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Sammanfattning	  

Denna	  studies	  syfte	  är	  att	  undersöka	  om	  processer	  som	  digitalisering	  och	  teknisk	  

utveckling,	  vilket	  skapat	  nya	  förutsättningar	  för	  nyhetsproduktion,	  får	  effekter	  på	  

nyhetstexten	  när	  den	  publiceras	  i	  en	  dagstidnings	  pappersupplaga	  jämfört	  med	  hur	  

motsvarande	  artikel	  utformas	  i	  samma	  tidnings	  nätupplaga.	  Studiens	  huvudsakliga	  

frågeställning	  lyder:	  Vad	  ingår	  i	  motsvarande	  nyhetsartikel	  när	  den	  publiceras	  i	  en	  

dagstidnings	  pappersupplaga	  och	  nätupplaga?	   

Uppsatsen	  bygger	  på	  kvalitativ	  innehållsanalys	  där	  totalt	  40	  artiklar	  från	  Dagens	  

Nyheter	  och	  Svenska	  Dagbladet	  fungerat	  som	  empiriskt	  material	  med	  en	  fördelning	  på	  

20	  artiklar	  från	  varje	  tidning.	  	  Då	  undersökningen	  jämför	  hur	  motsvarande	  artikel	  

utformas	  på	  två	  olika	  plattformar	  har	  materialet	  delats	  in	  i	  “artikelpar”	  för	  att	  underlätta	  

bearbetningen.	  De	  två	  plattformar	  som	  undersöks	  är	  Dagens	  Nyheters	  tryckta	  upplaga	  

och	  den	  digitala	  gratisversionen	  dn.se	  samt	  Svenska	  Dagbladets	  tryckta	  tidning	  och	  

svd.se. 

För	  att	  söka	  svar	  på	  frågeställningarna	  har	  jämförelsen	  för	  varje	  artikelpar	  gjorts	  

med	  avseende	  på	  att	  identifiera	  likheter,	  skillnader	  samt	  återkommande	  mönster.	  De	  

artiklar	  som	  fungerar	  som	  material	  för	  undersökningen	  delas	  in	  i	  tre	  artikeltyper:	  

huvudartiklar,	  mellanstora	  artiklar	  och	  notiser.	   

De	  huvudsakliga	  resultaten	  som	  framkommit	  är	  att	  det	  för	  huvudartiklar	  oftast	  

sker	  en	  ren	  dubbelpublicering	  av	  artikeln	  mellan	  nät	  och	  papper	  dvs.	  en	  publicering	  av	  

innehåll	  utan	  påverkan	  från	  publiceringskanal.	  För	  den	  minsta	  av	  de	  tre	  artikeltyperna,	  

notiser,	  sker	  istället	  fler	  och	  större	  förändringar	  av	  texten	  när	  den	  publiceras	  på	  nät	  och	  

i	  den	  tryckta	  pappersupplagan.	  För	  de	  mellanstora	  artiklarna	  är	  variationerna	  i	  

resultatet	  så	  pass	  spridda	  att	  det	  är	  svårt	  att	  peka	  på	  större	  återkommande	  mönster	  för	  

denna	  artikeltyp. 

Undersökningen	  har	  en	  explorativ	  karaktär	  då	  den	  undersöker	  ett	  relativt	  

outforskat	  fält.	  De	  mest	  framstående	  och	  samtida	  forskarna	  inom	  området	  är	  Mikael	  

Karlsson,	  Jesper	  Strömbäck	  och	  Ingela	  Wadbring,	  vars	  forskning	  denna	  uppsats	  bygger	  

sin	  bakgrund	  och	  sin	  problemformulering	  på.	  Uppsatsen	  bidrar	  till	  vidare	  forskning	  

genom	  att	  beskriva	  vilka	  faktiska	  förändringar	  som	  sker	  av	  nyhetsartikeln	  utifrån	  de	  

pågående	  processerna	  digitalisering	  och	  teknisk	  utveckling. 

Nyckelord:	  Digitalisering,	  Konvergens,	  Medielogik,	  Nyheter,	  Dagstidning,	  Svenska	  

Dagbladet,	  Dagens	  Nyheter,	  Nyhetsschema 
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distribution	  created	  by	  recent	  digitalization	  processes	  and	  technical	  development	  has	  

different	  impacts	  and	  effects	  when	  the	  same	  news	  events	  is	  published	  in	  the	  same	  daily	  

newspaper	  in	  a	  digital	  as	  compared	  to	  an	  analog	  platform.	  

Method/Material:	  The	  method	  used	  is	  an	  explorative	  qualitative	  content	  analysis.	  The	  

articles	  are	  divided	  into	  three	  levels:	  main	  news,	  middle-‐sized	  news	  and	  notes.	  The	  

material	  consists	  of	  40	  news	  articles	  from	  two	  Swedish	  daily	  newspapers,	  with	  a	  divide	  

of	  20	  news	  articles	  per	  newspaper. 

Main	  results:	  This	  study	  demonstrates	  that	  there	  are	  differences	  in	  how	  a	  news	  article	  

is	  formed	  in	  a	  digital	  as	  compared	  to	  an	  analog	  platform.	  The	  differences	  show	  that	  main	  

news	  events	  are	  presented	  in	  the	  exact	  same	  way	  on	  both	  platforms.	  The	  smaller	  notes	  

show	  vast	  differences	  in	  all	  categories	  and	  are	  often	  fuller	  on	  the	  digital	  platform,	  

leaving	  information	  such	  as	  context	  and	  previous	  events	  out	  in	  the	  printed	  newspaper.	  

The	  middle-‐sized	  news	  shows	  both	  similarities	  and	  differences.	  But	  the	  results	  are	  to	  

varying	  to	  make	  any	  conclusive	  statement. 
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Förord 

Tankar	  och	  funderingar	  kring	  dagspressens	  situation	  har	  varit	  återkommande	  för	  oss	  

under	  hela	  vår	  studietid	  på	  Uppsala	  Universitet.	  Från	  den	  första	  kursen	  fram	  till	  denna	  

uppsats	  har	  dagspressens	  ekonomiska	  och	  tekniska	  situation	  fascinerat	  oss.	  Redan	  

under	  hösten	  2012	  skrev	  vi	  vår	  första	  uppsats	  som	  behandlade	  dagspressens	  utveckling,	  

vilken	  inte	  heller	  blivit	  den	  sista	  studien	  vi	  gjort	  i	  detta	  ämne.	   

Då	  tidningsbranschen	  just	  nu	  tycks	  stå	  inför	  avgörande	  förändringar	  samt	  att	  

dagstidningarna,	  i	  sin	  tryckta	  form	  eller	  på	  de	  digitala	  plattformarna,	  är	  en	  såpass	  viktig	  

del	  av	  ett	  fungerande	  demokratiskt	  samhälle	  kändes	  det	  naturligt	  att	  valet	  föll	  på	  att	  

studera	  denna	  utveckling	  vidare.	   

Arbetet	  under	  uppsatsens	  skulle	  kunna	  liknas	  vid	  ett	  pussel,	  där	  bit	  för	  bit	  har	  

placerats	  in	  i	  det	  som	  slutligen	  ska	  ge	  en	  skildring	  av	  ett	  fenomen	  som	  befinner	  sig	  i	  en	  

evolutionerande	  process.	  Trots	  detta	  massiva	  pussel	  har	  vi	  ändå	  nått	  fram	  till	  den	  

slutliga	  produkten:	  den	  färdiga	  uppsatsen.	  Vi	  är	  både	  lättade	  samtidigt	  som	  det	  känns	  en	  

aning	  tomt	  att	  avsluta	  ett	  projekt	  som	  under	  en	  tid	  har	  upptagit	  hela	  vår	  vakna	  och	  

ibland	  sovande	  tid.	   

Uppsatsarbetets	  olika	  delmoment	  har	  delats	  upp	  mellan	  oss	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  

arbetets	  olika	  delar	  inte	  går	  att	  tillskrivas	  en	  av	  oss.	  Arbetet	  har	  varit	  jämt	  fördelat	  och	  

båda	  har	  varit	  närvarande	  vid	  varje	  arbetstillfälle.	  Trots	  de	  möjligheter	  som	  finns	  att	  

arbeta	  utan	  att	  vara	  knuten	  till	  varken	  tid	  eller	  rum,	  anser	  vi	  att	  den	  fysiska	  närvaron	  

och	  dialogen	  som	  därigenom	  uppkommit	  varit	  positivt	  för	  arbetets	  utveckling.	   

Slutligen	  vill	  vi	  tacka	  vår	  handledare	  Lowe	  Hedman	  som	  har	  bistått	  oss	  med	  

metodologiska	  och	  språkliga	  tips	  till	  förbättringar	  av	  uppsatsen.	   
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1.	  Inledning	  
Människor	  över	  hela	  världen	  ägnar	  dagligen	  timmar	  åt	  att	  konsumera	  medier	  och	  även	  

om	  en	  liten	  andel	  av	  all	  mediekonsumtion	  handlar	  om	  nyheter	  så	  utgör	  

nyhetsjournalistiken	  den	  viktigaste	  källan	  till	  information	  för	  vår	  orientering	  i	  

omvärlden	  (Strömbäck	  2009:166).	   
“I	  Sverige	  har	  medierna,	  och	  framförallt	  dagstidningarna,	  tillskrivits	  ett	  högt	  värde	  i	  ett	  

demokratiskt	  samhälle	  som	  bygger	  på	  informerade	  och	  upplysta	  medborgare”	  (Bergström	  

2004:174).	   

Teknologin	  och	  digitaliseringens	  utveckling	  påverkar	  journalistiken	  och	  är	  

föremål	  för	  heta	  diskussioner.	  De	  samhälleliga	  processer,	  vilka	  är	  med	  och	  formar	  

nyhetsjournalistiken,	  är	  i	  full	  gång	  just	  nu.	  Det	  är	  en	  evolutionerande	  process	  av	  en	  

bransch	  där	  slutresultaten	  är	  långt	  ifrån	  klara	  (Karlsson	  2012:109). 

Men	  innebär	  detta	  att	  internet	  och	  nätversionerna	  håller	  på	  att	  ta	  över	  de	  

traditionella	  medierna?	  Siffror	  visar	  på	  att	  traditionen	  att	  läsa	  dagstidningar	  fortfarande	  

finns	  kvar	  hos	  den	  äldre	  befolkningen.	  Men	  för	  den	  yngre	  generationen,	  16-‐35	  år,	  som	  

inte	  har	  samma	  rutinläsning	  av	  dagstidningarna	  är	  fördelningen	  av	  läsning	  mer	  jämn	  

mellan	  papperstidningarna	  och	  nätversionerna.	  Fortfarande	  läser	  47	  %	  av	  den	  svenska	  

befolkningen	  sina	  nyheter	  i	  pappersversionen,	  medan	  32	  %	  läser	  på	  både	  papper	  och	  

webb.	  Åtta	  procent	  läser	  enbart	  nättidningar	  där	  också	  majoriteten	  av	  dessa	  läsare	  

tillhör	  den	  yngre	  delen	  av	  befolkningen.	  Enligt	  denna	  statistik	  är	  det	  13	  %	  som	  inte	  alls	  

läser	  tidning	  eller	  får	  sina	  nyheter	  på	  annat	  sätt	  (Findahl	  2013:49). 

Ingela	  Wadbring	  m.fl.	  menar	  i	  en	  artikel	  från	  Svenska	  Dagbladet	  (SvD)	  att	  

nyhetsläsningen	  på	  papper	  eller	  nät	  är	  en	  generationsfråga	  och	  att	  nätnyheternas	  stora	  

genomslag	  kommer	  delvis	  med	  de	  ungas	  konsumtion	  av	  digitala	  nyheter	  (svd.se	  2013-‐

09-‐11). 

Förändringar	  av	  nyhetsläsning	  en	  gör	  det	  intressant	  att	  undersöka	  om	  det	  

händer	  något	  med	  det	  journalistiska	  innehållet	  i	  en	  nyhetsartikel	  när	  den	  publiceras	  på	  

nät	  och	  på	  papper.	  Förändras	  nyhetstexten	  till	  följd	  av	  plattformarnas	  olika	  

förutsättningar	  att	  leverera	  text?	  Ur	  ett	  bredare	  perspektiv	  blir	  det	  då	  aktuellt	  att	  fråga	  

sig	  vilka	  konsekvenser	  detta	  får	  för	  medborgarnas	  informationshämtning.	   

Innebär	  nyhetsartikelns	  sammansättning	  olika	  förutsättningar	  för	  hur	  

samhällsmedborgaren	  kan	  fatta	  informerade	  demokratiska	  beslut?	  Med	  andra	  ord;	  vad	  
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innebär	  det	  för	  dig	  som	  läsare? 

 

1.1.	  Problemformulering 
I	  den	  aktuella	  debatten	  om	  tidningsbranschens	  förändrade	  förutsättningar	  till	  följd	  av	  

digitalisering	  finns	  det	  skilda	  åsikter	  kring	  hur	  det	  journalistiska	  innehållet	  påverkas.	  I	  

en	  debatt	  från	  Dagens	  Nyheter	  (DN)	  från	  februari	  2013	  diskuteras	  detta	  mellan	  Mats	  

Svegfors,	  tidigare	  chefredaktör	  för	  SvD,	  och	  Ingela	  Wadbring	  som	  är	  professor	  i	  

medieutveckling.	  Mats	  Svegfors	  menar	  att	  textens	  innehåll	  förminskats	  i	  DN	  och	  SvD	  de	  

senaste	  tre	  åren	  vilket	  inneburit	  att	  tidningarna	  gör	  avkall	  på	  nyheternas	  kvalitet.	  Han	  

skriver	  att	  efterfrågan	  på	  kritisk	  självständig	  journalistik	  avtar	  snabbt	  och	  att	  form	  har	  

blivit	  viktigare	  än	  innehåll	  i	  svenska	  tidningar.	  Däremot	  menar	  Ingela	  Wadbring	  att	  

minskad	  textkvantitet	  i	  papperstidningen	  inte	  nödvändigtvis	  behöver	  betyda	  sämre	  

kvalitet	  på	  det	  journalistiska	  innehållet	  (dn.se	  2013-‐02-‐11). 

	   Debatten	  spinner	  ur	  de	  samhälleliga	  processer	  såsom	  digitalisering	  och	  de	  

teknologiska	  villkor	  som	  påverkar	  medielandskapet	  genom	  att	  förändra	  

förutsättningarna	  för	  både	  medieföretagen	  och	  journalistiken	  (Karlsson	  2012:100).	  

Digitaliseringsprocessen	  pågår	  just	  nu	  och	  utvecklingar	  av	  processen	  sker	  kontinuerligt.	  

Det	  är	  således	  komplicerat	  att	  finna	  definitiva	  svar	  på	  hur	  sådana	  processer	  påverkar	  

medierna	  och	  journalistiken.	  Däremot	  uppkommer	  frågor	  om	  de	  digitala	  mediernas	  

karaktär	  och	  vilka	  potentiella	  konsekvenser	  detta	  får	  för	  medierna	  och	  journalistiken	  

(Nord	  &	  Strömbäck	  2012:100-‐102).	  Digitaliseringen	  har	  gett	  upphov	  till	  fenomen	  som	  

flerkanalspublicering,	  där	  samma	  typ	  av	  nyhetsinnehåll	  används	  med	  olika	  variationer	  

eller	  återanvänds	  (Karlsson	  2012:255).	  Möjligheten	  till	  kontinuerlig	  publicering	  och	  

obegränsat	  utrymme	  är	  de	  egenskaper	  som	  skiljer	  de	  digitala	  publiceringskanalerna	  

från	  de	  analoga	  (Karlsson	  2006:36) 

Det	  bör	  poängteras	  att	  det	  inte	  enbart	  är	  digitalisering	  som	  påverkar	  de	  

förutsättningar	  som	  finns	  för	  att	  producera	  och	  leverera	  en	  nyhetstext.	  Ekonomiska	  och	  

tekniska	  faktorer	  påverkar	  också.	  Ekonomiska	  faktorer	  handlar	  om	  hur	  tidningarna	  

finansierar	  sin	  verksamhet.	  För	  dagstidningar	  kommer	  intäkter	  från	  både	  annonser	  

samt	  från	  prenumerationsavgifter	  och	  försäljning	  av	  lösnummer	  (Wadbring	  2004:129-‐

133).	  Tekniska	  faktorer	  handlar	  om	  hur	  ny	  kommunikationsteknologi	  både	  kan	  

förbättra	  och	  försämra	  nyhetsjournalistiken,	  beroende	  på	  hur	  medieföretagen	  väljer	  att	  

använda	  sig	  av	  dem	  i	  sina	  arbetsprocesser	  (Bergström	  2004:186). 
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	   Det	  vanligaste	  skälet	  till	  att	  konsumenter	  tvekar	  till	  att	  köpa	  

papperstidningen	  idag	  är	  att	  det	  går	  att	  få	  samma	  information	  gratis	  genom	  samma	  

tidnings	  nätupplaga	  (Hadenius	  et.	  al	  2011:	  174).	  Det	  är	  här	  denna	  studie	  kommer	  in	  som	  

ska	  undersöka	  detta	  fenomen	  i	  en	  kontext	  av	  digitalisering	  och	  teknisk	  utveckling.	  Är	  det	  

verkligen	  samma	  information	  läsaren	  får	  vid	  läsning	  av	  en	  dagstidnings	  nätupplaga	  

gentemot	  pappersupplaga? 

	   Denna	  uppsats	  huvudsakliga	  problem	  blir	  att	  studera	  hur	  samma	  

nyhetshändelse	  beskrivs	  i	  den	  tryckta	  pappersupplagan	  gentemot	  den	  digitala	  

nätupplagan	  hos	  de	  två	  rikstäckande	  svenska	  dagstidningarna	  Dagens	  Nyheter	  och	  

Svenska	  Dagbladet.	  Studien	  utgår	  från	  papperstidningen	  som	  norm	  och	  jämför	  den	  

digitala	  nätupplagan	  mot	  denna.	  Detta	  är	  ett	  naturligt	  val	  eftersom	  papperstidningen	  

kom	  först	  och	  har	  en	  lång	  tradition	  med	  en	  central	  ställning	  i	  det	  svenska	  samhället.	  En	  

kvalitativ	  innehållsanalys	  kommer	  tillämpas	  för	  att	  identifiera	  de	  innehållsliga	  likheter	  

och	  skillnader	  som	  finns	  mellan	  en	  nyhetsartikel	  i	  pappersupplagan	  mot	  motsvarande	  

artikel	  som	  publiceras	  i	  tidningens	  nätupplaga. 

Denna	  studie	  ingår	  inom	  MKV:s	  delområden	  medier	  och	  samhälle,	  men	  berör	  

även	  området	  journalistik	  eftersom	  det	  journalistiska	  nyhetsinnehållet	  fungerar	  som	  

empiriskt	  centrum	  för	  undersökningen.	  De	  teoretiska	  utgångspunkterna	  för	  delområdet	  

medier	  och	  samhälle	  är	  i	  denna	  uppsats	  hämtat	  från	  medieprofessorerna	  Jesper	  

Strömbäcks	  forskningsområde	  samt	  från	  Ingela	  Wadbrings	  forskning	  kring	  

medieutveckling.	  Även	  Mikael	  Karlssons	  avhandling	  om	  nätjournalistik	  faller	  in	  under	  

delområdet	  medier	  och	  samhälle,	  samtidigt	  som	  avhandlingen	  även	  berör	  det	  

journalistiska	  delområdet.	  Teun	  A.	  van	  Dijks	  forskning	  kring	  nyhetstextens	  struktur	  är	  

den	  teoretiska	  grundpelaren	  för	  denna	  uppsats	  och	  som	  även	  ligger	  till	  grund	  för	  

analysmodellen.	   

 

1.2.	  Syfte	  och	  frågeställning 
Processer	  som	  digitalisering	  och	  teknisk	  utveckling	  skapar	  helt	  nya	  förutsättningar	  för	  

nyhetsproduktion	  och	  distribution.	  Med	  förändrade	  förutsättningar	  blir	  hypotesen	  att	  

mediernas	  logik	  följer	  denna	  utveckling	  samt	  det	  vidare	  antagandet	  att	  det	  bör	  finnas	  

skillnader	  i	  textinnehållet	  beroende	  på	  vilken	  kanal	  nyhetsartiklarna	  publiceras	  genom.	  

Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  således	  att	  undersöka	  om	  digitaliseringsprocessen	  och	  

teknisk	  utveckling	  får	  effekter	  på	  nyhetstexten	  när	  den	  publiceras	  i	  en	  dagstidnings	  
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pappersupplaga	  jämfört	  med	  hur	  motsvarande	  artikel	  utformas	  i	  samma	  tidnings	  

nätupplaga.	  

 

Utifrån	  detta	  resonemang	  blir	  studiens	  huvudfrågeställning: 

Vad	  ingår	  i	  motsvarande	  nyhetsartikel	  när	  den	  publiceras	  i	  en	  dagstidnings	  

pappersupplaga	  och	  nätupplaga?	   
 

För	  att	  bryta	  ner	  huvudfrågeställningen	  har	  två	  underfrågor	  formulerats:	   

Vilka	  återkommande	  mönster	  går	  att	  identifiera	  i	  motsvarande	  nyhetsartikel	  från	  

pappersupplagan	  och	  nätupplagan? 

 

Vilka	  likheter	  och	  skillnader	  går	  att	  identifiera	  i	  motsvarande	  nyhetsartikel	  från	  

pappersupplagan	  och	  nätupplagan? 

 

1.3.	  Begreppsdefinition 
 

Dagstidning	   

En	  dagstidning	  är	  enligt	  svensk	  definition	  en	  allmän	  nyhetstidning	  med	  utgivning	  sju	  

dagar	  i	  veckan.	  Dagstidningsmarknaden	  delas	  upp	  i	  storstads	  eller	  landsortspress	  där	  

storstäder	  avser	  Stockholm,	  Göteborg	  eller	  Malmö	  (Hadenius	  et.	  al	  2011:	  139).	  I	  denna	  

uppsats	  studeras	  dagstidningar	  på	  den	  svenska	  betaltidningsmarknaden	  som	  ges	  ut	  sju	  

gånger	  i	  veckan	  med	  storstäder	  som	  utgivningsort	  och	  som	  är	  morgonutgivna. 

 

Nyhetsartikel 

Det	  vanligaste	  sättet	  för	  dagstidningar	  att	  rapportera	  en	  nyhet	  är	  i	  form	  av	  en	  

nyhetsartikel.	  Generellt	  är	  nyhetsartikeln	  enkelt	  utformad	  och	  följer	  en	  struktur	  där	  det	  

viktigaste	  kommer	  först	  och	  det	  minst	  intressanta	  avslutar	  artikeln	  (Larsson	  2001:11-‐

13). 

En	  nyhetsartikel	  består	  i	  huvudsak	  av	  tre	  delar:	  rubrik,	  ingress	  och	  brödtext.	  

Rubriken	  bör	  bestå	  av	  korta,	  slagkraftiga	  ord	  och	  ge	  en	  uppfattning	  om	  artikelns	  

innehåll.	  Rubriken	  följs	  av	  ingressen	  som	  har	  till	  syfte	  att	  informera	  läsaren	  om	  artikelns	  

huvudsakliga	  innehåll.	  Läsaren	  ska	  snabbt	  kunna	  fånga	  innehållet	  i	  en	  ingress,	  därför	  
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bör	  denna	  vara	  kort	  och	  inte	  längre	  än	  30-‐40	  ord	  (Larsson	  2001:	  14). 

 

Nyhetsjournalistik 

Det	  finns	  olika	  typer	  av	  journalistik,	  allt	  från	  skvallerjournalistik	  i	  tabloidpress	  till	  

sportjournalistik	  och	  dagstidningarnas	  ledarjournalistik.	  Den	  journalistik	  som	  

undersöks	  i	  denna	  uppsats	  är	  den	  som	  produceras	  för	  dagstidningar	  och	  levereras	  i	  

form	  av	  en	  nyhetsartikel	  inom	  tidningens	  avsnitt	  för	  inrikes-‐och	  utrikesnyheter.	   

Med	  nyhetsjournalistik	  “avses	  de	  institutionellt	  producerade	  bevakningarna	  av	  

aktuella	  händelser	  som	  gör	  anspråk	  på	  att,	  med	  ambitionen	  att	  vara	  så	  rättvisande 

som	  möjligt,	  berätta	  om	  sociala,	  politiska	  och	  ekonomiska	  skeenden”	  (Karlsson	  

2006:20).	   

 

Digitalisering 

Med	  digitalisering	  avses	  att	  information	  kodas	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  datorer	  dvs.	  med	  

ettor	  och	  nollor.	  Detta	  medför	  att	  mer	  information	  kan	  lagras	  på	  ett	  större	  utrymme	  och	  

spridas	  genom	  flera	  kanaler	  (Gripsrud	  2011:374).	  Digitalisering	  innebär	  för	  denna	  

uppsats	  den	  process	  som	  möjliggör	  en	  publicering	  av	  nyhetsartikeln	  på	  flertalet	  kanaler	  

-‐	  	  både	  analoga	  och	  digitala.	  Genom	  digitalisering	  kan	  nyhetsartikeln	  publiceras	  på	  

dagstidningarnas	  digitala	  nätupplaga	  parallellt	  med	  publicering	  i	  dagstidningens	  tryckta	  

(dvs.	  analoga)	  upplaga. 

 

Kanal	  och	  plattform 

Kanal	  och	  plattform	  används	  synonymt	  i	  uppsatsen.	  Kanal	  innebär	  den	  fysiska	  signal	  

genom	  vilken	  information	  överförs.	  De	  främsta	  kanalerna	  är	  ljus-‐,	  ljud-‐	  eller	  radiovågor	  

(Fiske	  2010:32).	  Ordet	  plattform	  används	  för	  att	  beskriva	  att	  denna	  kanal	  är	  en	  digital	  

eller	  analog	  fysisk	  punkt	  för	  leverering	  av	  nyheter,	  som	  i	  uppsatsen	  syftar	  på	  den	  

digitala	  nätupplagan	  som	  levereras	  via	  en	  dator	  samt	  den	  tryckta	  pappersupplagan	  av	  

samma	  tidning. 

 

1.4.	  	  Disposition	  
Uppsatsen	  börjar	  med	  en	  genomgång	  av	  bakgrunden	  för	  ämnet	  och	  problemet	  samt	  en	  

forskningsbakgrund	  som	  behandlar	  relaterad	  och	  tidigare	  forskning.	  Därefter	  följer	  ett	  

teoriavsnitt	  som	  beskriver	  uppsatsens	  tre	  “ben”:	  nyhetsschemat,	  konvergens	  och	  
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medielogik.	  Under	  metod	  och	  material	  presenteras	  den	  kvalitativa	  innehållsanalys	  som	  

använts	  som	  metod	  samt	  de	  nyhetsartiklar	  som	  fungerat	  som	  empiriskt	  material	  för	  

studien.	  Studien	  inkluderar	  informantintervjuer	  för	  att	  utveckla	  förståelsen	  för	  hur	  

medieföretagen	  arbetar	  redaktionellt.	  Materialet	  från	  intervjuerna	  presenteras	  under	  

kapitel	  4	  där	  även	  organisationerna	  Dagens	  Nyheter	  och	  Svenska	  dagbladet	  presenteras,	  

som	  fungerat	  som	  fallorganisationer	  för	  studien.	  

Resultatkapitlet	  redovisar	  det	  empiriska	  resultaten	  från	  den	  kvalitativa	  

innehållsanalysen	  av	  nyhetsartiklarna.	  I	  analysavsnittet	  tolkas	  resultaten	  med	  hjälp	  av	  

de	  teorier	  som	  presenteras	  under	  teoriavsnittet.	  Uppsatsen	  knyter	  an	  till	  en	  bredare	  

samhällskontext	  i	  en	  avslutande	  diskussion,	  där	  även	  slutsatser	  presenteras	  och	  

avslutas	  med	  förslag	  till	  framtida	  forskning.	  
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2.	  Bakgrund 
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  ämnesbakgrunden	  som	  beskriver	  de	  omständigheter	  som	  lett	  

fram	  till	  uppkomsten	  av	  nätnyheter	  samt	  dess	  specifika	  egenskaper.	  

Forskningsbakgrunden	  behandlar	  tidigare	  forskning	  inom	  närliggande	  område	  som	  

tangerar	  undersökningens	  frågeställningar. 

 

2.1.	  Ämnesbakgrund 
Den	  journalistiska	  nyhetsprocessen	  innehåller	  dimensioner	  som	  urval	  och	  nyhetsvärde.	  

Detta	  innebär	  att	  det	  inte	  bara	  är	  det	  som	  händer	  just	  nu	  som	  bestämmer	  vad	  som	  blir	  

en	  nyhet.	  	  Det	  finns	  inom	  journalistiken	  en	  bedömning	  av	  hur	  intressant	  en	  nyhet	  är,	  

vilket	  är	  dess	  nyhetsvärde.	  Redaktionen	  fungerar	  sedan	  som	  den	  institution	  som	  väljer	  

vilka	  nyheter	  som	  publiceras	  utifrån	  dess	  nyhetsvärde	  (Nord	  &	  Strömbäck	  2012:211).	  

Nyhetsvärdet	  identifieras	  utifrån	  vissa	  egenskaper	  som	  nyhetens	  närhet	  i	  tid	  och	  

kulturella	  eller	  geografiska	  avstånd	  samt	  om	  nyhetshändelsen	  anses	  vara	  sensationell	  

eller	  centrerad	  kring	  samhällseliten	  (Nord	  &	  Srömbäck	  2012:	  213).	  Den	  journalistiska	  

urvalsprocessen	  kan	  delas	  upp	  i	  två	  stora	  drag:	  nyheternas	  innehåll	  och	  form.	  

Nyheternas	  innehåll	  syftar	  till	  de	  beskrivningar	  av	  personer	  eller	  händelser	  som	  

besvarar	  frågorna	  vem,	  vad,	  när,	  hur	  och	  ibland	  varför.	  Nyheternas	  form	  delas	  in	  i	  dess	  

yttre	  och	  dess	  inre	  form.	  Den	  yttre	  formen	  beskriver	  hur	  nyheterna	  anpassas	  till	  det	  

medium	  eller	  kanal	  som	  den	  publiceras	  genom	  dvs.	  tidningen	  eller	  internet.	  Med	  detta	  

kommer	  även	  den	  publiceringstakt	  som	  följer	  en	  publicering	  på	  internet	  eller	  i	  tidning.	  

Publicering	  på	  nätet	  kan	  ske	  med	  i	  princip	  obegränsat	  utrymme	  men	  även	  i	  ett	  

kontinuerligt	  flöde,	  till	  skillnad	  från	  dagstidningens	  trycka	  upplaga	  med	  sina	  fasta	  

publiceringspunkter	  en	  gång	  per	  dygn	  (Nord	  &	  Strömbäck	  2012:215-‐16). 

	   Vad	  gäller	  mediernas	  form	  skrev	  Marshall	  McLuhan	  i	  boken	  The	  medium	  is	  

the	  message	  (1967)	  om	  hur	  de	  specifika	  egenskaperna	  hos	  varje	  medium	  eller	  kanal	  

påverkar	  dess	  innehåll	  och	  hur	  de	  uppfattas	  av	  publiken.	  Detta	  innebär	  att	  olika	  medier	  

enligt	  McLuhan	  lämpar	  sig	  för	  olika	  typer	  av	  innehåll	  och	  form.	  Enligt	  Nord	  &	  Strömbäck	  

(2012:	  220-‐22)	  är	  utrymme	  en	  central	  faktor.	  Digitala	  nyheter	  har	  ett	  i	  stort	  sett	  

obegränsat	  utrymme	  som	  den	  tryckta	  dagstidningen	  inte	  har.	  För	  de	  digitala	  

nyhetsmedierna	  gäller	  det	  att	  anpassa	  innehållet	  och	  formen	  så	  att	  det	  blir	  enkelt	  för	  

användaren	  att	  hitta	  och	  tillägna	  sig	  innehållet.	  Det	  gäller	  även	  att	  anpassa	  urvalet	  för	  
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nya	  konsumtionsmönster	  som	  uppkommer	  med	  ny	  teknologi.	  Mobiliteten	  som	  

användarna	  får	  via	  sina	  mobiltelefoner	  eller	  bärbara	  datorer,	  skapar	  nya	  sätt	  att	  

inhämta	  information	  som	  också	  kan	  ske	  på	  andra	  platser	  än	  tidigare.	  Krav	  på	  snabba	  

uppdateringar	  kommer	  med	  att	  användarna	  hämtar	  information	  exempelvis	  på	  bussen	  

eller	  väntande	  i	  kö.	  På	  så	  sätt	  menar	  Nord	  &	  Strömbäck	  (2012:222)	  att	  “det	  säger	  sig	  

självt”	  att	  den	  tekniska	  utvecklingen	  blir	  avgörande	  för	  hur	  varje	  medieslag	  formar	  

nyheter.	  Ett	  exempel	  som	  tas	  upp	  är	  just	  digitaliseringen	  som	  lett	  till	  snabbare	  

överföring	  av	  innehåll	  och	  den	  mobilitet	  som	  skapats	  genom	  den	  tekniska	  utvecklingen. 

	   Det	  är	  inte	  bara	  digitaliseringen	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  utvecklingen	  av	  de	  

digitala	  medierna	  utan	  även	  ekonomiska	  och	  tekniska	  faktorer	  påverkar.	  

Medieföretagen	  får	  konkurrera	  på	  en	  global	  marknad	  som	  ställer	  högre	  krav	  på	  

effektivitet	  och	  vinst.	  Detta	  gör	  att	  medieföretagen	  alltmer	  drivs	  som	  vilket	  

vinstdrivande	  företag	  som	  helst,	  vilket	  sätter	  press	  på	  det	  professionella	  oberoendet	  

inom	  journalistyrket.	  Vad	  gäller	  den	  tekniska	  utvecklingen	  har	  det	  inneburit	  att	  

medieföretag	  idag	  publicerar	  på	  flertalet	  olika	  plattformar	  vilket	  tyder	  på	  en	  anpassning	  

till	  dess	  inneboende	  logik	  (Nord	  &	  Strömbäck	  2012:195). 

 

2.2.	  Forskningsbakgrund	   
Mikael	  Karlsson	  har	  skrivit	  avhandlingen	  Nätjournalistik	  -‐	  en	  explorativ	  fallstudie	  av	  

digitala	  mediers	  karaktärsdrag	  på	  nyhetssajter.	  Avhandlingen	  skrevs	  år	  2006	  men	  är	  

fortfarande	  en	  av	  de	  mest	  framträdande	  som	  gjorts	  av	  nyhetsförmedling	  på	  nätet,	  inom	  

det	  närliggande	  område	  som	  även	  vår	  studie	  behandlar.	  Därför	  blir	  denna	  avhandling	  

viktig	  som	  bakgrund	  till	  vår	  egen	  studie.	  Då	  Karlssons	  avhandling	  avser	  studera	  digitala	  

kanalers	  karaktärsdrag	  och	  dess	  påverkan	  på	  det	  digitala	  journalistiska	  innehållet,	  

fokuserar	  vår	  studie	  på	  vilka	  förändringar	  av	  nyhetstexten	  som	  går	  att	  finna	  vid	  

publicering	  av	  en	  och	  samma	  nyhetshändelse	  på	  en	  digital	  och	  en	  analog	  kanal.	   

	   Karlsson	  menar	  att	  forskarsamhället	  överlag	  har	  förbisett	  de	  konsekvenser	  

som	  informationsteknologin	  har	  på	  innehållet	  och	  att	  det	  istället	  är	  effekter	  på	  

användarna	  som	  har	  studerats.	  Kopper	  et	  al.	  (2000:501)	  skriver	  att	  det	  i	  dagsläget	  finns	  

väldigt	  få	  studier	  kring	  just	  nätjournalistik.	  Karlsson	  beskriver	  (2006:25)	  att	  ett	  relativt	  

outforskat	  område	  som	  nätjournalistiken	  måste	  blanda	  teorier	  och	  metoder	  från	  olika	  

skolor	  och	  inriktningar	  eftersom	  det	  inte	  finns	  mycket	  empiri	  att	  bygga	  vidare	  på	  samt	  

få	  utvecklade	  metoder	  för	  att	  studera	  nätet.	  Enligt	  Karlsson	  (2006:26)	  utmynnade	  detta	  
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för	  honom	  i	  en	  explorativ	  studie	  där	  innehållsanalys	  tillämpats.	  Däremot	  

rekommenderar	  Kopper	  et	  al.	  (2000:	  511)	  att	  vid	  studier	  av	  nätet	  hålla	  sig	  till	  ett	  mindre	  

antal	  analysenheter	  för	  att	  fånga	  intressanta	  resultat.	  Genom	  frånvaron	  av	  klassiska	  

empiriska	  studier	  av	  nya	  medier	  tyder	  detta	  på	  att	  de	  utarbetade	  metoder	  som	  finns	  att	  

tillhandahålla	  inte	  helt	  håller	  måtten	  för	  studier	  av	  internet	  (Kopper	  et	  al.	  2000:	  500).	  

Lösningen	  för	  Mikael	  Karlsson	  blev	  att	  tillämpa	  en	  innehållsanalys	  med	  kvalitativa	  

ambitioner,	  vilket	  även	  blir	  fallet	  för	  denna	  uppsats. 

De	  digitala	  kommunikationsteknologiernas	  karaktärsdrag	  som	  undersöks	  i	  

Karlssons	  avhandling	  är	  interaktivitet,	  konvergens	  och	  kontinuerlig	  publicering.	  Enligt	  

McQuail	  (2010:137)	  är	  det	  digitalisering	  av	  innehåll	  som	  i	  stora	  drag	  kännetecknar	  den	  

nya	  medieteknologin.	  Digitaliseringen	  ger	  sig	  till	  uttryck	  i	  mediernas	  innehåll	  genom	  

t.ex.	  interaktivitet	  och	  konvergens	  men	  även	  för	  den	  tidsliga	  och	  rumsliga	  aspekten	  av	  

mottagandet	  av	  det	  producerade	  innehållet	  (Karlsson	  2006:35). 

Vidare	  väcker	  digitalisering	  frågor	  kring	  de	  digitala	  mediernas	  obegränsade	  

utrymme	  och	  kontinuerliga	  publicering.	  Enligt	  Kawamoto	  (2003:	  70)	  verkar	  den	  

begränsade	  tiden	  för	  att	  producera	  innehåll	  inte	  ha	  ändrats	  från	  en	  analog	  till	  en	  digital	  

miljö,	  däremot	  verkar	  de	  digitala	  medierna	  till	  skillnad	  från	  de	  analoga	  att	  ha	  obegränsat	  

med	  utrymme.	  En	  pappersupplaga	  uppdateras	  med	  ett	  24-‐timmarsintervall	  och	  

innehåller	  ett	  visst	  antal	  sidor	  medan	  nättidningen	  baserad	  på	  samma	  upplaga	  av	  

tidningen	  har	  ett	  potentiellt	  obegränsat	  utrymme	  (Karlsson	  2006:	  36).	   

De	  digitala	  medierna	  och	  speciellt	  den	  digitala	  nyhetsförmedlingen,	  

kännetecknas	  av	  kontinuerlig	  publicering.	  En	  nätupplaga	  kan	  uppdateras	  när	  som	  helst	  

från	  vart	  som	  helst.	  Olika	  metaforer	  för	  att	  fånga	  dessa	  karaktärsdrag	  har	  beskrivit	  det	  

som	  att	  “man	  gått	  från	  en	  24-‐timmars	  till	  en	  24-‐minuters	  nyhetscykel”	  eller	  att	  “det	  

alltid	  är	  en	  deadline”	  för	  nätnyheter	  (Karlsson	  2006:36).	   

För	  att	  positionera	  denna	  uppsats	  mot	  Mikael	  Karlssons	  avhandling	  bör	  en	  viktig	  

skillnad	  belysas	  mellan	  undersökningarnas	  fokus.	  Uppsatsen	  undersöker	  förändringar	  

av	  nyhetstexten	  vid	  analog	  och	  digital	  publicering	  av	  en	  nyhetshändelse.	  Karlssons	  

avhandling	  belyser	  istället	  de	  karaktärsdrag	  som	  är	  specifika	  för	  de	  digitala	  medierna.	  

Då	  avhandlingen	  undersöker	  den	  kontinuerliga	  uppdateringen	  av	  nätartiklar	  ska	  den	  

aktuella	  uppsatsen	  istället	  undersöka	  vilka	  likheter	  och	  skillnader	  som	  finns	  för	  den	  

“färdiga”	  eller	  slutligt	  uppdaterade	  nätartikeln	  mot	  pappersversionen.	  
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Ytterligare	  ett	  viktigt	  bidrag	  till	  fältet	  nätjournalistik	  och	  medieutveckling	  är	  

Ulrika	  Hedmans	  rapport	  “Har	  ni	  nåt	  webbigt?”	  som	  syftar	  till	  att	  studera	  hur	  fenomenet	  

flerkanalspublicering	  fungerar	  i	  praktiken	  på	  Göteborgs-‐Postens	  (GP)	  nyhetsredaktion	  

med	  avseende	  på	  redaktionell	  organisering	  och	  arbetsrutiner,	  nyhetsvärdering	  samt	  

medielogik.	  I	  likhet	  med	  Mikael	  Karlssons	  avhandling	  tas	  nya	  förutsättningar	  upp,	  vilket	  

följer	  uppkomsten	  av	  nya	  mediala	  kanaler.	  Hedman	  (2006:7)	  tar	  liksom	  Karlsson	  upp	  

nättidningens	  obegränsade	  utrymme	  och	  kontinuerliga	  uppdatering,	  men	  tar	  även	  upp	  

begränsningar	  av	  resurser	  i	  form	  av	  tid	  och	  personal	  som	  krävs	  för	  att	  fylla	  detta	  

obegränsade	  utrymme.	  Till	  skillnad	  från	  papperstidningens	  dagliga	  deadline	  har	  

nättidningen	  andra	  villkor	  som	  på	  så	  sätt	  påverkar	  det	  redaktionella	  arbetet	  och	  dess	  

medielogik.	  Studien	  utfördes	  genom	  intervjuer	  med	  redaktionsledning,	  arbetsledning	  

och	  personal	  vid	  GP:s	  nyhets-‐	  och	  webbredaktion,	  men	  även	  genom	  deltagande	  

observationer	  av	  webbredaktionen.	  

Då	  Hedman	  undersöker	  hur	  produktionen	  av	  nyheter	  ser	  ut	  i	  praktiken,	  studerar	  

den	  aktuella	  studien	  istället	  det	  innehållsliga	  utfallet	  när	  nyhetsartiklar	  publiceras	  på	  

nät	  och	  papper.	  Detta	  innebär	  att	  den	  text	  som	  publiceras	  antas	  följa	  det	  som	  studerats	  i	  

Hedmans	  studie,	  alltså	  det	  praktiska	  arbetet	  hos	  en	  medieorganisation.	  I	  likhet	  med	  

Hedmans	  rapport	  bidrar	  processer	  som	  digitalisering	  och	  teknisk	  utveckling	  till	  

framväxten	  av	  nya	  kanaler	  och	  möjlighet	  till	  flerkanalspublicering.	  Effekterna	  av	  dessa	  

processer	  skapar	  nya	  förutsättningar	  för	  hur	  en	  medieorganisation	  arbetar,	  vilka	  logiker	  

dessa	  följer	  och	  vilket	  format	  det	  levererade	  innehållet	  antar.	  	  

De	  huvudsakliga	  resultaten	  från	  Hedmans	  studie	  visar	  på	  att	  kanalernas	  olika	  

format	  påverkar	  dess	  form	  och	  att	  nyhetsvärderingen	  skiljer	  sig	  mellan	  de	  två	  

kanalerna.	  Nättidningen	  präglas	  av	  att	  publicera	  nyheter	  som	  är	  nya	  och	  gärna	  i	  ett	  

pågående	  skeende	  som	  ständigt	  kan	  uppdateras.	  I	  papperstidningen	  finns	  en	  högre	  

värdering	  av	  lokala	  nyheter	  som	  kräver	  mer	  redaktionellt	  arbete.	  Däremot	  verkar	  den	  

inneboende	  potentialen	  hos	  nättidningen	  som	  t.ex.	  interaktivitet	  eller	  hypertextuella	  

presentationer	  användas	  sparsamt.	  Resultatet	  pekar	  vidare	  på	  att	  den	  skilda	  

nyhetsvärderingen	  påverkas	  av	  publiceringskanalerna	  olika	  medielogik.	  

Mediedramaturgin	  som	  präglar	  nätet	  i	  kombination	  med	  möjligheten	  till	  kontinuerlig	  

publicering	  gör	  att	  logiken	  blir	  att	  prioritera	  enklare	  nyheter	  på	  nätet.	  Enkla	  nyheter	  

innebär	  i	  detta	  avseende	  sådana	  som	  lätt	  kan	  bekräftas	  från	  officiella	  källor,	  såsom	  TT,	  

och	  är	  därför	  mindre	  redaktionellt	  resurskrävande.	  Arbetsrutinerna	  påverkas	  alltså	  av	  
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begränsade	  resurser,	  vilket	  får	  andra	  effekter	  för	  nätets	  medielogik	  än	  för	  

papperstidningens	  med	  andra	  förutsättningar.	  

Hedmans	  rapport	  blir	  således	  en	  bakgrund	  till	  den	  aktuella	  studien	  då	  den	  

bekräftar	  skillnader	  i	  det	  redaktionella	  arbetet	  och	  de	  två	  kanalernas	  logiker.	  Vår	  studie	  

tar	  vid	  som	  ett	  försök	  att	  visa	  på	  hur	  förändrade	  arbetsmetoder	  och	  logiker	  påverkar	  det	  

slutliga	  resultatet	  av	  detta	  arbete	  dvs.	  den	  färdiga	  nyhetstexten.	  

Det	  är	  viktigt	  att	  poängtera	  att	  varje	  medieorganisation	  har	  egna	  förutsättningar	  

för	  hur	  arbetet	  med	  flerkanalspublicering	  sker	  i	  praktiken.	  Då	  Hedmans	  rapport	  i	  likhet	  

med	  denna	  studie	  undersöker	  morgonpublicerad	  storstadspress	  med	  liknande	  

förutsättningar,	  finns	  det	  möjlighet	  att	  använda	  resultaten	  som	  bakgrund	  till	  vår	  

aktuella	  studie.	  	  
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3.	  Teori 
I	  följande	  avsnitt	  presenteras	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkter.	  Inledningsvis	  ges	  en	  

kortare	  introduktion	  till	  nyhetsdiskurs	  och	  hur	  denna	  uppstår,	  vilket	  görs	  för	  att	  bygga	  

förförståelsen	  till	  teorin	  nyhetsschemat.	  Vidare	  behandlas	  valda	  teorier	  kring	  

nyhetsschemat,	  konvergens	  och	  medielogik.	  Avsnittet	  avslutas	  med	  en	  sammanfattning	  

som	  lyfter	  fram	  det	  viktigaste	  från	  varje	  teori	  och	  hur	  detta	  används	  i	  relation	  till	  

studiens	  forskningsfrågor	  samt	  hur	  valet	  av	  teorier	  kopplas	  till	  varandra.	  	  	  

 

3.1.	  Nyhetstextens	  schematiska	  struktur	  
Olika	  diskurser	  har	  olika	  regelbaserade	  scheman	  för	  dess	  struktur	  och	  utformning.	  

Sådana	  scheman	  består	  av	  hierarkiskt	  ordnade	  kategorier	  som	  är	  specifika	  för	  den	  

aktuella	  diskursen.	  Exempel	  på	  detta	  är	  det	  vardagliga	  samtalet	  som	  i	  sig	  har	  ett	  schema	  

för	  hur	  det	  struktureras.	  Ett	  vardagligt	  samtal	  börjar	  ofta	  med	  en	  hälsningsfras	  och	  

avslutas	  med	  fraser	  som	  ämnar	  att	  runda	  av	  och	  slutligen	  avsluta	  samtalet.	  Även	  

berättelser	  har	  ett	  specifikt	  schema	  för	  hur	  dessa	  struktureras.	  Här	  består	  schemat	  

istället	  av	  en	  inledande	  sammanfattning	  som	  följs	  av	  en	  beskrivning	  av	  omgivningen,	  för	  

att	  sedan	  trappas	  upp	  genom	  en	  problematik	  eller	  komplikation.	  Berättelsen	  avslutas	  

med	  en	  upplösning	  (van	  Dijk,	  1988:49).	  

	   Även	  den	  vetenskapliga	  diskursen	  har	  ett	  schema	  som	  är	  ett	  mer	  formellt	  

och	  argumenterande	  schema	  och	  som	  avslutas	  med	  slutsatser.	  På	  detta	  sätt	  har	  i	  stort	  

sätt	  alla	  diskurser	  i	  samhället	  ett	  eget	  mer	  eller	  mindre	  fixerat	  schema	  för	  att	  

strukturera	  texten.	  Vissa	  struktureringar,	  som	  till	  exempel	  för	  det	  vardagliga	  samtalet,	  

lär	  sig	  språkanvändaren	  genom	  socialisering,	  medan	  andra	  strukturer	  kräver	  

professionella	  kunskaper	  och	  utbildning	  (van	  Dijk,	  1988:	  49).	  Exempel	  på	  dessa	  

professionella	  strukturer	  är	  de	  som	  kännetecknar	  den	  journalistiska	  nyhetstexten.	  

Dessa	  strukturer	  beskrivs	  i	  detalj	  nedan	  och	  benämns	  som	  nyhetsschemat.	  	  

 

3.2.	  Nyhetsschemat	  enligt	  Teun	  A.	  van	  Dijk 
Teun	  A.	  van	  Dijk	  (1988)	  beskriver	  i	  sin	  bok	  News	  As	  Discourse	  ett	  hypotetiskt	  schema	  

med	  fem	  olika	  kategorier	  för	  hur	  en	  text	  kan	  struktureras	  i	  en	  nyhetsartikel.	  Nedan	  

beskrivs	  dessa	  kategorier	  samt	  de	  regler	  som	  bestämmer	  hur	  dessa	  ordnas	  i	  en	  

nyhetstext	  enligt	  van	  Dijk.	  Kategorierna	  presenteras	  i	  den	  ordning	  de	  bör	  följa	  i	  en	  
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nyhetsartikel. 

 

Kategori	  1:	  Rubrik	  och	  ingress 

Varje	  nyhetstext	  har	  en	  Rubrik	  och	  kan	  också	  ha	  en	  Ingress.	  Ingressen	  kan	  antingen	  

markeras	  genom	  ett	  speciellt	  typsnitt	  eller	  vara	  en	  del	  av	  resterande	  text,	  medan	  

rubriken	  alltid	  markeras	  för	  att	  stå	  ut	  från	  resten	  av	  texten.	  Den	  principiella	  regeln	  för	  

dessa	  är	  att	  rubrik	  alltid	  föregår	  ingress	  och	  att	  de	  tillsammans	  alltid	  föregår	  resten	  av	  

texten.	  Deras	  strukturella	  syfte	  är	  att	  de	  uttrycker	  det	  huvudsakliga	  ämnet	  för	  texten.	  

Detta	  innebär	  att	  rubrik	  och	  ingress	  fungerar	  som	  en	  initial	  summering	  av	  

nyhetsartikeln	  där	  det	  viktigaste	  kommer	  först	  (van	  Dijk	  1988:53). 

 

Kategori	  2:	  Huvudhändelse	  i	  kontext	  och	  bakgrund 

Nyhetstexten	  innehåller	  en	  beskrivning	  av	  Huvudhändelse	  som	  också	  är	  skälet	  till	  varför	  

nyhetstexten	  skrivs.	  Huvudhändelsen	  kan	  beskrivas	  i	  en	  Kontext,	  vilket	  innebär	  att	  

huvudhändelsen	  beskrivs	  med	  en	  kringhändelse	  eller	  situation	  som	  sker	  samtidigt	  som	  

huvudhändelsen.	  Kontexten	  utmärks	  ofta	  genom	  ordval	  som	  “medan”	  och	  “under	  tiden”	  

eller	  andra	  uttryck	  för	  samtidighet. 

Kontext	  ligger	  som	  en	  underkategori	  till	  Bakgrund.	  I	  kontext	  ligger	  två	  

underkategorier	  som	  beskriver	  Omständigheter	  och	  Tidigare	  händelser.	  Kontexten	  som	  

ofta	  beskrivs	  av	  samtidighet,	  innehåller	  tidigare	  händelser	  som	  speciellt	  utmärker	  sig	  

genom	  att	  påminna	  läsaren	  om	  vad	  som	  har	  hänt	  tidigare	  och	  som	  tidningen	  antagligen	  

har	  rapporterat	  om	  i	  en	  annan	  artikel	  tidigare. 

Under	  Bakgrund	  finns	  också	  underkategorin	  Historia.	  Tidigare	  händelser	  ska	  inte	  

förväxlas	  med	  den	  andra	  underkategorin	  under	  bakgrund	  som	  är	  historia.	  Tidigare	  

händelser	  används	  för	  att	  påminna	  läsaren	  om	  vad	  som	  har	  hänt	  tidigare	  och	  som	  knyter	  

an	  till	  huvudhändelsen.	  Historia	  syftar	  istället	  till	  att	  beskriva	  händelser	  som	  har	  

inträffat	  ännu	  längre	  bak	  i	  tiden	  än	  vad	  tidigare	  händelser	  har	  gjort.	  	  Närmare	  bestämt	  

talar	  den	  historiska	  delen	  av	  en	  text	  enbart	  om	  händelse	  som	  skett	  för	  flera	  år	  sedan,	  

inte	  veckor	  eller	  dagar	  som	  kan	  vara	  fallet	  för	  underkategorin	  tidigare	  händelser.	  

Funktionen	  för	  kategori	  2	  är	  sätta	  in	  läsaren	  i	  en	  kontext	  kring	  huvudhändelsen	  gällande	  

dess	  omständigheter	  och	  tidigare	  händelser	  (van	  Dijk	  1988:53). 
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Kategori	  3:	  Konsekvenser 

En	  annan	  kategori	  som	  används	  för	  att	  stärka	  nyhetsartikelns	  värde	  är	  Konsekvenser.	  

Huvudhändelsens	  seriositet	  stärks	  ofta	  av	  hur	  starka	  konsekvenser	  händelsen	  får.	  Genom	  

att	  diskutera	  verkliga	  eller	  tänkbara	  konsekvenser	  av	  en	  händelse	  kan	  de	  kausala	  

banden	  mellan	  huvudhändelse	  och	  konsekvens	  stärkas.	  Ibland	  är	  rapporteringen	  av	  

konsekvenserna	  viktigare	  än	  själva	  huvudhändelsen	  (van	  Dijk	  1988:54). 

 

Kategori	  4:	  Verbala	  reaktioner 

Rapportering	  av	  stora	  nyhetshändelser	  innehåller	  nästan	  alltid	  en	  sektion	  där	  

journalisten	  söker	  kommentarer	  kring	  händelsen	  från	  viktiga	  aktörer	  eller	  politiska	  

ledare.	  Kategorin	  Verbala	  reaktioner	  är	  ett	  sätt	  för	  journalisten	  att	  formulera	  meningar	  

som	  inte	  nödvändigtvis	  är	  journalistens	  egna,	  men	  som	  är	  objektiva	  i	  den	  meningen	  att	  

de	  har	  formulerats	  av	  den	  intervjuade	  personen	  i	  fråga.	  Valen	  av	  intervjupersoner	  eller	  

valen	  av	  citat	  behöver	  däremot	  inte	  vara	  objektiva.	  Denna	  kategori	  kommer	  vanligast	  

efter	  presentation	  av	  huvudhändelsen,	  kontexten	  och	  bakgrunden.	  Kategorin	  verbala	  

reaktioner	  placeras	  alltså	  vanligast	  mot	  slutet	  av	  nyhetsartikeln	  (van	  Dijk	  1988:54). 

 

Kategori	  5:	  Kommentarer 

Slutligen	  kommer	  den	  kategori	  som	  formulerar	  de	  kommentarer,	  åsikter	  eller	  

utvärderingar	  av	  händelsen	  som	  tillhör	  journalisten	  själv	  eller	  den	  tidning	  som	  artikeln	  

publiceras	  i.	  Kategorin	  Kommentarer	  finns	  med	  i	  nyhetsschemat	  trots	  att	  många	  

nyhetsproducenter	  delar	  synen	  att	  fakta	  och	  åsikt	  inte	  går	  ihop.	  Kategorin	  för	  

kommentarer	  visar	  sig	  i	  texten	  i	  direkt	  eller	  indirekt	  form.	  Kategorin	  kommentarer	  

innehåller	  två	  underkategorier:	  Utvärdering	  och	  Förväntningar.	  Utvärdering	  innehåller	  

utvärderande	  åsikter	  om	  huvudhändelsen.	  Förväntningar	  innehåller	  framtida	  

konsekvenser	  av	  händelsen	  eller	  försöker	  att	  förutspå	  framtida	  utveckling	  av	  händelsen	  

(van	  Dijk	  1988:56). 

 

Ovanstående	  kategorier	  representerar	  tillsammans	  en	  möjlig	  struktur	  för	  nyhetstextens	  

innehåll	  och	  form.	  Den	  hierarkiska	  strukturen	  visas	  nedanstående	  i	  Figur	  1. 
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Figur	  1.	  Nyhetsschemat	  illustrerat	  i	  sin	  hierarkiska	  struktur	  (van	  Dijk	  1988:55) 

 

Ovanstående	  kategorier	  är	  hypotetiska	  delar	  av	  vad	  en	  nyhetstext	  bör	  innehålla.	  Det	  är	  

viktigt	  att	  poängtera	  att	  alla	  delar	  inte	  är	  med	  i	  varje	  text	  utan	  kan	  innehålla	  enbart	  vissa	  

kategorier	  från	  nyhetsschemat.	  Regeln	  är	  att	  det	  endast	  är	  rubrik	  och	  huvudhändelse	  

som	  är	  obligatorisk	  i	  välformulerad	  nyhetstext.	  Kategorierna	  bakgrund,	  konsekvenser,	  

verbala	  reaktioner	  och	  kommentarer	  är	  mer	  flytande.	  De	  schematiska	  strukturerna	  i	  

texten	  blir	  därför	  abstrakta,	  då	  de	  kan	  ta	  sig	  till	  uttryck	  i	  texten	  på	  olika	  sätt	  och	  med	  

olika	  variationer	  (van	  Dijk	  1988:56).	  Däremot	  menar	  van	  Dijk	  (1988)	  att	  nyhetsschemat	  

är	  en	  struktur	  som	  visats	  användas	  av	  både	  journalister	  och	  läsare	  i	  både	  produktion	  

och	  förståelse	  av	  en	  nyhetstext.	  Empiriska	  studier	  har	  alltså	  visat	  att	  dessa	  kategorier	  

används	  kontinuerligt	  i	  nyhetsdiskurs. 

 

3.3.	  Konvergens 
Konvergens	  handlar	  om	  de	  processer	  som	  innebär	  rörelser	  mot	  att	  apparater,	  innehåll,	  

nätverk,	  konsumtion	  eller	  marknader	  blir	  mer	  och	  mer	  lika	  varandra.	  Konvergens	  

innebär	  förändringar	  som	  är	  kontinuerliga	  och	  det	  är	  därför	  svårt	  att	  konstatera	  om	  en	  

konvergensprocess	  är	  avslutad.	  Trots	  att	  processerna	  är	  kontinuerliga	  uppkommer	  
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under	  tiden	  olika	  resultat	  som	  visar	  på	  effekter	  av	  just	  dessa	  konvergensprocesser	  

(Appelgren	  2009:178-‐179). 

	   Trots	  den	  mängd	  olika	  definitioner	  som	  finns	  inom	  konvergenslitteratur	  

(Appelgren	  2009:181)	  har	  en	  specifik	  definition	  valts	  ut	  för	  att	  belysa	  just	  det	  

förhållande	  som	  denna	  studie	  berör,	  där	  konvergensen	  är	  starkt	  knuten	  till	  

digitalisering: 
 

“Convergence	  -‐	  the	  coming	  togehter	  of	  computing,	  telecommunications,	  and	  media	  in	  a	  digital	  

environment.	  Convergence	  and	  the	  changes	  it	  is	  bringing	  are	  fundamentally	  changing	  many	  

aspects	  of	  mass	  media	  and	  communications.“	  (Pavlik	  &	  McIntosh	  2004:19) 
 

	   Konvergens	  är	  också	  nära	  besläktat	  med	  sin	  motsats,	  divergens.	  

Utvecklingen	  av	  medietekniken	  innebär	  att	  medier	  konvergerar	  samtidigt	  som	  den	  nya	  

medietekniken	  ger	  utrymme	  för	  t.ex.	  interaktiva	  mediekanaler.	  De	  interaktiva	  

mediekanalerna	  låter	  användaren	  själv	  påverka	  och	  välja	  sitt	  innehåll,	  vilket	  snarare	  

leder	  till	  en	  divergens	  av	  innehållet.	  Ett	  exempel	  på	  divergens	  av	  olika	  kanaler	  är	  de	  

tidningsföretag	  som	  genom	  utvecklad	  medieteknik	  kan	  välja	  flera	  både	  digitala	  och	  

analoga	  kanaler	  för	  publicering	  av	  sin	  tidning.	  Denna	  flerkanalspublicering	  kan	  ses	  som	  

en	  divergens	  av	  antalet	  olika	  kanaler,	  samtidigt	  som	  det	  levererade	  innehållet	  

konvergerar	  (Appelgren	  2009:180). 

Ett	  sätt	  att	  se	  på	  konvergens	  är	  också	  hur	  tidigare	  åtskilda	  industrier	  närmar	  sig	  

varandra.	  Detta	  illustreras	  nedan	  i	  Figur	  2	  där	  tre	  olika	  industrier	  närmar	  sig	  varandra. 
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Figur	  2.	  Illustration	  av	  hur	  tre	  industrier	  närmar	  sig	  varandra	  (Fidler	  1997:26).	  

 

Figuren	  illustrerar	  hur	  TV-‐,	  dator-‐	  och	  tryckindustrin	  närmat	  sig	  varandra	  vilket	  har	  lett	  

till	  uppkomsten	  av	  medier	  som	  webb-‐TV	  eller	  dagstidningarnas	  nätupplagor	  (Appelgren	  

2009:183). 

	   Utöver	  den	  grundläggande	  konvergensen	  av	  industrier	  finns	  olika	  typer	  av	  

mediekonvergens.	  Exempel	  på	  detta	  är	  apparatkonvergens	  om	  har	  gett	  oss	  utvecklingen	  

av	  mobiltelefoner	  med	  i	  stort	  sett	  samma	  funktioner	  som	  en	  dator.	  De	  viktigaste	  

områdena	  av	  mediekonvergens	  för	  denna	  uppsats	  är	  den	  redaktionella	  konvergensen	  

och	  konvergensen	  av	  innehåll.	  Den	  redaktionella	  konvergensen	  innebär	  en	  samordning	  

av	  resurser	  inom	  mediaföretagen.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  användning	  av	  en	  s.k.	  central	  

nyhetsdesk	  som	  används	  för	  att	  koordinera	  aktiviteter	  inom	  en	  nyhetsredaktion	  

(Appelgren	  2009:186). 

	   Konvergensen	  av	  innehåll	  innebär	  att	  det	  sker	  en	  publicering	  av	  samma	  

innehåll	  på	  flertalet	  olika	  kanaler.	  För	  en	  nyhetsredaktion	  kan	  detta	  innebära	  att	  

publicering	  av	  nyhetsartiklar	  sker	  t.ex.	  via	  den	  tryckta	  papperstidningen,	  via	  tidningens	  

nätupplaga	  eller	  andra	  digitala	  former	  för	  publicering	  som	  via	  mobiltelefon	  eller	  

surfplattor	  (Appelgren	  2009:186). 

 

TV	  och	  
filmindustrin	  

Tryck	  och	  
tidnings-‐
industrin	  

Datorindustrin	  



	   18	  

3.4.	  Medielogik 
Begreppet	  medielogik	  presenterades	  år	  1979	  av	  sociologerna	  David	  L.	  Altheide	  och	  

Robert	  P.	  Snow	  i	  boken	  Media	  Logics.	  Teorin	  om	  medielogik	  beskriver	  hur	  medierna	  

tillämpar	  olika	  berättartekniker	  för	  att	  fånga	  konsumenternas	  uppmärksamhet.	  

Medielogiken	  visar	  även	  på	  hur	  anpassad	  nyheten	  är	  efter	  mediets	  egen	  arbetslogik,	  

nämligen	  dess	  redaktionella	  arbetsrutiner	  och	  metoder.	  Medielogiken	  är	  ett	  viktigt	  

begrepp	  för	  förståelsen	  av	  hur	  nyhetsjournalistiken	  konstrueras	  (Altheide	  &	  Snow	  

1979:9-‐10).	  
	  

”In	  general	  terms,	  media	  logic	  consists	  of	  a	  form	  of	  communication;	  the	  process	  through	  which	  

media	  present	  and	  transmit	  information.	  Elements	  of	  this	  form	  include	  the	  various	  media	  and	  the	  

formats	  used	  by	  these	  media.	  Format	  consists,	  in	  part,	  of	  how	  material	  is	  organized,	  the	  style	  in	  

which	  it	  is	  presented,	  the	  focus	  or	  emphasis	  on	  particular	  characteristics	  of	  behavior,	  and	  the	  

grammar	  of	  media	  communication.	  Format	  becomes	  a	  framework	  or	  a	  perspective	  that	  is	  used	  to	  

present	  as	  well	  as	  interpret	  phenomena.”	  (Altheide	  &	  Snow	  1979:10)	  

 

Begreppet	  medielogik	  kan	  brytas	  ned	  till	  fyra	  huvuddelar	  som	  omfattar	  

mediedramaturgi,	  medieformat,	  mediernas	  arbetsrutiner	  samt	  arbetsmetoder	  

(Strömbäck	  2009:177).	  

 

1.	  Mediedramaturgi	  kan	  beskrivas	  som	  en	  samling	  beslutsregler	  och	  överväganden	  som	  

existerar	  för	  att	  fånga	  och	  behålla	  publikens	  uppmärksamhet.	  Medierna	  använder	  sig	  av	  

sex	  olika	  berättartekniker	  för	  reducera	  informationsmängden	  och	  därigenom	  fånga	  

människors	  uppmärksamhet.	  De	  tekniker	  som	  kan	  tillämpas	  är	  tillspetsning,	  förenkling,	  

polarisering,	  intensifiering,	  konkretisering,	  personifiering	  och	  stereotypisering	  

(Strömbäck	  2009	  :177). 

• Tillspetsning	  –	  För	  att	  utmärka	  sig	  i	  dagens	  stora	  informationsflöde	  är	  det	  vanligt	  

att	  medierna	  tillämpar	  tillspetsning	  av	  innehållet	  för	  att	  fånga	  publikens	  

uppmärksamhet.	  Ett	  exempel	  är	  hur	  uttalanden	  spetsas	  för	  att	  locka	  läsare.	  

• Förenkling	  –	  Då	  mediernas	  format	  är	  begränsat	  medan	  verkligheten	  är	  

obegränsad	  måste	  nyheternas,	  ibland	  komplexa,	  händelser	  förenklas	  inom	  de	  

ramar	  formaten	  sätter.	  Detta	  innebär	  att	  journalister	  exempelvis	  förenklar	  

komplexa	  resonemang	  till	  mer	  lättsmälta	  formuleringar	  som	  tilltalar	  

allmänheten.	  	  
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• Polarisering	  -‐	  En	  effektiv	  teknik	  för	  att	  fånga	  allmänhetens	  intresse	  och	  skapar	  

känslor	  är	  genom	  att	  tillämpa	  polarisering.	  Detta	  görs	  genom	  att	  sätta	  olika	  

parter	  i	  motsats	  till	  varandra.	  

• Intensifiering	  -‐	  Ju	  mer	  intensiv	  en	  händelse	  framstår,	  desto	  uppmärksammas	  den.	  

Det	  är	  således	  viktigt	  att	  försöka	  få	  alldagliga	  nyheter	  att	  göras	  mer	  spännande	  

och	  intresseväckande	  genom	  intensifiering.	  	  

• Konkretisering	  -‐	  yttrar	  sig	  genom	  att	  fokus	  läggs	  framförallt	  på	  händelser	  snarare	  

än	  processer	  eftersom	  det	  abstrakta	  i	  regel	  är	  mer	  komplext	  än	  det	  konkreta.	  	  

• Personifiering	  -‐	  handlar	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  journalistiken	  utgår	  från	  

konkreta	  personer	  snarare	  än	  abstrakta	  sammanhang.	  När	  nyheten	  ges	  ett	  

ansikte	  är	  tanken	  att	  det	  ska	  bli	  lättare	  för	  konsumenten	  att	  identifiera	  sig	  med	  

den	  aktuella	  händelsen	  eller	  frågan.	  

• Stereotypisering	  -‐	  med	  hjälp	  av	  att	  använda	  stereotyper	  bli	  nyheten	  enklare	  att	  

förstå	  och	  ta	  till	  sig.	  	  

Det	  bör	  dock	  poängteras	  att	  flera	  av	  dessa	  berättartekniker	  kan	  vara	  svåra	  och	  

komplexa	  att	  identifiera	  eller	  undersöka	  (Strömbäck	  2009:177). 

 

2.	  Medieformat	  handlar	  om	  hur	  väl	  en	  nyhet	  passar	  i	  de	  arbetsformer	  som	  gäller	  för	  

mediet.	  Eftersom	  dagens	  medier	  arbetar	  utifrån	  sina	  egna	  specifika	  medieformat	  när	  

nyheter	  produceras	  blir	  det	  viktigt	  att	  nyhetsinnehållet	  också	  passar	  (Asp	  1990:8-‐9).	  

Enligt	  Nord	  &	  Strömbäck	  (2012:116-‐220)	  står	  nyhetsmedier	  online	  ut	  i	  detta	  avseende,	  

då	  de	  har	  ett	  obegränsat	  utrymme	  för	  nyheter	  men	  där	  den	  trycka	  tidningen	  måste	  göra	  

ett	  urval	  som	  passar	  mönstret	  för	  nyhetsmediet.	  Till	  nyhetsformatet	  kommer	  också	  de	  

egenskaper	  hos	  digitala	  medier	  som	  hör	  till	  dess	  periodicitet	  dvs.	  möjligheten	  till	  den	  

kontinuerliga	  uppdateringen	  och	  flödet	  av	  nyheter.	  	  

 

3.	  Mediernas	  arbetsrutiner	  handlar	  om	  hur	  väl	  nyheter	  passar	  in	  i	  de	  redaktionella	  

arbetsrutinerna.	  Nyhetsproduktion	  är	  i	  hög	  grad	  en	  rutinverksamhet.	  

 

4.	  Mediernas	  arbetsmetoder	  avser	  själva	  arbetslogiken	  inom	  medierna	  (Asp	  1990:9). 

 

Enligt	  Asp	  (1990:	  8-‐9)	  påverkas	  journalisterna	  av	  tre	  olika	  styrfält	  under	  den	  

redaktionella	  processen.	  Det	  första	  styrfältet	  är	  marknaden	  där	  journalisternas	  
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föreställningar	  om	  ”vad	  publiken	  vill	  ha”	  står	  i	  centrum	  för	  arbetsprocessen.	  Är	  publiken	  

intresserad	  av	  sportnyheter,	  kultur	  eller	  lokala	  nyheter	  bör	  medierna	  också	  

tillhandahålla	  sådana.	  Händelsen	  blir	  en	  nyhet	  utifrån	  en	  bedömning	  av	  hur	  högt	  

nyhetsvärde	  den	  aktuella	  händelsen	  har	  för	  publiken.	  De	  drivande	  faktorerna	  bakom	  

detta	  styrfält	  är	  kommersiellt. 

	   Det	  andra	  styrfältet	  ideologin	  handlar	  om	  de	  normativa	  föreställningarna	  

om	  vad	  läsarna	  bör	  ta	  del	  av.	  Folkbildningsideal	  och	  föreställningar	  om	  vad	  som	  är	  ”rätt	  

och	  riktigt”	  styr	  journalisternas	  nyhetsframtagning.	  Tanken	  är	  att	  medierna,	  oavsett	  om	  

publiken	  skulle	  vara	  intresserad	  av	  annat	  medieinnehåll,	  ska	  förse	  medborgarna	  med	  

sådan	  information	  att	  de	  självständigt	  kan	  ta	  ställning	  i	  olika	  samhällsfrågor.	  De	  

drivande	  faktorerna	  bakom	  detta	  styrfält	  är	  med	  andra	  ord	  ideologiska.	  	  	    

Det	  tredje	  styrfältet	  kallas	  normsystemet	  och	  bör	  betraktas	  som	  de	  

förutsättningar	  medierna	  har	  för	  att	  uppnå	  de	  marknadsmässiga	  och	  ideologiska	  målen.	  

Inom	  normsystemet	  finns	  det	  konstitutionella	  regler,	  spelregler	  och	  slutligen	  

yrkesregler	  som	  innefattar	  den	  praktiska	  redaktionella	  verksamheten.	   

	   Nyheter	  som	  överensstämmer	  med	  de	  tre	  styrfälten	  dvs.	  har	  ett	  högt	  

nyhetsvärde,	  passar	  med	  medieaktörens	  ideologiska	  värderingar	  och	  arbetssätt	  

slutligen	  har	  en	  större	  chans	  att	  bli	  framtagen	  som	  nyhet	  än	  de	  nyheter	  som	  inte	  är	  

enliga	  med	  medielogiken	  (Asp	  1990:	  8-‐9). 

Medielogiken	  blir	  viktig	  då	  den	  påvisar	  att	  valet	  av	  potentiella	  nyheter	  inte	  

nödvändigtvis	  handlar	  om	  objektiva	  egenskaper	  utan	  snarare	  om	  hur	  nyheter	  kan	  

reduceras	  på	  information	  för	  att	  fånga	  människors	  intresse	  och	  utformas	  i	  enlighet	  med	  

mediernas	  egna	  arbetsrutiner	  (Strömbäck	  2009:172-‐173).	  

	  

3.5.	  Sammanfattning	  
Det	  mest	  relevanta	  från	  de	  ovan	  presenterade	  teorierna	  är	  det	  som	  från	  medielogiken	  

behandlar	  mediernas	  arbetsmetoder	  och	  format.	  Dessa	  delar	  får	  speciellt	  stor	  vikt	  när	  

frågeställningen	  om	  vad	  som	  ingår	  i	  en	  nyhetsartikel	  besvaras.	  De	  mest	  relevanta	  

delarna	  från	  konvergensteorin	  är	  de	  som	  tar	  upp	  konvergensen	  av	  innehåll	  och	  

konvergensen	  av	  redaktioner.	  Konvergensen	  av	  redaktioner	  knyter	  an	  till	  medielogikens	  

synsätt	  på	  mediernas	  arbetsmetoder	  och	  ska	  i	  en	  utvecklad	  diskussion	  användas	  för	  att	  

förstå	  skillnader	  mellan	  olika	  nyhetsredaktioner,	  inte	  bara	  skillnader	  mellan	  

plattformar.	  Konvergensen	  av	  innehåll	  ska	  besvara	  vad	  som	  ingår	  i	  en	  nyhetstext	  
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beroende	  av	  de	  olika	  förutsättningarna	  som	  finns	  för	  att	  leverera	  en	  text	  på	  olika	  

plattformar.	  Från	  van	  Dijks	  kategorier	  i	  nyhetsschemat	  ligger	  fokus	  på	  att	  strukturera	  

nyhetstextens	  olika	  delar	  och	  hjälper	  såldes	  till	  att	  svara	  på	  vad	  som	  ingår	  i	  en	  

nyhetstext	  utefter	  delarnas	  relevans	  och	  markering.	  

	   Valet	  av	  teorier	  kompletterar	  varandra	  då	  de	  belyser	  olika	  skeenden	  som	  

påverkar	  textens	  utveckling.	  Nyhetsschemat	  fungerar	  främst	  för	  att	  beskriva	  den	  

diskurs	  som	  följer	  en	  teknisk	  utveckling	  samtidigt	  som	  denna	  process	  i	  samband	  med	  

digitalisering	  påverkar	  medielogiken	  hos	  medieproducenter	  samt	  skapar	  möjlighet	  till	  

konvergerande	  medier. 
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4.	  Metod	  och	  material	  
Studien	  undersöker	  hur	  en	  nyhetsartikel	  utformas	  i	  en	  dagstidnings	  pappersupplaga	  

jämfört	  med	  hur	  motsvarande	  artikel	  utformas	  i	  samma	  tidnings	  nätupplaga.	  Studien	  

utförs	  med	  material	  från	  två	  svenska	  rikstäckande	  dagstidningar.	  Metoden	  är	  explorativ	  

i	  det	  avseende	  då	  den	  ämnar	  undersöka	  det,	  oss	  veterligen,	  outforskade	  fältet	  kring	  vad	  

som	  händer	  med	  motsvarande	  nyhetsartikel	  när	  den	  publiceras	  i	  en	  tryckt	  

pappersupplaga	  och	  på	  nätet.	  Studien	  realiseras	  genom	  att	  tillämpa	  en	  metod	  som	  faller	  

in	  under	  kvalitativ	  innehållsanalys.	  För	  att	  djupare	  besvara	  undersökningens	  

frågeställningar	  intervjuas	  fyra	  informanter	  från	  Dagens	  Nyheter	  och	  Svenska	  

Dagbladet.	  Informantintervjuerna	  blir	  viktig	  som	  kompletterande	  metod	  med	  syfte	  att	  

svara	  på	  hur	  det	  redaktionella	  arbetet	  ser	  ut	  praktiken.	  Intervjuerna	  breddar	  studiens	  

förutsättningar	  att	  vidare	  diskutera	  de	  utvalda	  teorierna	  medielogik	  och	  konvergens	  i	  

avslutningskapitlet	  (8).	  	  

Den	  kvalitativa	  innehållsanalysen,	  som	  är	  studiens	  huvudmetod,	  bygger	  på	  Teun	  

A.	  van	  Dijks	  nyhetsschema	  med	  förslag	  på	  fem	  kategorier	  som	  beskriver	  vad	  som	  bör	  

ingå	  i	  en	  nyhetstext.	  Genom	  att	  tillämpa	  Teun	  A.	  van	  Dijks	  nyhetsschema	  som	  

analysmodell	  studeras	  texternas	  innehåll	  och	  struktur	  och	  jämförs	  utifrån	  de	  fem	  

huvudkategorierna.	  

Vi	  har	  valt	  kalla	  vår	  metod	  för	  kvalitativ	  innehållsanalys,	  vilket	  skiljer	  sig	  från	  

kvantitativ	  innehållsanalys	  och	  kvalitativ	  textanalys.	  Den	  kvantitativa	  innehållsanalysen	  

syftar	  till	  att	  möjliggöra	  kvalificerade	  generaliseringar	  av	  material	  av	  större	  omfång.	  

Kvantitativ	  innehållsanalys	  är	  ett	  användbart	  verktyg	  när	  studien	  ska	  svara	  på	  frågor	  om	  

förekomsten	  av	  olika	  typer	  av	  innehållsliga	  kategorier.	  Kvantitativ	  innehållsanalys	  

utförs	  på	  ett	  stort	  antal	  analysenheter	  där	  resultaten	  kan	  presenteras	  med	  siffror	  

(Esaiasson	  et	  al.	  2012:197).	  

För	  den	  kvalitativa	  textanalysen	  behandlas	  texter	  med	  en	  annan	  systematik	  än	  

den	  kvantitativa	  innehållsanalysen.	  För	  att	  illustrera	  metodens	  användningsområden	  

kan	  två	  huvudtyper	  av	  textanalytiska	  infallsvinklar	  urskiljas,	  de	  systematiserade	  och	  de	  

kritisk	  granskande.	  De	  systematiserade	  undersökningarna	  syftar	  till	  att	  klargöra	  

tankestrukturen	  hos	  viktiga	  aktörer	  i	  samhällsdebatten	  och	  formalisera	  tankeinnehållet	  

i	  lätt	  överblickbara	  kategorier.	  De	  kritiskt	  granskande	  undersökningarna	  går	  ut	  på	  att	  ta	  

ställning	  till	  i	  vilken	  utsträckning	  en	  given	  argumentation	  lever	  upp	  till	  bestämda	  
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normer.	  Den	  vanligaste	  textanalytiska	  metoden	  är	  diskursanalysen,	  som	  utmärks	  av	  hur	  

olika	  maktförhållanden	  speglas	  och	  språkets	  roll	  skapar	  den	  sociala	  konstruktionen	  av	  

världen	  (Esaiasson	  et	  al.	  2012:210-‐212).	  

Vår	  metod	  hamnar	  på	  så	  sätt	  mellan	  den	  kvantitativa	  innehållsanalysen	  och	  den	  

kvalitativa	  textanalysen.	  Den	  kvalitativa	  innehållsanalysen	  ger	  studien	  istället	  ett	  djup	  

som	  den	  kvantitativa	  metoden	  inte	  kommer	  åt,	  men	  fokuserar	  samtidigt	  på	  strukturella	  

förändringar	  som	  en	  kvalitativ	  textanalys	  utelämnar	  till	  förmån	  för	  tolkning	  av	  textens	  

latenta	  innehåll.	  

Metoden	  kommer	  åt	  textens	  innehållsliga	  förändringar	  genom	  att	  jämföra	  

likheter	  och	  skillnader	  i	  två	  motsvarande	  nyhetstexter	  som	  behandlar	  en	  och	  samma	  

nyhetshändelse.	  Undersökningen	  är	  beskrivande	  i	  den	  mån	  att	  den	  ger	  en	  förståelse	  av	  

den	  utveckling	  eller	  förändring	  som	  nyhetstexten	  står	  inför	  när	  den	  publiceras	  på	  

plattformar	  med	  olika	  förutsättningar.	  Dessa	  plattformar	  är	  i	  detta	  fall	  den	  tryckta	  

pappersupplagan	  och	  motsvarande	  dagstidnings	  nätupplaga.	  

 

4.1.	  Material	   
Materialet	  består	  av	  nyhetsartiklar	  från	  Dagens	  Nyheter	  och	  Svenska	  Dagbladet	  som	  

hämtas	  från	  tidningarnas	  pappersupplaga	  respektive	  nätupplaga.	  Då	  undersökningen	  

innebär	  jämförelse	  av	  en	  artikel	  ur	  papperstidningen	  och	  motsvarande	  artikel	  som	  

publicerats	  i	  nätupplagan	  av	  samma	  tidning,	  kommer	  dessa	  två	  artiklar	  från	  respektive	  

plattform	  i	  fortsättningen	  benämnas	  som	  “artikelpar.” 

Inom	  ett	  artikelpar	  ingår	  således	  två	  versioner	  av	  samma	  artikel,	  varav	  en	  

är	  publicerad	  i	  papperstidningen	  och	  en	  är	  publicerad	  på	  tidningens	  nätupplaga.	  

Samtliga	  artikelpar	  från	  Dagens	  Nyheter	  kommer	  alltså	  bestå	  av	  en	  artikel	  publicerad	  i	  

DN:s	  tryckta	  pappersupplaga	  och	  motsvarande	  artikel	  från	  dn.se.	  Detta	  gäller	  även	  för	  

artikelpar	  hämtade	  från	  Svenska	  Dagbladet	  och	  svd.se. 

Mängden	  insamlad	  data	  är	  förutbestämd	  och	  sammanlagt	  kommer	  20	  artikelpar	  

att	  undersökas,	  med	  en	  fördelning	  på	  10	  artikelpar	  för	  DN	  och	  10	  artikelpar	  för	  SvD.	  

Detta	  innebär	  att	  undersökningen	  totalt	  sett	  omfattar	  40	  artiklar,	  med	  20	  artiklar	  

hämtade	  från	  respektive	  tidning.	  Materialet	  är	  inhämtat	  under	  tidsperioden	  21-‐22	  

november	  2013	  från	  de	  två	  tidningarnas	  tryckta	  upplaga	  och	  nätversion.	   
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	   Motiveringar	  till	  valet	  av	  dagstidningar,	  mängden	  inhämtat	  material	  och	  

tidsperiod	  för	  inhämtning	  ges	  nedan	  under	  avsnitt	  (4.2.)	  Urval	  och	  (4.3.)	  Genomförande. 

 

4.2.	  Urval 
Valet	  av	  dagstidningar	  faller	  på	  Dagens	  Nyheter	  och	  Svenska	  Dagbladet	  eftersom	  dessa	  

tidningar	  är	  Sveriges	  största	  dagstidningar	  med	  avseende	  på	  upplaga	  (Hadenius	  et	  al.	  

2011:149)	  och	  därför	  anses	  lämpliga	  för	  att	  representera	  en	  svensk	  nyhetsdiskurs.	  

Vidare	  presentation	  av	  tidningarna	  ges	  under	  avsnitt	  (5.)	  Presentation	  av	  Dagens	  

Nyheter	  och	  Svenska	  Dagbladet.	   

I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  även	  hur	  urvalet	  gått	  till	  av	  de	  nyhetsartiklar	  som	  

hämtats	  från	  tidningarna.	  Vidare	  redogörs	  urvalet	  av	  informanter	  för	  intervjuerna	  och	  

avsnittet	  avslutas	  med	  en	  diskussion	  kring	  källkritik.	   

 

4.2.1.	  Urval	  av	  nyhetsartiklar	  och	  bortfall 
Enligt	  Karlsson	  (2006:20)	  innehåller	  tidningar	  olika	  delar	  såsom	  nyhetsjournalistik,	  

sportjournalistik	  eller	  ledarjournalistik.	  Mot	  bakgrund	  av	  denna	  indelning	  studeras	  

inrikes-‐	  och	  utrikesjournalistik	  som	  anses	  vara	  de	  bredaste	  delarna	  inom	  

nyhetsjournalistiken. 

Valet	  att	  undersöka	  två	  tidningar	  under	  två	  dagar	  (21-‐22	  november)	  kan	  

försvaras	  med	  den	  förundersökning	  som	  gjordes	  under	  oktober	  månad	  för	  att	  pröva	  

metoden	  och	  få	  en	  insikt	  kring	  hur	  tidningarna	  såg	  ut	  på	  en	  daglig	  basis.	  Givetvis	  fanns	  

en	  eventuell	  problematik	  att	  den	  21-‐22	  november	  kunde	  vara	  speciella	  dagar	  i	  det	  

avseendet	  att	  en	  stor	  nyhetshändelse	  skulle	  inträffa	  och	  färga	  nyhetsflödet.	  Men	  med	  

tanke	  förundersökningen	  som	  gjordes	  i	  oktober	  konstaterades	  att	  de	  valda	  datumen	  för	  

undersökningen	  såg	  ut	  som	  “vilken	  dag	  som	  helst.”	  Hade	  en	  intensiv	  nyhetsperiod	  

istället	  valts	  hade	  uppdateringstakten	  på	  nätnyheter	  varit	  annorlunda.	  Detta	  skulle	  

inneburit	  svårigheter	  för	  undersökningen	  då	  studien	  syftar	  till	  att	  identifiera	  

motsvarande	  artikel	  för	  nät	  och	  pappersversionen. 

Artiklarna	  hämtades	  från	  pappersversionen	  av	  Dagens	  Nyheter	  och	  Svenska	  

Dagbladet	  och	  hade	  en	  motsvarande	  version	  publicerad	  på	  respektive	  tidnings	  

nätversion.	  I	  de	  fall	  där	  en	  nyhetsartikel	  fanns	  i	  pappersupplagan	  men	  inte	  publicerades	  

i	  nätversionen	  blev	  detta	  ett	  bortfall.	  Undersökningen	  analyserade	  inte	  heller	  notiser	  

som	  innehöll	  färre	  än	  30	  ord,	  då	  dessa	  ansågs	  för	  små	  för	  att	  innehålla	  relevanta	  
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strukturella	  förändringar.	  Alla	  artiklar	  som	  slutligen	  valdes	  till	  undersökningen	  följde	  de	  

kriterier	  som	  satts	  upp	  för	  att	  ingå	  i	  materialet.	  Dessa	  förklaras	  utförligare	  under	  avsnitt	  

(4.3.)	  Genomförande.	  

För	  att	  besvara	  frågeställningarna	  om	  vilka	  likheter	  och	  skillnader	  som	  fanns	  hos	  

artiklarna	  publicerade	  på	  papper	  och	  på	  nätet	  var	  det	  viktigt	  att	  samla	  in	  samtliga	  

artiklar	  från	  tidningen	  och	  motsvarande	  artiklar	  på	  nätet.	  Då	  studiens	  frågeställning	  

handlade	  om	  att	  identifiera	  både	  likheter	  och	  skillnader	  var	  samtligt	  material	  av	  

relevans,	  även	  nyhetsartiklar	  som	  vid	  direkt	  anblick	  inte	  påvisade	  någon	  skillnad	  mellan	  

pappers	  och	  nätversionen.	   

En	  nyhetsartikel	  på	  nätet	  kan	  uppdateras	  flera	  gånger	  per	  dygn	  medan	  en	  artikel	  

i	  tryckt	  pappersupplaga	  vanligtvis	  uppdateras	  en	  gång	  per	  dygn.	  Detta	  innebär	  en	  

svårighet	  för	  urvalet	  av	  materialet	  då	  de	  tekniska	  förutsättningarna	  hos	  nätupplagan	  ger	  

en	  högre	  uppdateringsfrekvens	  än	  hos	  pappersupplagan.	  Detta	  problem	  hanterades	  

genom	  att	  de	  studerade	  artiklarna	  var	  över	  fem	  dagar	  gamla	  vid	  insamlingstillfället.	  Från	  

de	  totalt	  40	  artiklarna	  som	  studerades	  framkom	  det	  att	  en	  artikel	  på	  nätet	  uppdaterades	  

inom	  24	  timmar	  från	  ursprunglig	  publiceringstid.	  Därmed	  avvärjdes	  risken	  att	  en	  

ofärdig	  och	  därmed	  inte	  uppdaterad	  nätartikel	  kom	  med	  i	  materialurvalet. 

 

4.2.2.	  Urval	  av	  informanter 
För	  att	  samla	  information	  angående	  organisationsstruktur	  och	  arbetsprocesser	  har	  två	  

informanter	  intervjuats	  från	  Dagens	  Nyheter	  och	  två	  informanter	  från	  Svenska	  

dagbladet.	   

	   Vid	  val	  av	  intervjupersoner	  är	  det	  personens	  centralitet	  som	  avgör	  urvalet.	  

Inom	  organisationer	  finns	  det	  ofta	  etablerade	  personer	  och	  positioner	  som	  anses	  som	  

speciellt	  viktiga	  källor.	  Dessa	  informanter	  kan	  sedan	  hänvisa	  vidare	  till	  andra	  centrala	  

källor	  inom	  organisationen.	  Detta	  tillvägagångssätt	  kallas	  för	  snöbollsurval	  (Esaiasson	  et	  

al.	  2012:189).	   

	   Urvalet	  började	  med	  att	  via	  mail	  kontakta	  några	  centrala	  och	  aktiva	  

journalister	  på	  respektive	  tidning.	  En	  journalist	  från	  Dagens	  Nyheter	  hänvisade	  vidare	  

till	  nyhetschefen	  för	  tidningens	  nätupplaga	  och	  pappersupplaga.	  Från	  Dagens	  Nyheter	  

intervjuades	  totalt	  en	  journalist	  och	  en	  nyhetschef.	  Hos	  Svenska	  Dagbladet	  svarade	  två	  

journalister	  på	  det	  initiala	  mailet	  att	  de	  kunde	  delta,	  här	  skedde	  alltså	  inget	  

snöbollsurval.	  Från	  Svenska	  Dagbladet	  intervjuades	  totalt	  två	  journalister. 
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	   Alla	  informanter	  har	  svarat	  utifrån	  sina	  egna	  erfarenheter	  och	  kunskap.	  De	  

blir	  därför	  primärkällor	  som	  anses	  som	  mer	  trovärdiga	  än	  sekundärkällor	  (Esaiasson	  et	  

al.	  2012:283).	  Vad	  gäller	  källkritik	  bör	  källorna	  uppfylla	  några	  grundläggande	  krav:	  

äkthet,	  samtidighet	  och	  tendens	  (Esaiasson	  et	  al.	  2012:283-‐285).	  Informanternas	  svar	  

fyller	  kravet	  på	  äkthet	  då	  vi	  kan	  vara	  säkra	  på	  att	  informationen	  kommer	  från	  den	  

person	  som	  anges	  genom	  mailkontakten.	  Svaren	  kan	  anses	  ha	  tendens	  då	  informanterna	  

är	  centralt	  placerade	  i	  organisationen	  och	  är	  centrala	  aktörer	  för	  uppsatsen.	  Däremot	  

kan	  det	  vara	  svårt	  att	  bortse	  från	  att	  informanten	  vill	  vara	  lojal	  mot	  organisationen	  eller	  

på	  annat	  sätt	  framställa	  sitt	  yrke	  i	  en	  bättre	  dager	  än	  vad	  som	  faktiskt	  är	  fallet.	  Detta	  kan	  

påverka	  svaren	  i	  den	  mening	  att	  det	  som	  informanten	  påstår	  vara	  sanning	  kanske	  inte	  

överensstämmer	  med	  det	  som	  sker	  i	  verkligheten.	  Problem	  med	  att	  påvisa	  tendensen	  

motverkas	  genom	  att	  informanternas	  samtidighet	  stärks	  genom	  att	  de	  berättar	  om	  

någonting	  aktuellt	  och	  att	  minnesfel	  eller	  efterkonstruktioner	  av	  berättelsen	  minskar.	  

Tendensen	  stärks	  också	  genom	  att	  de	  två	  olika	  informanterna	  från	  respektive	  tidning	  

berättar	  i	  stort	  sett	  samma	  saker,	  även	  i	  detalj,	  vilket	  stärker	  källorna. 

 

4.3.	  Genomförande 
Den	  20	  oktober	  2013,	  några	  veckor	  innan	  själva	  materialinsamlingen	  den	  26-‐29	  

november,	  gjorde	  vi	  en	  kontroll	  av	  det	  insamlade	  materialet	  med	  syfte	  att	  testa	  

metodens	  hållbarhet.	  Denna	  förundersökning	  gjordes	  genom	  att	  undersöka	  inrikes-‐och	  

utrikesnyheter	  i	  de	  tryckta	  upplagorna	  för	  Dagens	  Nyheter	  och	  Svenska	  Dagbladet	  samt	  

parallellt	  leta	  efter	  motsvarande	  artiklar	  för	  båda	  tidningarnas	  nätversioner. 

	   Det	  framkom	  tidigt	  att	  svd.se	  har	  en	  begränsning	  för	  hur	  många	  artiklar	  

läsaren	  får	  genom	  gratisversionen.	  För	  att	  få	  fullt	  förfogande	  till	  materialet	  ordnades	  en	  

digital	  prenumeration	  från	  SvD,	  där	  vi	  fick	  pappersupplagan	  i	  brevlådan	  på	  daglig	  basis	  

och	  dessutom	  hade	  full	  tillgång	  till	  svd.se.	  För	  att	  få	  tillgång	  till	  Dagens	  Nyheters	  

papperstidning	  inhandlades	  den	  aktuella	  tidningen	  för	  undersökningsdagarna,	  men	  det	  

krävdes	  ingen	  digital	  prenumeration	  då	  dn.se	  ger	  möjligheter	  för	  läsaren	  att	  ta	  del	  av	  en	  

obegränsad	  mängd	  artiklar.	   

Det	  första	  försöket	  till	  materialinsamling	  skedde	  den	  21	  november	  som	  också	  var	  

publiceringsdag	  för	  de	  två	  tidningarna.	  Ett	  problem	  uppstod	  när	  vi	  insåg	  att	  det	  fanns	  

svårigheter	  att	  identifiera	  motsvarande	  nätversion	  av	  en	  artikel	  samma	  dag	  som	  den	  

publicerats	  i	  pappersversionen.	  Vi	  såg	  att	  nätartiklar	  uppdateras	  under	  dagen,	  dagen	  
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innan	  eller	  dagen	  efter	  beroende	  på	  om	  artikeln	  publicerats	  först	  i	  pappersversionen	  

eller	  i	  nätversionen.	  Eftersom	  vi	  ville	  vara	  säkra	  på	  att	  nätartikeln	  var	  fullt	  uppdaterad	  

och	  innehöll	  all	  information,	  var	  vi	  tvungna	  att	  vänta	  några	  dagar	  innan	  

materialinsamlingen	  kunde	  ske.	   

Från	  den	  26-‐29	  november	  genomfördes	  den	  faktiska	  undersökningen.	  

Papperstidningarna	  från	  DN	  och	  SvD	  med	  publiceringsdatum	  den	  21-‐22	  november	  2013	  

fick	  styra	  urvalet	  av	  artiklar	  och	  motsvarande	  artiklar	  på	  nätet.	  Här	  kunde	  vi	  med	  

säkerhet	  se	  att	  den	  sista	  uppdateringen	  av	  nätartiklar	  gjorts	  senast	  den	  22	  november	  

och	  därför	  ansågs	  nätartiklarna	  vara	  fullständiga.	   

Viktigt	  att	  poängtera	  är	  att	  papperstidningen	  fungerade	  som	  urvalsram	  och	  

styrde	  valet	  av	  artiklar	  från	  nätet,	  där	  motsvarande	  nätartikel	  valdes	  ut	  till	  varje	  

nyhetsartikel	  ur	  papperstidningen.	  I	  de	  fall	  där	  en	  nyhetsartikel	  fanns	  i	  

pappersupplagan	  men	  inte	  publicerades	  i	  nätversionen	  blev	  detta	  ett	  bortfall.	   

Artiklarna	  som	  valdes	  ut	  kom	  från	  inrikes-‐	  eller	  utrikes	  nyheterna	  och	  behövde	  

ha	  en	  identifierbar	  version	  i	  nätupplagan.	  För	  att	  identifiera	  motsvarande	  artikel	  på	  

nätet	  har	  vi	  sökt	  på	  dn.se	  och	  svd.se	  genom	  att	  använda	  nyckelord,	  rubrik	  och	  ingress	  

från	  pappersupplagan.	  Ett	  ytterligare	  kriterium	  för	  att	  en	  nätartikel	  skulle	  klassas	  som	  

en	  motsvarande	  artikel	  var	  att	  den	  publicerades	  i	  nära	  anslutning	  till	  det	  datum	  som	  

artikeln	  publicerats	  i	  pappersversionen.	  För	  artiklar	  publicerade	  i	  pappersversionen	  den	  

21	  november	  innebar	  detta	  att	  motsvarande	  artikel	  på	  nätet	  skulle	  vara	  publicerad	  och	  

senast	  uppdaterad	  den	  20,	  21	  eller	  22	  november.	   

Viktigt	  att	  notera	  är	  att	  de	  versioner	  som	  använts	  var	  dn.se	  och	  svd.	  se	  som	  alla	  

har	  tillgång	  till,	  utan	  att	  betala	  för	  en	  digital	  prenumeration.	  De	  är	  dessa	  nätupplagor	  vi	  

utgått	  från	  när	  vi	  sökt	  efter	  artiklarnas	  nätversioner.	  	   

Vi	  började	  med	  att	  successivt	  arbeta	  igenom	  alla	  artiklar	  för	  Dagens	  Nyheters	  

tryckta	  pappersupplaga	  och	  parallellt	  med	  detta	  leta	  efter	  motsvarande	  artiklar	  på	  dn.se	  

i	  enlighet	  med	  ovan	  nämnda	  urvalskriterier	  för	  nätartiklar.	  Samma	  tillvägagångssätt	  

tillämpades	  för	  Svenska	  Dagbladet.	  Centralt	  för	  undersökningen	  var	  att	  komma	  upp	  till	  

10	  artikelpar	  per	  tidning.	  I	  pappersupplagan	  från	  DN	  den	  21	  november	  hittade	  vi	  enbart	  

åtta	  artiklar	  som	  klassades	  som	  användbara	  då	  det	  inte	  fanns	  en	  motsvarande	  version	  

av	  artikeln	  publicerad	  på	  dn.se	  för	  de	  resterande	  två.	  Därmed	  utökades	  undersökningen	  

till	  att	  inkludera	  ytterligare	  två	  artiklar	  från	  den	  22	  november. Från	  SvD	  fanns	  

tillräckligt	  många	  artiklar	  för	  att	  fylla	  kvoten	  10	  artikelpar	  från	  den	  21	  november.	   
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Förundersökningen	  den	  20e	  oktober	  gav	  oss	  en	  insikt	  i	  hur	  materialet	  såg	  ut	  och	  

kunde	  därigenom	  ge	  oss	  en	  indikator	  på	  att	  de	  slutliga	  dagarna	  som	  valdes,	  21-‐22	  

november,	  inte	  skulle	  påverka	  utfallet	  då	  nyhetsrapporteringen	  under	  dessa	  dagar	  såg	  

ut	  som	  “vilken	  dag	  som	  helst.”	  Detta	  har	  inneburit	  att	  valet	  av	  21-‐22	  november	  inte	  

borde	  påverka	  resultatet,	  då	  dessa	  såg	  ut	  att	  fungera	  som	  en	  “normal”	  nyhetsdag	  med	  en	  

jämn	  spridning	  på	  nyheterna.	  För	  att	  ytterligare	  försäkra	  oss	  om	  ett	  trovärdigt	  stickprov	  

för	  att	  visa	  på	  återkommande	  mönster	  och	  förändringar	  i	  nyhetstexternas	  innehåll	  har	  

vi	  inhämtat	  material	  från	  två	  rikstäckande	  dagstidningar	  under	  samma	  dag.	  Med	  dessa	  

argument	  menar	  vi	  att	  en	  till	  två	  dagar	  räcker	  för	  att	  kunna	  påvisa	  återkommande	  

mönster	  om	  textens	  struktur	  baserade	  på	  det	  empiriska	  materialet. 

	   Väl	  med	  det	  insamlade	  materialet	  i	  hand	  gjordes	  ett	  antal	  metodologiska	  val	  

av	  vilka	  delar	  som	  skulle	  ingå	  från	  varje	  text.	  Eftersom	  fokus	  för	  denna	  studie	  låg	  på	  

texten,	  valdes	  bilder	  och	  bildtexter	  helt	  bort.	  Det	  som	  också	  valdes	  bort	  var	  när	  det	  i	  

artikeln	  fanns	  förslag	  till	  vidare	  läsning,	  eftersom	  dessa	  förslag	  legat	  utanför	  artikelns	  

textmassa.	  Det	  som	  har	  ingått	  utöver	  rubrik,	  ingress	  och	  brödtext,	  är	  de	  faktarutor	  som	  

publiceras	  tillhörande	  texten.	  Avvägningen	  att	  ta	  med	  faktarutor	  är	  att	  de	  ofta	  innehåller	  

text	  som	  behandlar	  tidigare	  händelser	  och	  kontext	  som	  är	  en	  stor	  del	  av	  analysmodellen	  

och	  därför	  viktig	  för	  att	  tolka	  materialet.	  Ytterligare	  en	  avvägning	  har	  gjorts	  där	  s.k.	  

“hyperlänkar”	  ingår	  i	  materialet.	  Dessa	  ingår	  i	  vissa	  artiklar	  på	  nätet	  och	  då	  som	  en	  del	  

av	  den	  löpande	  brödtexten.	  Om	  läsaren	  väljer	  att	  trycka	  på	  dessa	  hyperlänkar	  visade	  det	  

sig	  att	  läsaren	  länkas	  vidare	  till	  artiklar	  som	  tidningen	  skrivit	  tidigare.	  Även	  dessa	  

artiklar	  behandlar,	  som	  i	  fallet	  med	  faktarutorna	  ovan,	  tidigare	  händelser	  och	  kontext	  

varför	  de	  blir	  relevanta	  för	  undersökningen. 

Efter	  insamling	  av	  material	  och	  de	  metodologiska	  avvägningarna	  gjorts,	  

påbörjades	  arbetet	  med	  att	  tillämpa	  analysmodellen	  på	  själva	  materialet.	  Varje	  

artikelpar	  arbetades	  igenom	  systematiskt	  utifrån	  de	  fem	  kategorier	  som	  ingår	  i	  

nyhetsschemat	  som	  också	  ligger	  till	  grund	  för	  analysmodellen.	  Under	  varje	  kategori	  

finns	  flera	  variabler	  som	  används	  för	  att	  identifiera	  de	  skillnader	  och	  likheter	  som	  ska	  

svara	  på	  undersökningens	  frågeställningar.	  De	  olika	  variablerna	  under	  varje	  kategori	  

ska	  svara	  på	  vilka	  strukturella	  förändringar	  samt	  likheter	  och	  skillnader	  som	  går	  att	  

identifiera	  i	  en	  nyhetstext	  när	  den	  publiceras	  på	  papper	  och	  på	  nätet. 

De	  resultat	  som	  framkom	  sammanställdes	  och	  presenteras	  under	  resultatkapitlet	  

för	  varje	  artikelpar	  men	  även	  i	  en	  sammanfattning	  som	  visar	  på	  likheter	  och	  skillnader	  
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för	  varje	  kategori	  ur	  nyhetsschemat.	   

 

4.3.1.	  Artiklarnas	  storlek	  och	  “artikelpar” 
För	  denna	  studie	  delas	  nyhetsartiklarna	  upp	  i	  tre	  typer	  efter	  dess	  storlek	  och	  relevans.	  

Detta	  ska	  ge	  en	  tydligare	  struktur	  vid	  metodtillämpning	  och	  analys	  av	  det	  insamlade	  

materialet.	  Nyhetsartiklarna	  delas	  in	  efter	  de	  tre	  typerna:	  huvudartikel,	  mellanstor	  

artikel	  och	  notis.	   

Indelningen	  görs	  utefter	  ett	  antal	  utvalda	  kriterier:	  En	  huvudartikel	  definieras	  

som	  den	  artikel	  som	  får	  utrymme	  på	  tidningens	  förstasida	  och	  som	  tillhör	  inrikes-‐eller	  

utrikesnyheter. 

En	  mellanstor	  nyhet	  definieras	  som	  en	  artikel	  som	  finns	  med	  i	  tidningen	  men	  som	  

inte	  får	  utrymme	  på	  första	  sidan.	  Den	  är	  större	  än	  en	  notis	  då	  den	  innehåller	  fler	  

textstycken	  än	  en	  notis	  som	  oftast	  beskriver	  nyheten	  på	  maximalt	  1-‐4	  textstycken. 

En	  notis	  definieras	  som	  en	  artikel	  som	  får	  mindre	  utrymme	  i	  tidningen	  än	  

huvudnyhet	  och	  mellanstor	  nyhet.	  En	  notis	  sammanfattar	  en	  nyhet	  på	  några	  rader	  eller	  

textstycken.	  Notisen	  har	  en	  rubrik	  men	  saknar	  ingress. 

I	  det	  fortsatta	  arbetet	  och	  beskrivningarna	  i	  denna	  uppsats	  kommer	  de	  två	  

artiklarna	  från	  respektive	  plattform	  att	  benämnas	  “artikelpar.”	  Ett	  artikelpar	  består	  

alltså	  av	  en	  artikel	  från	  dn.se	  och	  motsvarande	  artikel	  publicerad	  i	  Dagens	  Nyheters	  

tryckta	  pappersupplaga,	  detsamma	  gäller	  för	  de	  artikelpar	  som	  väljs	  ut	  från	  svd.se	  och	  

Svenska	  Dagbladet. 

Artikelparen	  kommer	  hädanefter	  refereras	  till	  på	  följande	  sätt:	  först	  vilket	  

artikelpar	  de	  utvalda	  artiklarna	  tillhör	  (exempelvis	  Art.par	  1),	  därefter	  beskrivs	  hur	  

artikelparet	  har	  kategoriserats	  (huvudnyhet,	  mellanstor	  nyhet,	  notis),	  slutligen	  beskrivs	  

tidningen	  där	  artikelparet	  hämtats	  från	  (DN	  eller	  SvD).	  Nedanför	  följer	  exempel	  på	  hur	  

artikelparen	  fortsatt	  kommer	  att	  refereras	  till: 

Art.par	  1:	  Huvud/DN 

Art.par	  2:	  Mellan/DN 

Art.par	  3:	  Notis/SvD 

 

4.3.2.	  Genomförande	  av	  informantintervjuer 
Inledningsvis	  kontaktades	  de	  utvalda	  informanterna	  via	  mail.	  Detta	  mail	  innehöll	  kort	  

information	  om	  uppsatsens	  syfte	  och	  de	  förväntningar	  som	  fanns	  på	  informantens	  svar.	  
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Informanten	  informerades	  också	  om	  att	  frågorna	  var	  av	  ren	  informationskaraktär	  och	  

enbart	  skulle	  användas	  för	  att	  bygga	  en	  förförståelse	  för	  redaktionens	  arbete	  samt	  att	  

svaren	  endast	  används	  till	  uppsatsen.	  Därigenom	  svarade	  informanterna	  på	  frågorna	  

genom	  s.k.	  informerat	  samtycke	  och	  var	  medvetna	  om	  att	  informationen	  enbart	  används	  

i	  vetenskapligt	  syfte. 

	   När	  de	  tillfrågade	  journalisterna	  och	  nyhetscheferna	  gett	  sitt	  samtycke	  till	  

att	  svara	  på	  frågorna	  skickades	  ytterligare	  ett	  mail	  med	  nio	  frågor	  som	  behandlade	  

organisationsstruktur	  och	  arbetsprocesser.	  Informanterna	  fick	  möjlighet	  att	  svara	  på	  

frågorna	  via	  mail	  eller	  telefon.	  Samtliga	  valde	  att	  svara	  via	  mail. 

	   Svaren	  sammanställdes	  sedan	  utefter	  de	  två	  teman	  som	  frågorna	  

behandlade	  och	  redovisas	  för	  respektive	  tidning	  under	  avsnitt	  (5.)	  Presentation	  av	  

Dagens	  Nyheter	  och	  Svenska	  Dagbladet.	  Intervjufrågorna	  finns	  under	  Bilaga	  1	  längst	  bak	  

i	  uppsatsen. 

 

4.4.	  Validitet	  och	  Reliabilitet 
Validitet	  blir	  ett	  återkommande	  problem	  då	  forskning	  spänner	  över	  den	  teoretiska	  och	  

den	  operationella	  eller	  empiriska	  nivån.	  Problemet	  handlar	  om	  att	  i	  översättningen	  

använda	  ett	  språk	  som	  får	  den	  empiriska	  nivån	  att	  sammanfalla	  med	  den	  teoretiska	  

(Esaiasson	  et	  al.	  2012:57). 

Begreppsvaliditet	  i	  samband	  med	  reliabilitet	  ger	  god	  resultatvaliditet.	  

Begreppsvaliditeten	  handlar	  om	  huruvida	  den	  teoretiska	  nivån	  har	  översatts	  till	  

operationella	  indikationer	  på	  ett	  för	  undersökningen	  rättvisande	  sätt.	  Reliabilitet	  

handlar	  om	  hur	  dessa	  operationella	  indikatorer	  används	  i	  det	  empiriska	  arbetet.	  För	  att	  

forskningen	  ska	  få	  hög	  reliabilitet	  krävs	  frånvaro	  av	  slumpmässiga	  eller	  osystematiska	  

fel	  vid	  datainsamling	  och	  bearbetning	  (Esaiasson	  et	  al.	  2012:63).	   

Studiens	  uppgift	  är	  som	  bekant	  att	  identifiera	  vad	  som	  händer	  med	  nyhetstexten	  

när	  den	  publiceras	  i	  papperstidningen	  och	  i	  den	  digitala	  nätupplagan	  av	  samma	  tidning.	  

Vid	  den	  kvalitativa	  innehållsanalysen	  ligger	  den	  operationella	  indikatorerna	  relativt	  

långt	  från	  teorin	  vilket	  gör	  att	  operationaliseringen	  eller	  ”översättningen”	  blir	  

problematisk.	  Denna	  svårighet	  löses	  med	  att	  operationaliseringen	  i	  analysmodellen	  

baseras	  på	  Teun	  A.	  van	  Dijks	  nyhestsschema	  med	  kategorier	  för	  vad	  som	  bör	  ingå	  i	  en	  

nyhetstext.	  Operationaliseringen	  bygger	  på	  dessa	  fem	  kategorier	  från	  nyhetsschemat,	  

där	  ett	  antal	  variabler	  har	  utvecklats	  under	  varje	  kategori	  just	  för	  denna	  studie.	  Genom	  
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att	  använda	  en	  etablerad	  modell	  som	  nyhetsschemat	  som	  basmodell,	  med	  variabler	  som	  

ska	  passa	  undersökningen	  specifika	  frågeställningar,	  menar	  vi	  att	  begreppsvaliditeten	  

kan	  styrkas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Då	  uppsatsen	  skrivits	  av	  två	  författare	  har	  också	  datainsamlingen	  och	  

bearbetningen	  skett	  av	  två	  personer.	  Detta	  innebär	  att	  reliabiliteten	  även	  vid	  den	  

komplexa	  kvalitativa	  metoden	  kan	  testas	  exempelvis	  genom	  så	  kallad	  

”interkodarreliabilitet”	  (Esaiasson	  et	  al.	  2012:64).	  Databearbetningen	  har	  gjorts	  av	  två	  

forskare	  och	  eftersom	  utfallet	  av	  den	  empiriska	  undersökningen	  stämmer	  överens	  bör	  

även	  resultatvaliditeten	  kunna	  styrkas,	  eftersom	  både	  begreppsvaliditet	  och	  reliabilitet	  

kan	  anses	  vara	  god. 
 

4.5.	  Analysmodell	  -‐	  Teun	  A.	  van	  Dijks	  Nyhetsschema 
Med	  Teun	  A.	  van	  Dijks	  nyhetsschema	  som	  teoretisk	  utgångspunkt	  är	  syftet	  för	  

analysmodellen	  att	  studera	  innehållsliga	  strukturer	  som	  finns	  i	  artiklarna	  från	  nät-‐	  och	  

pappersupplagorna. 

Varje	  artikelpar	  analyseras	  utifrån	  de	  fem	  nedanstående	  kategorierna.	  För	  varje	  

kategori	  har	  ett	  antal	  variabler	  definierats.	  Dessa	  variabler	  används	  för	  att	  besvara	  

frågeställningen	  vad	  som	  ingår	  i	  nyhetsartikeln	  när	  den	  publiceras	  i	  nätupplagan	  och	  i	  

pappersupplagan,	  genom	  att	  identifiera	  strukturella	  likheter	  och	  skillnader.	   

 

Kategori	  1:	  Rubrik	  och	  ingress	   

Under	  kategori	  1	  kommer	  rubrik	  och	  ingress	  att	  studeras	  utifrån	  dess	  utformning.	  Här	  

kommer	  rubriken	  och	  den	  eventuella	  ingressen	  i	  en	  artikel	  från	  nätupplagan	  att	  ställas	  

mot	  motsvarande	  rubrik	  och	  ingress	  i	  samma	  artikel	  från	  pappersupplagan.	   

Enligt	  Van	  Dijks	  nyhetschema	  fungerar	  rubrik	  och	  ingress	  som	  en	  summering	  av	  

artikelns	  huvudsakliga	  innehåll	  som	  beskrivits	  under	  teoriavsnittet	  (3.2.).	  Rubrik	  och	  

ingress	  kommer	  därför	  analyseras	  utifrån	  hur	  väl	  de	  summerar	  artikelns	  huvudsakliga	  

innehåll. 

Här	  kommer	  även	  studeras	  om	  rubriken	  är	  densamma	  eller	  ändrats	  och	  vilka	  ord	  

som	  valts	  för	  de	  båda	  kanalerna.	  Rubrik	  och	  ingress	  föregår	  alltid	  resten	  av	  texten,	  men	  

ingressen	  kan	  ibland	  vara	  markerad	  eller	  ingå	  som	  en	  början	  på	  brödtexten.	  De	  två	  

artiklarna	  ur	  varje	  artikelpar	  kommer	  att	  jämföras	  med	  varandra	  vad	  gäller	  markering	  

och	  placering	  av	  ingress.	  Variabeln	  “ingressens	  markering	  i	  texten”	  avser	  att	  undersöka	  
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huruvida	  ingressen	  är	  markerad	  i	  fetstil	  eller	  om	  denna	  är	  omarkerad	  och	  inbakad	  i	  

brödtexten.	   

 

De	  variabler	  som	  studeras	  för	  kategori	  1:	   
Varje	  variabel	  jämförs	  utifrån	  respektive	  artikel	  i	  ett	  artikelpar.	   

 

• Förändring	  av	  rubrik	  och	  ordval	  

• Förändring	  av	  ingress	  och	  ordval	  

• Ingressens	  markering	  i	  texten	  	  

• Placering	  av	  ingress	  

 

Kategori	  2:	  Huvudhändelse	  i	  kontext	  och	  bakgrund 

I	  kategori	  2	  finns	  huvudhändelsen	  som	  är	  anledningen	  till	  artikelns	  skrivs.	  Då	  

huvudhändelsen	  alltid	  finns	  med	  i	  en	  artikel	  kommer	  denna	  del	  inte	  undersökas	  i	  

analysmodellen.	  Istället	  läggs	  fokus	  på	  att	  analysera	  i	  vilken	  utsträckning	  Kontext	  och	  

Bakgrund	  beskrivs.	   

Kontext	  innehåller	  underkategorierna	  Omständigheter	  och	  Tidigare	  händelser.	  

Omständigheter	  behandlar	  kringhändelser	  som	  bygger	  förståelsen	  för	  huvudhändelsens	  

situation	  och	  visar	  sig	  i	  texten	  genom	  ordval	  som	  “samtidigt”	  eller	  “under	  tiden.” 

Tidigare	  Händelser	  behandlar	  kringhändelser	  som	  skett	  kort	  tid	  innan	  

huvudhändelsen	  och	  används	  för	  att	  påminna	  läsaren	  om	  sådant	  som	  hänt	  tidigare.	  

Bakgrund	  innehåller	  underkategorin	  Historia,	  som	  skiljer	  sig	  från	  kategorin	  Tidigare	  

händelser.	  För	  inte	  förväxla	  de	  båda	  kategorierna	  är	  regeln	  att	  tidigare	  händelser	  

inträffat	  i	  relativt	  nära	  tidsram,	  medan	  historia	  däremot	  har	  inträffat	  i	  med	  en	  större	  

tidsdistans	  från	  huvudhändelsen.	  Närmare	  bestämt	  talar	  den	  historiska	  delen	  av	  en	  text	  

enbart	  om	  händelse	  som	  skett	  för	  flera	  år	  sedan.	  Detta	  innebär	  att	  tidigare	  händelser	  och	  

historia	  undersöks	  i	  texten	  beroende	  av	  hur	  de	  tidsmässigt	  beskrivs	  i	  förhållande	  till	  

huvudhändelsen	  men	  också	  vilken	  placering	  de	  får	  i	  texten. 

 

De	  variabler	  som	  studeras	  för	  kategori	  2: 
Varje	  variabel	  jämförs	  utifrån	  respektive	  artikel	  i	  ett	  artikelpar.	   

 

• Kontextens	  (Omständigheter	  och	  Tidigare	  händelser)placering	  i	  text	  och	  tid	  

• Bakgrundens	  (Historia)	  placering	  i	  text	  och	  tid	  
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Kategori	  3:	  Konsekvenser 

För	  att	  undersöka	  den	  tredje	  kategorin	  Konsekvenser	  kommer	  varje	  artikelpar	  att	  

analyseras	  utifrån	  i	  hur	  stor	  utsträckning	  konsekvenser	  beskrivs.	  Enligt	  nyhetsschemat	  

kan	  konsekvenser	  av	  en	  huvudhändelse	  stärka	  nyhetens	  seriositet.	  Är	  konsekvenserna	  

stora	  kan	  dessa	  få	  mer	  utrymme	  i	  artikeln	  än	  själva	  huvudhändelsen.	  Analysen	  innebär	  

för	  denna	  kategori	  att	  jämföra	  hur	  stor	  vikt	  som	  läggs	  på	  att	  beskriva	  kategorin	  

konsekvenser	  i	  respektive	  artikelpar. 

 

De	  variabler	  som	  studeras	  för	  kategori	  3: 
Varje	  variabel	  jämförs	  utifrån	  respektive	  artikel	  i	  ett	  artikelpar.	   

 

• Grad	  av	  konsekvensbeskrivning	  

 

Kategori	  4:	  Verbala	  reaktioner 

Under	  kategorin	  Verbala	  reaktioner	  ligger	  de	  kommentarer	  från	  viktiga	  aktörer	  som	  

journalisten	  väljer	  att	  publicera.	  Analysen	  kommer	  här	  att	  innebära	  en	  jämförelse	  av	  hur	  

många	  kommentarer	  eller	  citat	  som	  publiceras	  i	  respektive	  artikelpar.	  Vidare	  analyseras	  

också	  om	  olika	  citat	  eller	  olika	  antal	  personer	  blir	  publicerade. 

	   Vidare	  kommer	  varje	  artikelpar	  jämföras	  utifrån	  vart	  i	  texten	  journalisten	  

väljer	  att	  placera	  dessa	  verbala	  reaktioner	  och	  hur	  de	  framhävs	  i	  texten,	  dvs.	  genom	  att	  

fetmarkera,	  förstora	  eller	  kursivera	  citaten.	  Enligt	  nyhetsschemat	  placeras	  vanligtvis	  

verbala	  reaktioner	  mot	  slutet	  av	  nyhetsartikeln. 

 

De	  variabler	  som	  studeras	  för	  kategori	  4:	   
Varje	  variabel	  jämförs	  utifrån	  respektive	  artikel	  i	  ett	  artikelpar.	   

 

• Antal	  verbala	  reaktioner	  	  

• Antal	  personer	  vars	  verbala	  reaktioner	  uttrycks	  	  

• Strukturell	  placering	  och	  markering	  av	  verbala	  reaktioner 

	  

Kategori	  5:	  Kommentarer 

I	  kategori	  fem	  ligger	  de	  Kommentarer	  som	  tillhör	  journalisten	  själv	  eller	  den	  tidning	  som	  

texten	  publiceras	  i.	  Till	  detta	  bör	  tilläggas	  att	  kommentarerna	  kan	  visa	  sig	  i	  direkt	  eller	  
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indirekt	  form	  då	  många	  nyhetsproducenter	  menar	  att	  åsikt	  och	  fakta	  inte	  ska	  blandas	  i	  

en	  nyhetstext.	  Därför	  kommer	  denna	  del	  av	  analysen	  att	  försöka	  identifiera	  om	  det	  finns	  

några	  kommentarer	  som	  hör	  till	  journalisten	  själv	  eller	  tidningen.	   

 

De	  variabler	  som	  studeras	  för	  kategori	  5: 
Varje	  variabel	  jämförs	  utifrån	  respektive	  artikel	  i	  ett	  artikelpar.	   

 

• Egen	  åsikt	  i	  texten	  -‐	  direkt	  eller	  indirekt	  form	  

 

4.6.	  Avgränsning	   
Denna	  studie	  ämnar	  inte	  studera	  mottagarens	  tolkning	  av	  nyhetstexten,	  utöver	  

antagandet	  att	  en	  förändring	  av	  nyhetstexten	  kan	  ha	  konsekvenser	  för	  läsarens	  

informationshämtning.	  Studiens	  metod	  fokuserar	  enbart	  på	  att	  undersöka	  hur	  en	  

nyhetstext	  levereras	  på	  papper	  och	  nät,	  med	  avseende	  på	  att	  identifiera	  likheter	  och	  

skillnader	  samt	  återkommande	  mönster. 

På	  grund	  av	  studiens	  begränsade	  tidsram	  har	  totalt	  40	  artiklar	  valts	  ut	  från	  två	  

tidningar	  under	  två	  dagar.	  Fler	  artiklar	  i	  urvalet	  hade	  enligt	  vår	  arbetsmetod	  blivit	  för	  

många	  för	  att	  hantera	  inom	  uppsatsens	  ramar. 

Studien	  undersöker	  heller	  inte	  andra	  kanaler	  eller	  plattformar	  såsom	  läsplattor,	  

mobiltelefoner	  eller	  andra	  digitala	  medier	  där	  dagstidningen	  kan	  levereras.
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5.	  Presentation	  av	  Dagens	  Nyheter	  och	  Svenska	  Dagbladet 
Avsnittet	  presenterar	  de	  två	  rikstäckande	  dagstidningarna	  Dagens	  Nyheter	  och	  Svenska	  

Dagbladet.	  Inledningsvis	  ges	  allmän	  information	  om	  de	  båda	  tidningarna	  samt	  en	  

kortfattad	  beskrivning	  av	  upplagornas	  utveckling.	  Vidare	  har	  två	  informanter	  från	  

respektive	  tidning	  fått	  beskriva	  hur	  organisationsstrukturen	  ser	  ut	  samt	  hur	  de	  arbetar	  

med	  den	  journalistiska	  texten	  i	  tryckt	  upplaga	  respektive	  nätupplaga.	  Från	  DN	  har	  en	  

nyhetschef	  och	  en	  journalist	  svarat	  på	  frågor,	  från	  SvD	  har	  en	  webbredaktör	  och	  en	  

journalist	  gjort	  detsamma.	  Resultaten	  från	  informantintervjuerna	  kommer	  vidare	  

analyseras	  och	  diskuteras	  i	  avslutningskapitlet	  (8).	  Intervjufrågorna	  finns	  bifogade	  i	  

Bilaga	  1.	  	  	  

 

5.1.	  Dagens	  Nyheter 
Dagens	  Nyheter	  är	  Sveriges	  största	  rikstäckande	  dagstidning	  med	  en	  upplaga	  på	  292	  

300	  under	  år	  2010.	  	  Mellan	  2005-‐	  2010	  upplevde	  tidningen	  en	  upplageminskning	  på	  19	  

%	  (Hadenius	  et	  al.	  2011:	  149).	  Även	  intäktsfördelningen	  för	  pappersupplagan	  har	  

förändrats	  över	  åren.	  För	  dagstidningsbranschen	  är	  intäkterna	  fördelade	  på	  

annonsintäkter	  och	  upplageintäkter.	  En	  förändring	  av	  denna	  intäktsfördelning	  har	  skett	  

då	  den	  1990	  var	  80	  %	  annonser	  och	  20	  %	  upplageintäkter	  mot	  en	  fördelning	  50	  %	  från	  

vardera	  inkomstkällan	  år	  2010	  (Hadenius	  et	  al.	  2011:	  154).	   

Dagens	  Nyheter	  är	  en	  rikstidning	  med	  Stockholm	  som	  utgivningsort	  där	  även	  den	  

största	  spridningen	  finns.	  Pappersupplagan	  ges	  ut	  med	  frekvensen	  7	  dagar	  i	  veckan	  

(Hadenius	  et	  al.	  2011:141). 

 

5.1.1.	  Organisationsstruktur	  och	  arbetsprocesser 
Dagens	  Nyheter	  har	  två	  separata	  redaktioner	  för	  den	  tryckta	  upplagan	  och	  den	  digitala	  

nätversionen.	  Redaktionen	  är	  uppdelad	  i	  olika	  delar	  som	  t.ex.	  ekonomi,	  sport,	  kultur	  och	  

dn.se.	  I	  princip	  arbetar	  alla	  journalister	  mot	  alla	  publiceringskanaler,	  som	  inkluderar	  

papperstidningen	  och	  den	  digitala	  nätupplagan.	  Redigerarna	  är	  dock	  knutna	  till	  

respektive	  publiceringskanal.	  Nätupplagan	  har	  alltså	  en	  separat	  webbredaktör	  och	  

pappersupplagan	  en	  nyhetsredaktör.	   
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Trots	  separata	  redaktioner	  för	  tryckt	  upplaga	  och	  nät,	  jobbar	  redaktionerna	  

väldigt	  nära	  varandra	  där	  avdelningar	  samarbetar	  och	  där	  nyhetscheferna	  har	  ett	  

dagligt	  samarbete. 

Organisationsstrukturen	  och	  arbetsfördelningen	  mellan	  avdelningar	  har	  varierat	  

över	  tid	  och	  ingen	  av	  informanterna	  kan	  därför	  svara	  på	  frågan	  om	  hur	  länge	  Dagens	  

Nyheter	  har	  haft	  två	  separata	  redaktioner. 

Vad	  gäller	  arbetsprocessen	  menar	  nyhetschefen	  att	  ”i	  grunden	  är	  den	  

journalistiska	  arbetsprocessen	  likartad.	  Det	  som,	  i	  de	  allra	  flesta	  fall,	  skiljer	  åt	  är	  var	  

publiceringen	  sker	  först”.	  På	  nätet	  ligger	  fokus	  till	  största	  del	  på	  snabba	  nyheter	  medan	  

det	  i	  pappersupplagan	  finns	  större	  fokus	  på	  egna	  nyheter	  som	  är	  mer	  fördjupade.	  Men	  

nyhetschefen	  menar	  också	  att	  detta	  inte	  betyder	  att	  ”vi	  inte	  publicerar	  egna	  nyheter	  på	  

nätet	  först	  också.	  På	  nätet	  kan	  det	  exempelvis	  handla	  om	  att	  hitta	  egna	  vinklar	  och	  få	  

fram,	  och	  vara	  först	  med,	  nya	  verifierbara	  uppgifter	  i	  ett	  pågående	  nyhetsskede	  medan	  det	  

i	  pappersupplagan	  till	  större	  del	  handlar	  om	  att	  arbeta	  med	  ett	  eget	  material	  under	  en	  

något	  längre	  tid”. 

På	  frågan	  om	  det	  finns	  riktlinjer	  för	  hur	  en	  text	  skriva	  för	  nät	  respektive	  

papper	  menar	  nyhetschefen	  att	  ”eftersom	  publiceringskanalerna	  är	  uppbyggda	  på	  olika	  

sätt	  finns	  det	  inneboende	  skillnader.	  En	  text	  på	  nätet	  kan	  vara	  längre	  än	  i	  

pappersupplagan	  eftersom	  det	  inte	  finns	  begränsningar	  för	  textmängd”.	  Journalisten	  

svarar	  på	  frågan	  om	  riktlinjer	  att	  ”för	  nätet	  gäller	  det	  att	  skriva	  kort	  och	  klickbart.	  För	  

pappret	  är	  det	  mer	  fördjupande”. 

Dagens	  Nyheter	  har	  två	  olika	  versioner	  av	  den	  digitala	  upplagan.	  Det	  är	  

dn.se	  och	  dagensnyheter.se.	  Dn.se	  är	  den	  version	  som	  går	  att	  läsa	  gratis	  utan	  att	  betala	  

för	  en	  prenumeration.	  Dagensnyheter.se	  är	  den	  digitala	  versionen	  av	  papperstidningen.	  

Nyhetschefen	  menar	  att	  allt	  som	  DN	  publicerar	  finns	  tillgängligt	  för	  prenumeranter	  på	  

dagensnyheter.se.	  Däremot	  finns	  inte	  allt	  material	  som	  publiceras	  på	  det	  ”öppna	  nätet”	  

dn.se	  med	  i	  pappersupplagan	  och	  vise	  versa,	  även	  om	  ”dubbelpublicering”	  förekommer	  

relativt	  ofta.	  På	  frågan	  om	  det	  är	  vanligt	  förekommande	  att	  samma	  text	  publiceras	  på	  

dn.se	  och	  i	  pappersversionen	  svarar	  journalisten	  att	  ”endast	  70	  procent	  av	  det	  vi	  har	  i	  

tidningen	  läggs	  ut	  på	  nätet”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  På	  frågan	  om	  det	  är	  vanligt	  att	  en	  text	  produceras	  helt	  fristående	  från	  att	  

låna	  material	  från	  den	  andra	  upplagan	  menar	  journalisten	  att	  detta	  är	  väldigt	  vanligt.	  

Nyhetschefen	  håller	  med	  i	  frågan	  men	  menar	  även	  på	  att	  det	  är	  vanligare	  att	  en	  
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nätartikel	  publiceras	  helt	  fristående	  från	  papperstidningen	  än	  tvärtom. 

 

5.2.	  Svenska	  Dagbladet 
Svenska	  Dagbladet	  har	  en	  upplaga	  på	  192	  100	  under	  år	  2010	  (Hadenius	  et	  al.	  2011:	  

149).	  Detta	  gör	  Svenska	  Dagbladet	  till	  Sveriges	  näst	  största	  tidning	  med	  avseende	  på	  

upplaga	  efter	  Dagens	  Nyheter.	  Mellan	  2005-‐	  2010	  upplevde	  tidningen	  en	  upplageökning	  

på	  3	  %	  (Hadenius	  et	  al.	  2011:	  149).	   

Tidningen	  är	  en	  rikstidning	  med	  Stockholm	  som	  utgivningsort	  där	  även	  den	  

största	  spridningen	  finns.	  Pappersupplagan	  ges	  ut	  med	  frekvensen	  7	  dagar	  i	  veckan	  

(Hadenius	  et	  al.	  2011:141). 

 

5.2.1.	  Organisationsstruktur	  och	  arbetsprocesser 
På	  SvD	  har	  man	  inte	  olika	  redaktioner	  för	  den	  tryckta	  respektive	  digitala	  upplagan,	  

däremot	  har	  nyhetsredaktionen	  olika	  nyhetschefer	  för	  nät	  och	  papper	  som	  fördelar	  

arbetet	  mellan	  reportrarna. Detta	  innebär	  att	  reportrarna	  kan	  arbeta	  med	  produktionen	  

för	  båda	  upplagorna,	  däremot	  har	  reportrarna	  oftast	  olika	  fokus.	  Av	  reportrarna	  finns	  

det	  alltid	  två	  personer	  (dessa	  växlar	  från	  vecka	  till	  vecka)	  vars	  uppgift	  i	  första	  hand	  är	  

att	  arbeta	  med	  snabba	  texter	  mot	  webben,	  så	  kallade	  “deskreportrar”.	  Deskreportrarna	  

har	  enbart	  digital	  fokus	  och	  skriver	  om	  det	  som	  är	  mest	  aktuellt	  just	  

nu.	  	  Deskreportrarna	  sköter	  även	  eventuella	  direktrapporter	  från	  nyhetshändelser	  

under	  den	  avsedda	  dagen.	  De	  andra	  reportrarna	  på	  redaktionen	  arbetar	  med	  längre	  

texter	  som	  går	  ut	  i	  både	  tryckt	  och	  digital	  version.	  Det	  är	  en	  vanligt	  att	  en	  nyhet	  varje	  

morgon	  går	  först	  i	  papperstidningen,	  men	  att	  de	  sedan	  läggs	  ut	  och	  följs	  upp	  på	  webben.	  

En	  journalist	  uttrycker	  att	  ”man	  kan	  säga	  att	  vi	  har	  en	  gemensam	  redaktion,	  men	  där	  

olika	  reportrar	  har	  olika	  fokus	  under	  olika	  dagar.” 

På	  frågan	  hur	  produktion	  för	  nät-‐	  och	  pappersupplagan	  fungerar	  med	  en	  

gemensam	  redaktion	  menar	  en	  journalist	  att	  samtliga	  reportrar	  kan	  arbeta	  med	  

produktionen	  av	  nyhetstexter	  till	  nät	  och	  pappersupplagan,	  men	  för	  att	  detta	  ska	  

fungera	  krävs	  det	  arbetsledare	  med	  olika	  fokus.	  För	  nätupplagan	  finns	  två	  nyhetschefer	  

där	  den	  ena	  har	  fokus	  på	  dagens	  nyhetsarbete	  och	  den	  andra	  planerar	  hur	  arbetet	  ska	  

läggas	  upp	  kring	  veckans	  kommande	  stora	  nyhetshändelser	  samt	  hur	  man	  ska	  kunna	  

“maximera”	  SvDs	  egna	  kommande	  nyheter.	  För	  papperstidningen	  finns	  samma	  upplägg	  
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med	  två	  nyhetschefer	  där	  en	  ansvarar	  för	  dagens	  arbete	  och	  den	  andra	  för	  kommande	  

tidningar. 

I	  praktiken	  innebär	  detta	  att	  webbredaktören	  befinner	  sig	  först	  på	  plats	  på	  

redaktionen	  fångar	  upp	  morgonens	  nyhetsflöde	  samt	  lägger	  ut	  papprets	  huvudnyheter	  

på	  webben.	  Sedan	  kommer	  en	  morgonreporter	  som	  börjar	  arbeta	  med	  egna	  vinklar.	  Vid	  

08.30	  hålls	  ett	  morgonmöte	  med	  nyhetschef,	  webbredaktörer	  och	  deskreportrar	  

morgonens	  nyhetsvinklar	  och	  planerade	  nyhetspunkter	  diskuteras.	  Nyhetsarbetet	  leds	  

sedan	  av	  nyhetschefen	  som	  fördelar	  arbetet	  mellan	  reportrarna	  och	  tillsammans	  med	  

deskreportrar	  följer	  nyheternas	  utveckling	  under	  dagen. 

Vad	  gäller	  arbetsprocessen	  tar	  det	  olika	  lång	  tid	  att	  producera	  en	  nyhetstext	  

beroende	  på	  vilken	  typ	  av	  nyhet	  man	  arbetar	  med.	  Vissa	  nyheter	  tar	  en	  vecka	  eller	  mer	  

att	  jobba	  fram,	  medan	  andra	  liverapporteras	  i	  stunden.	  En	  journalist	  för	  SvD	  säger	  

”generellt	  kan	  man	  säga	  att	  det	  som	  är	  tänkt	  att	  i	  första	  hand	  ska	  gå	  i	  pappret	  planeras	  

längre	  i	  förväg	  medan	  webben	  fångar	  upp	  de	  nyhetsvinklar	  som	  är	  dagsaktuella.” 

Det	  vanliga	  sättet	  att	  producera	  nyhetstexter	  när	  något	  stort	  inträffar	  är	  att	  

webbreportern	  får	  i	  uppdrag	  att	  snabbt	  skapa	  en	  text	  eller	  sätta	  igång	  en	  direktrapport.	  

Är	  det	  en	  riktigt	  stor	  händelse	  sätter	  även	  den	  andra	  webbreportern	  igång	  och	  letar	  

infallsvinklar.	  Under	  eftermiddagen	  får	  sedan	  reportern	  reda	  på	  vad	  som	  ska	  skrivas	  i	  

papperstidningen.	  Ibland	  används	  flera	  reportrar	  för	  att	  skriva	  ihop	  texten	  eftersom	  det	  

är	  ett	  löpande	  nyhetsskede	  där	  webbreportern	  måste	  fortsätta	  jobba	  live.	  Ibland	  lägger	  

nyhetschefen	  samman	  flera	  reportrars	  texter	  till	  en	  lång	  nyhetstext. 

På	  SvD	  har	  journalisterna	  inte	  fått	  några	  riktlinjer	  för	  hur	  man	  strukturerar	  

texter	  för	  nät-‐	  respektive	  pappersupplagan,	  istället	  säger	  en	  webbredaktör	  ”	  nej,	  där	  går	  

vi	  på	  magkänsla.	  Innehållsmässigt	  finns	  inga	  riktlinjer	  om	  någon	  skillnad.	  Vi	  tror	  att	  

läsarna	  är	  ute	  efter	  ungefär	  samma	  innehåll	  oavsett	  om	  det	  är	  tidning	  eller	  webb.”	  

Däremot	  poängterar	  han	  att	  nyhetstexten	  ibland	  kan	  skrivas	  om	  beroende	  på	  om	  

nyheten	  inträffar	  på	  morgonen	  eller	  kvällen,	  eftersom	  det	  gäller	  att	  tänka	  på	  hur	  ”färsk”	  

nyheten	  känns	  för	  de	  som	  slår	  upp	  morgontidningen. 

Dessutom	  är	  det	  vanligt	  att	  nyhetstext	  publiceras	  i	  både	  nät	  och	  pappersupplagan,	  

speciellt	  när	  det	  gäller	  egna	  stora	  nyheter.	  ”I	  princip	  allt	  som	  har	  skrivits	  hamnar	  på	  

webben	  och	  en	  del	  av	  det	  som	  skrivs	  för	  webben	  hamnar	  också	  i	  tidningen,	  möjligen	  i	  

förkortat	  form.	  Allt	  som	  skrivs	  för	  webben	  får	  dock	  inte	  plats	  i	  pappret.” 
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På	  frågan	  om	  det	  är	  vanligt	  att	  en	  text	  produceras	  helt	  fristående	  från	  att	  

låna	  material	  från	  den	  andra	  upplagan	  menar	  journalisten	  att	  i	  princip	  allt	  

nyhetsmaterial	  finns	  i	  båda	  upplagorna	  i	  någon	  form.	  Ofta	  följs	  nyheterna	  i	  papper	  upp	  

med	  olika	  vinklar	  och	  aktiviteter	  på	  webben. Webbredaktören	  menar	  också	  att	  det	  

ibland	  finns	  nyheter	  på	  webben	  som	  inte	  kommer	  med	  i	  tidningen	  antingen	  av	  platsbrist	  

eller	  helt	  enkelt	  att	  de	  passar	  bättre	  på	  webben.	  	  ”Det	  kan	  vara	  händelser	  som	  först	  

verkar	  stora	  -‐	  exempelvis	  ett	  större	  bombhot	  mot	  en	  byggnad	  i	  Stockholm.	  Men	  om	  faran	  

blir	  avblåst	  så	  platsar	  ju	  inte	  texten	  i	  tidningen.	  Samma	  sak	  med	  många	  nyheter	  som	  gäller	  

trafiksituationer.	  När	  den	  enorma	  kön	  är	  borta	  är	  det	  ju	  ointressant	  för	  tidningsläsarna...” 
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6.	  Resultat 
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  de	  resultat	  som	  framkommit	  från	  bearbetningen	  av	  

nyhetsartiklarna.	  Samtliga	  artikelpar	  (1-‐20)	  redovisas	  utefter	  artikeltypernas	  

ordningsföljd:	  huvudartiklar,	  mellanstora	  artiklar	  och	  notiser.	  Resultatredovisningen	  

börjar	  med	  artikelpar	  1-‐10	  där	  artiklarna	  är	  hämtade	  från	  dn.se	  och	  Dagens	  Nyheter.	  

Artikelpar	  11-‐20	  redovisar	  resultaten	  från	  Svenska	  Dagbladet	  och	  svd.se.	  

Redovisning	  av	  resultat	  för	  varje	  artikelpar	  sker	  utefter	  de	  fem	  kategorierna	  från	  

analysmodellen.	  Information	  ges	  om	  tid	  för	  publicering	  på	  papper	  och	  nät	  samt	  

eventuell	  tid	  för	  uppdatering	  för	  varje	  nätartikel.	  Vidare	  tillhandahålls	  information	  om	  

när	  respektive	  nätartikel	  hämtats.	  

Avslutningsvis	  sammanställs	  resultaten	  utefter	  de	  återkommande	  mönster	  som	  

framkommit.	  Detta	  görs	  gemensamt	  för	  de	  båda	  tidningarna	  för	  varje	  kategori	  i	  

nyhetsschemat. 
 

6.1.	  Dn.se	  och	  Dagens	  Nyheter 
 
Art.	  par	  1:	  Huvud/DN 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐21	  kl.	  01:30 

Nätversion	  hämtad:	  2013-‐11-‐26	  kl.	  14:30 

Artiklarna	  behandlar	  FN:s	  senaste	  klimatmöte	  i	  Warszawa.	   

Utifrån	  kategori	  1	  som	  behandlar	  artikelns	  rubrik	  och	  ingress,	  finns	  likheter	  där	  både	  

rubrik	  och	  ingress	  är	  strukturerad	  på	  samma	  sätt	  på	  för	  de	  båda	  upplagorna.	   

Från	  kategori	  2	  som	  behandlar	  huvudhändelse	  i	  kontext	  och	  bakgrund,	  finns	  

däremot	  skillnader.	  Pappersversionen	  har	  fem	  faktarutor	  som	  behandlar	  olika	  kontexter	  

och	  då	  närmare	  bestämt	  omständigheter	  kring	  huvudhändelsen.	  I	  nätversionen	  är	  

endast	  en	  av	  dessa	  fem	  faktarutor	  publicerad. 

Kategori	  4	  som	  innehåller	  verbala	  reaktioner,	  visar	  sig	  i	  artiklarna	  som	  en	  likhet.	  

Samma	  verbala	  reaktioner	  eller	  citat	  är	  publicerade	  i	  båda	  artiklarna	  och	  placerade	  på	  

samma	  sätt	  i	  texten.	  Kategori	  3	  och	  5	  som	  behandlar	  konsekvenser	  och	  kommentarer	  från	  

tidningen	  eller	  journalisten	  själv	  har	  inte	  identifierats	  i	  någon	  av	  artiklarna	  och	  
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behandlas	  därför	  inte	  här. 

 

Art.par	  2:	  Huvud/DN 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐20,	  19:00	  uppdaterad	  19:46 

Nätversion	  hämtad:	  2013-‐11-‐27	  10.54 

Artiklarna	  behandlar	  nya	  bevis	  för	  NSA:s	  telefonövervakning	  i	  Norge. 

Utifrån	  kategori	  1	  framgår	  det	  att	  nät-‐	  och	  pappersversionen	  är	  identiska.	  Detta	  innebär	  

att	  det	  inte	  skett	  någon	  förändring	  av	  rubrik	  och	  ingress,	  likaså	  är	  ingressens	  placering	  

och	  markering	  lika	  för	  båda	  artiklarna.	   

För	  kategorin	  2	  som	  innehåller	  huvudhändelse	  i	  kontext	  och	  bakgrund,	  har	  en	  

likhet	  identifierats	  där	  en	  faktaruta	  kring	  historia	  och	  tidigare	  händelser	  publicerats	  i	  

både	  nät-‐	  och	  pappersversionen.	   

Skillnader	  som	  har	  identifierats	  utifrån	  kategori	  4	  är	  att	  en	  verbal	  reaktion	  har	  

lyfts	  fram	  ur	  brödtexten	  och	  markerats	  i	  fetstil	  i	  pappersversionen.	  Denna	  verbala	  

reaktion	  har	  enbart	  placerats	  i	  brödtexten	  på	  nätet	  och	  är	  således	  inte	  lika	  framträdande	  

som	  i	  pappersversionen.	   

Då	  det	  är	  samma	  text	  för	  båda	  artiklarna	  i	  detta	  artikelpar	  uppkommer	  det	  inga	  

skillnader	  i	  kategori	  3	  och	  5	  från	  analysmodellen. 

 

Art.par	  3:	  Huvud/DN 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐20,	  23.33 

Nätversion	  hämtad:	  2013-‐11-‐27	  11.21 

Artiklarna	  behandlar	  Venezuelas	  presidents	  extraordinära	  befogenheter 

Utifrån	  kategori	  1	  går	  det	  att	  urskilja	  tydliga	  skillnader	  för	  pappers	  och	  nätversionen.	  

Artikeln	  behandlar	  samma	  huvudhändelse	  men	  rubrik	  och	  ingress	  är	  helt	  olika.	  Rubriken	  

på	  papper	  lyder	  “Här	  blir	  Hugo	  Chávez	  kronprins	  allsmäktig”	  medan	  rubriken	  på	  nätet	  

lyder	  “Venezuelas	  president:	  Jag	  har	  fått	  en	  näve	  av	  järn”.	  Ingressen	  är	  fetmarkerad	  i	  

båda	  versionerna	  men	  ingresserna	  innehåller	  olika	  information. 

	   Från	  kategori	  2	  som	  innehåller	  huvudhändelse	  i	  kontext	  och	  bakgrund	  finns	  

flera	  skillnader	  då	  brödtexternas	  innehåll	  är	  olika.	  Sett	  till	  kontextens	  placering	  i	  

pappersversionen	  beskriver	  brödtexten	  omständigheter	  men	  som	  bryts	  av	  i	  tredje	  
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stycket	  där	  även	  konsekvenser	  av	  huvudhändelsen	  beskrivs.	  Nätversionens	  text	  

innehåller	  enbart	  omständigheter,	  med	  undantag	  från	  sista	  stycket	  som	  beskriver	  

tidigare	  händelser.	  Sett	  till	  bakgrund	  och	  dess	  placering	  i	  pappersversionen	  finns	  en	  

faktaruta	  som	  behandlar	  både	  historia	  och	  tidigare	  händelser.	  Denna	  faktaruta	  finns	  inte	  

med	  i	  nätversionen.	   

	   Under	  kategori	  3	  behandlas	  graden	  av	  konsekvensbeskrivning.	  I	  

pappersversionen	  finns	  ett	  omfattande	  stycke	  gällande	  huvudhändelsens	  konsekvenser	  

mot	  mitten	  av	  brödtexten,	  medan	  samma	  information	  beskrivs	  som	  en	  omständighet	  i	  

början	  av	  nätversionen.	  Detta	  innebär	  att	  ingen	  konsekvensbeskrivning	  ges	  i	  

nätversionen. 

Under	  kategori	  4	  för	  verbala	  reaktioner	  har	  två	  kommentarer	  från	  två	  olika	  

personer	  publicerats	  på	  papper.	  I	  nätversionen	  har	  fyra	  verbala	  reaktioner	  publicerats,	  

men	  alla	  dessa	  är	  citerade	  från	  samma	  person.	  De	  verbala	  reaktionerna	  är	  placerade	  mot	  

början	  av	  brödtexten	  på	  papper,	  medan	  de	  är	  placerade	  mot	  början	  och	  sedan	  mot	  slutet	  

igen	  på	  nätversionen. 

Inga	  kommentarer	  från	  kategori	  5	  har	  identifierats	  någon	  av	  artiklarna. 

 

Art.	  par	  4:	  Mellan/DN 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nätet:	  2013-‐11-‐21,	  08:01 

Nätversion	  hämtad:	  2013-‐11-‐26,	  14:41 

Artiklarna	  behandlar	  Borgs	  (M)	  senaste	  skattesänkning.	   

Utifrån	  kategori	  1	  har	  ingen	  förändring	  skett	  av	  rubrik	  och	  ingress.	  Den	  enda	  skillnaden	  

som	  går	  att	  identifiera	  är	  att	  ett	  ord	  är	  tillagt	  i	  ingressen	  på	  nätversionen.	  Det	  tillagda	  

ordet	  är	  “torsdag”	  vilket	  är	  den	  veckodag	  då	  artikeln	  publicerats.	  	   

En	  skillnad	  som	  har	  identifierats	  under	  kategori	  4	  är	  sättet	  verbala	  reaktioner	  är	  

placerade	  och	  markerade	  i	  texten.	  I	  pappersversionen	  har	  ett	  citat	  ur	  brödtexten	  

markerats	  i	  fetstil	  och	  lyfts	  fram	  i	  texten	  genom	  att	  få	  en	  central	  placering.	  I	  

nätversionen	  kommer	  samma	  citat	  mot	  slutet	  i	  brödtexten	  utan	  fetmarkering.	   

Innehåll	  från	  kategori	  2,	  3	  eller	  5	  har	  inte	  förändrats	  eller	  identifierats	  i	  någon	  av	  

artiklarna	  vilket	  är	  anledningen	  till	  att	  de	  inte	  behandlas. 
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Art.par	  5:	  Mellan/DN 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐20,	  20:06	  uppdaterad	  23:20 

Nätversion	  hämtad:	  2013-‐11-‐26,	  15:44 

Artiklarna	  behandlar	  en	  skottlossning	  i	  Göteborg.	   

Utifrån	  kategori	  1	  har	  förändringar	  i	  både	  rubrik	  och	  ingress	  skett.	  I	  pappersversionen	  

lyder	  rubriken	  ”Man	  sköts	  i	  båda	  benen”	  medan	  rubriken	  på	  nätet	  “Man	  skjuten	  i	  

Göteborg”.	  I	  nätversionens	  ingress,	  som	  publicerats	  innan	  pappersversionen,	  har	  

tidsbeskrivningen	  ändrats	  från	  “letar	  nu”	  på	  nätet	  till	  “letade	  ännu	  sent	  på	  kvällen”	  i	  

papper.	  Utöver	  detta	  är	  ingresserna	  likadana.	   

	   Utifrån	  kategori	  2	  som	  behandlar	  kontext	  och	  bakgrund,	  visas	  att	  

pappersversionen	  ingående	  behandlar	  de	  tidigare	  händelser	  som	  är	  av	  betydelse	  för	  

huvudhändelsen.	  Exempelvis	  beskrivs	  att	  många	  skottlossningar	  som	  har	  ägt	  rum	  i	  

Göteborg	  senaste	  året	  och	  exempel	  på	  gripanden	  ges.	  I	  nätversionen	  däremot	  syns	  en	  

vidareutveckling	  av	  kontexten.	  Exempelvis	  får	  läsaren	  mer	  information	  om	  att	  “en	  

polishund	  upptäckte	  sedan	  en	  patronhylsa	  i	  området”	  och	  att	  “polisen	  avlägsnade	  sina	  

avspärrningar	  och	  sökningar	  vid	  23.30	  på	  kvällen”.	  Fokus	  för	  pappersversionen	  blir	  på	  

tidigare	  händelser	  medan	  fokus	  för	  nätversionen	  blir	  kontext. 

	   Både	  nät-‐	  och	  pappersversionen	  innehåller	  två	  verbala	  reaktioner	  (kategori	  

4)	  från	  en	  person.	  Inga	  konsekvenser	  eller	  kommentarer	  har	  identifierats	  varför	  kategori	  

3	  och	  5	  inte	  behandlas	  här. 

 

Art.par	  6:	  Mellan/DN 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐21,	  07:00	   

Nätversion	  hämtad:	  2013-‐11-‐27,	  10:10 

Artiklarna	  behandlar	  matsvinnet	  i	  Sverige. 

Utifrån	  kategori	  1	  har	  artiklarna	  samma	  rubrik,	  ingress	  och	  brödtext	  när	  den	  publicerats	  

på	  nätet	  och	  i	  pappersversionen.	  Även	  kontext	  är	  detsamma	  vilket	  innebär	  likheter	  för	  

huvudhändelsens	  kontext	  och	  bakgrund	  (kategori	  2). 

En	  skillnad	  som	  kan	  identifieras	  mellan	  artiklarna	  är	  under	  verbala	  reaktioner	  

(kategori	  4).	  I	  pappersversioner	  har	  fem	  konsumenter	  fått	  svara	  på	  frågan	  “	  hur	  gör	  du	  

för	  att	  slänga	  mindre	  mat?”.	  Dessa	  konsumenter	  blir	  i	  denna	  fråga	  viktiga	  aktörer	  som	  är	  



	   44	  

en	  teknik	  för	  att	  få	  in	  verbala	  reaktioner	  i	  nyhetstexten,	  enligt	  nyhetsschemat.	  Verbala	  

reaktioner	  placeras	  högst	  upp	  i	  artikeln,	  ovanför	  rubriken.	  Dessa	  fem	  verbala	  reaktioner	  

inte	  finns	  med	  i	  nätupplagan. 

Inga	  konsekvenser	  eller	  kommentarer	  har	  identifierats	  varför	  kategori	  3	  och	  5	  inte	  

behandlas	  här.	   

 

Art.par	  7:	  Mellan/DN 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐22 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐22	  06:37 

Nätversion	  hämtad:	  2013-‐11-‐29,	  10:57 

Artiklarna	  behandlar	  SD:s	  åsikter	  kring	  EU-‐medlemskapet 

Studeras	  artikelparet	  utifrån	  kategorin	  1	  finns	  det	  skillnader	  i	  rubrikerna	  hos	  pappers-‐	  

och	  nätversionen.	  Rubriken	  i	  pappersversionen	  lyder	  “Medlemskapet	  i	  EU	  största	  

stridsfrågan”	  medan	  motsvarande	  rubrik	  i	  nätversionen	  lyder	  “Medlemskapet	  i	  EU	  SD:s	  

största	  stridsfråga.”	  Jämförs	  resterande	  variabler	  i	  kategori	  1	  är	  likheterna	  att	  

ingressens	  innehåll	  är	  detsamma	  för	  de	  båda	  versionerna	  samt	  att	  ingressen	  är	  

markerad	  på	  samma	  sätt	  i	  fetstil.	   

Från	  kategori	  2	  innehåller	  både	  artiklarna	  samma	  faktarutor	  som	  beskriver	  

kontext	  kring	  SD:s	  ambitioner	  för	  EU-‐parlamentet.	  Övrig	  brödtext	  är	  lika	  i	  de	  båda	  

versionerna	  av	  artikeln. 

Från	  kategori	  4	  har	  sex	  verbala	  reaktioner	  publicerats	  på	  båda	  nät-‐	  och	  

pappersversionen.	  Detta	  blir	  därför	  en	  likhet	  för	  denna	  kategori	  och	  detta	  artikelpar. 

Då	  innehållet,	  med	  avseende	  på	  ingress	  och	  brödtext,	  är	  likadant	  mellan	  de	  båda	  

versionerna	  finns	  det	  således	  inga	  skillnader	  som	  kan	  påvisas	  när	  kategori	  3	  och	  5	  

studeras.	  	   

 

Art.par	  8:	  Notis/DN 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21	   

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐20,	  11:54 

Nätversion	  hämtad:	  2013-‐11-‐26,	  15:19 

Artiklarna	  behandlar	  misshandel	  av	  en	  minderårig	  pojke.	   
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När	  variablerna	  i	  kategori	  1	  studeras	  går	  det	  att	  identifiera	  flera	  skillnader	  i	  

rubriksättningen.	  Rubriken	  i	  pappersversionen	  lyder	  “Misshandlad	  efter	  bus”	  medan	  

motsvarande	  rubrik	  på	  nätet	  lyder	  “13-‐åring	  misshandlades	  efter	  busringning.”	  	   

Utifrån	  kategori	  2	  får	  läsaren	  på	  nätet	  mer	  information	  kring	  kontexten	  direkt	  i	  

rubriken. För	  pappers	  och	  nätversionerna	  är	  innehållet	  i	  ingressen	  och	  brödtexten	  

likadana.	  Den	  enda	  skillnaden	  som	  går	  att	  identifiera	  är	  hur	  ingressen	  är	  markerad	  och	  

placerad	  för	  de	  båda	  versionerna.	  Pappersversionens	  ingress	  är	  inbakad	  som	  första	  

meningen	  i	  brödtexten	  medan	  man	  valt	  att	  fetmarkera	  ingressen	  på	  nätet.	   

Ytterligare	  skillnad	  som	  uppenbarar	  sig	  i	  kategori	  3	  är	  att	  inga	  konsekvenser	  av	  

gärningsmannens	  agerande	  beskrivs	  i	  pappersversionen.	  På	  nätet	  är	  graden	  av	  

konsekvensbeskrivning	  däremot	  högre	  då	  man	  beskriver	  att	  gärningsmannen	  tagits	  in	  

på	  förhör	  och	  nu	  misstänks	  för	  olaga	  hot	  och	  ofredande.	   

Inga	  verbala	  reaktioner	  från	  kategori	  4	  eller	  kommentarer	  från	  kategori	  5	  finns	  

beskrivna	  i	  artiklarna. 

 

Art.par	  9:	  Notis/DN 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐20,	  09:46	  uppdaterad	  20:08 

Nätversion,	  hämtad:	  2013-‐11-‐27,	  12:50 

Artiklarna	  behandlar	  S	  framfrart	  i	  Damnarks	  kommuner 

Utifrån	  kategori	  1	  har	  artiklarna	  olika	  rubriker	  och	  olika	  markering	  av	  ingress.	  Rubriken	  

i	  papper	  lyder	  “	  Borgmästarpost	  till	  DF”	  och	  på	  nätet	  “S	  störst	  i	  Danmarks	  kommuner”.	  

Skillnaden	  är	  att	  nätversionens	  ingress	  och	  den	  första	  meningen	  i	  brödtexten	  bildar	  hela	  

artikeln	  i	  pappersversionen. 

	   Från	  kategori	  2	  behandlas	  omständigheter	  i	  större	  utsträckning	  på	  nätet	  där	  

man	  bl.a.	  presenterar	  siffror	  för	  valdeltagande	  som	  inte	  finns	  med	  i	  pappersversionen. 

	   Nätversionen	  innehåller	  fyra	  verbala	  reaktioner	  (kategori	  4)	  från	  en	  person.	  

Dessa	  verbala	  reaktioner	  finns	  inte	  med	  i	  pappersversionen.	  Inga	  konsekvenser	  eller	  

kommentarer	  har	  identifierats.	  Detta	  är	  varför	  kategori	  3	  och	  5	  inte	  behandlas. 

 

Art.par	  10:	  Notis/DN 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐22 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐21	  09:17	  	  uppdaterad	  10:20 
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Nätversion	  hämtad:	  2013-‐11-‐29,	  11.14 

Artiklarna	  behandlar	  skillnaden	  mellan	  diskriminering	  och	  kränkning	  av	  skolbarn. 

Utifrån	  kategori	  1	  visar	  sig	  skillnader	  i	  rubriksättning	  för	  detta	  artikelpar.	  Rubriken	  på	  

nätet	  lyder	  “Skyddet	  för	  skolbarn	  orättvist”	  medan	  rubriken	  i	  pappersversionen	  lyder	  

“Orättvist	  skydd	  för	  barn”.	  I	  pappersversionen	  levereras	  artikeln	  som	  en	  notis	  utan	  

ingress,	  medan	  nätversionen	  har	  en	  markerad	  ingress	  med	  mer	  information	  än	  den	  som	  

levereras	  på	  papper.	  Ingressernas	  innehåll	  är	  således	  inte	  likadant	  mellan	  de	  båda	  

versionerna.	   

	   De	  skillnader	  som	  faller	  in	  under	  kategori	  2	  är	  att	  nätversionen	  innehåller	  

mer	  kontextbeskrivningar	  i	  ingressen	  och	  brödtexten	  jämfört	  med	  pappersversionen.	  

Där	  pappersversionen	  enbart	  informerar	  om	  huvudhändelsen	  och	  en	  konsekvens	  av	  

detta,	  så	  rapporterar	  nätversionen	  också	  om	  omständigheter.	  Omständigheter	  kring	  

huvudhändelsen	  uteblir	  helt	  i	  pappersversionen.	  	   

Utifrån	  kategori	  3	  som	  behandlar	  i	  vilken	  utsträckning	  huvudhändelsens	  

konsekvenser	  beskrivs	  finns	  skillnader	  mellan	  de	  två	  versionerna.	  I	  nätversionen	  tas	  

konsekvenser	  upp	  i	  högre	  grad	  än	  i	  pappersversionen.	  Konsekvenserna	  kommer	  redan	  i	  

ingressen	  när	  man	  skriver	  “riksrevisionen	  riktar	  idag	  stark	  kritik	  mot	  statens	  modell	  

som	  ska	  ge	  alla	  elever	  en	  trygg	  skolmiljö.”	  I	  pappersversionen	  behandlas	  

konsekvenserna	  i	  sista	  meningen	  som	  lyder	  “nu	  vill	  riksrevisionen	  att	  lagarna	  som	  ska	  

skydda	  skolelever	  mot	  kränkningar	  ses	  över.”	  Skillnaden	  är	  att	  graden	  av	  

konsekvensbeskrivning	  är	  lägre	  i	  pappersversionen	  än	  nätversionen.	   

I	  nätversionen	  ingår	  totalt	  fem	  verbala	  reaktioner	  (kategori	  4)	  från	  tre	  olika	  

personer,	  medan	  verbala	  reaktioner	  uteblir	  helt	  i	  pappersversionen.	  Inga	  kommentarer	  

finns	  med	  varför	  kategori	  5	  inte	  behandlas. 
 

6.2.	  SvD.se	  och	  Svenska	  Dagbladet 
 
Art.par	  11:	  Huvud/SvD 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐	  21,	  03:00	   

Nätversion,	  hämtad:	  2013-‐11-‐27,	  15.00 

Artiklarna	  behandlar	  toppjobb	  som	  går	  till	  expolitiker. 
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Utifrån	  kategori	  1	  i	  analysmodellen	  kan	  vi	  se	  att	  rubrikerna	  för	  båda	  versionerna	  av	  

denna	  artikel	  är	  identiska.	  Jämförs	  övriga	  variabler	  från	  den	  första	  kategorin	  finns	  det	  

inga	  förändringar	  av	  innehållet	  och	  markeringen	  av	  ingressen	  för	  de	  båda	  versionerna.	   

En	  skillnad	  finns	  dock	  under	  kategori	  2	  där	  en	  del	  av	  kontexten	  och	  då	  specifikt	  

omständigheter	  har	  tagits	  bort	  från	  nätversionen.	  Bisatsen	  ”men	  även	  socialdemokrater	  

finns	  med	  på	  listan”	  finns	  i	  pappersversionen	  men	  inte	  på	  nätet.	  Alla	  faktarutor	  som	  

berör	  kontext	  finns	  med	  i	  båda	  versionerna.	   

Jämförs	  kategori	  3	  utifrån	  analysmodellen	  finns	  det	  inte	  några	  skillnader	  mellan	  

nät	  och	  pappersversionen,	  eftersom	  de	  har	  samma	  textinnehåll.	   

Under	  kategori	  4	  som	  behandlar	  verbala	  reaktioner	  framhävs	  ett	  citat	  genom	  

förstoras	  och	  placeras	  centralt	  i	  artikeln	  för	  både	  pappers	  och	  nätversionen.	  Det	  är	  även	  

samma	  antal	  verbala	  reaktioner	  och	  personer	  som	  uttrycker	  dessa	  i	  båda	  versionerna,	  

nämligen	  4	  citat	  från	  8	  personer.	   

Utifrån	  kategori	  5:	  kommentarer	  har	  inga	  egna	  åsikter	  från	  journalister	  eller	  

tidningen	  identifierats.	  	   

 

Art.	  par	  12:	  Huvud/Svd 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐21	  08:02	  uppdaterad	  08:13 

Nätversion,	  hämtad:	  2013-‐11-‐28,	  16.17 

Artiklarna	  behandlar	  naturgasens	  makt	  över	  olika	  aktörer	  i	  Syrien. 

Rubrik	  och	  ingress	  är	  för	  detta	  artikelpar	  identiska,	  därför	  påvisar	  resultatet	  likheter	  

inom	  samtliga	  variabler	  för	  kategori	  1.	   

Då	  pappers	  och	  nätversionen	  innehåller	  precis	  samma	  text	  uppkommer	  det	  

vidare	  inga	  skillnader	  när	  kategori	  2	  och	  3	  jämförs.	  Eftersom	  innehållet	  är	  identiskt	  är	  

graden	  av	  huvudhändelser	  i	  kontext	  och	  bakgrund	  samt	  konsekvensbeskrivning	  likadant	  

skrivna. 

I	  kategori	  4:	  verbala	  reaktioner	  går	  det	  att	  identifiera	  likheter	  mellan	  de	  båda	  

versionerna.	  I	  både	  pappers	  och	  nätversionen	  finns	  det	  5	  citat	  uttryckta	  av	  5	  personer.	  

Det	  går	  dock	  att	  identifiera	  en	  skillnad	  under	  denna	  kategori	  där	  ett	  citat	  lyfts	  fram	  ur	  

texten	  och	  markerats	  med	  fetstil	  i	  pappersversionen.	  Denna	  markering	  av	  samma	  

verbala	  reaktion	  går	  inte	  att	  finna	  i	  nätversionen.	   



	   48	  

Utifrån	  kategori	  5:	  kommentarer	  har	  inga	  egna	  åsikter	  från	  journalister	  eller	  

tidningen	  identifierats.	   

 

Art.par	  13:	  Huvud/SvD 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐20	  22:25	  uppdaterad	  23:02 

Nätversion,	  hämtad:	  2013-‐11-‐28,	  16:30 

Artiklarna	  behandlar	  minkfaunan	  i	  EU-‐regionen. 

Jämförs	  artikelpar	  nio	  enligt	  den	  första	  kategorin	  i	  analysmodellen	  blir	  det	  påvisade	  

resultatet	  att	  de	  båda	  versionerna	  är	  identiska	  gällande	  rubrik	  och	  ingress.	  Jämförs	  de	  

resterande	  variablerna	  är	  placeringen	  och	  markeringen	  av	  ingressen	  likaså	  samma. 

När	  kategorierna	  2	  och	  3	  ställs	  mot	  de	  båda	  versionerna	  i	  artikelparet	  går	  det	  

inte	  att	  identifiera	  några	  som	  helst	  skillnader	  då	  innehållet,	  med	  avseende	  på	  rubrik,	  

ingress	  och	  brödtext	  är	  lika.	  Utifrån	  kategori	  4	  är	  det	  även	  samma	  antal	  verbala	  

reaktioner	  och	  personer	  som	  uttrycker	  dessa	  i	  båda	  versionerna,	  nämligen	  3	  citat	  från	  3	  

personer.	   

Utifrån	  kategori	  5:	  kommentarer	  har	  inga	  egna	  åsikter	  från	  journalister	  eller	  

tidningen	  identifierats.	   

 

Art.par	  14:	  Mellan/SvD 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐	  21,	  03:00	   

Nätversion,	  hämtad:	  2013-‐11-‐27,	  15.00 

Artiklarna	  behandlar	  upptäckten	  av	  hormonstörande	  gifter	  i	  livsmedel 

Artikelparet	  klassas	  som	  en	  mellanstor	  artikel	  och	  betraktat	  utifrån	  kategori	  1	  finns	  för	  

detta	  artikelpar	  skillnader	  i	  rubriksättningen.	  Rubriken	  i	  pappersversionen	  lyder	  “	  

Hormonstörande	  gifter	  i	  livsmedel”	  medan	  den	  lyder	  “Hormonstörande	  

bekämpningsmedel	  i	  svenska	  livsmedel”	  i	  nätversionen.	  Detta	  innebär	  att	  man	  lagt	  till	  

fler	  ord	  som	  beskriver	  kontext	  i	  nätversionens	  rubrik,	  vilket	  är	  en	  skillnad	  när	  dessa	  

ordval	  vidare	  jämförs	  under	  kategori	  2.	   

Under	  kategori	  2	  är	  de	  faktarutor	  som	  beskriver	  omständigheter	  publicerade	  i	  

båda	  versionerna.	  I	  övrigt	  är	  de	  båda	  versionernas	  i	  ingress	  och	  brödtext	  identiska,	  

vilket	  ur	  jämförelse	  med	  kategori	  3	  och	  4	  innebär	  att	  graden	  av	  konsekvensbeskrivning	  
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är	  likadan	  och	  likaså	  antalet	  verbala	  reaktioner.	  I	  både	  pappers	  och	  nätversionen	  finns	  6	  

citat	  från	  3	  olika	  personer/aktörer.	   

	   I	  detta	  artikelpar	  har	  det	  inte	  gått	  att	  identifiera	  några	  egna	  åsikter	  från	  

journalisten	  eller	  tidningen	  (kategori	  5).	   

 

Art.par	  15:	  Mellan/SvD 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐20	  13:41	  uppdaterad	  2013-‐11-‐21	  07:17 

Nätversion,	  hämtad:	  2013-‐11-‐27	  16.20 

Artiklarna	  behandlar	  mordet	  av	  en	  vänsterpolitiker	  i	  Mogadishu. 

Utifrån	  kategori	  1	  från	  analysmodellen	  har	  artikelparet	  helt	  olika	  rubriker	  för	  respektive	  

version.	  Rubriken	  i	  pappersversionen	  lyder	  “V	  stoppar	  resor	  till	  oroshärdar”	  medan	  

rubriken	  i	  nätversionen	  lyder	  “Vänsterpartiet	  kände	  inte	  till	  Somaliaresa”.	  Ingressen	  är	  

identisk	  hos	  de	  två	  versionerna	  och	  likaså	  fetmarkerad	  och	  placerad	  på	  samma	  sätt. 

Enligt	  kategori	  2	  kan	  vi	  för	  variabeln	  kontext	  se	  att	  nätversionen	  innehåller	  mer	  

information	  kring	  huvudhändelsens	  omständigheter.	  Totalt	  åtta	  textstycken	  behandlat	  

omständigheter	  i	  nätversionen	  jämfört	  med	  tre	  stycken	  i	  pappersversionen.	  I	  

pappersversionen	  finns	  dock	  en	  faktaruta	  som	  behandlar	  ytterligare	  två	  omständigheter	  

kring	  själva	  skottlossningen	  och	  Vänsterpartiets	  aktivitet	  i	  Somalia.	  Men	  generellt	  sett	  

behandlas	  huvudhändelsens	  omständigheter	  i	  högre	  grad	  för	  nätversionen	  än	  för	  

pappersversionen.	  Det	  finns	  även	  löpande	  i	  texten	  två	  olika	  länkar	  som	  läsaren	  kan	  

trycka	  på	  för	  att	  komma	  till	  två	  artiklar	  som	  SvD	  publicerat	  tidigare.	  Dessa	  länkade	  

artiklar	  behandlar	  tidigare	  händelser	  från	  augusti	  2013.	   

Enligt	  variabeln	  i	  kategori	  3	  är	  graden	  av	  konsekvensbeskrivning	  lika	  hög	  för	  

båda	  versionerna,	  eftersom	  det	  enda	  stycket	  som	  beskriver	  konsekvenser	  för	  de	  båda	  

versionerna	  är	  likadant	  och	  lyder	  “Ärendet	  är	  överklagat	  till	  Migrationsdomstolen	  i	  

Göteborg.	  Där	  väntas	  en	  dom	  inom	  några	  veckor.”	  	  Konsekvenserna	  av	  händelsen	  

beskrivs	  i	  slutet	  av	  artiklarna	  och	  den	  strukturella	  placeringen	  är	  alltså	  densamma.	   

När	  artikelparet	  jämförs	  utifrån	  variablerna	  i	  kategori	  4	  finns	  det	  skillnader	  

mellan	  pappers	  och	  nätversionen.	  I	  pappersversionen	  finns	  sex	  citat	  från	  fyra	  olika	  

personer	  som	  vart	  involverade	  i	  händelsen.	  I	  nätversionen	  finns	  istället	  nio	  citat	  från	  

fem	  personer.	  Detta	  innebär	  att	  mängden	  citat	  och	  personer	  vars	  åsikt	  uttrycks	  är	  fler	  



	   50	  

för	  nätversionen.	  En	  likhet	  för	  de	  båda	  versionerna	  är	  citatens	  strukturella	  placering	  i	  

texterna.	  I	  båda	  versionerna	  placeras	  citaten	  löpande	  genom	  hela	  texten.	   

Kategori	  5	  behandlar	  kommentarer	  som	  speglar	  journalistens	  eller	  tidningens	  

egna	  åsikter.	  Hos	  detta	  artikelpar	  finns	  en	  egen	  åsikt	  från	  SvD	  med	  i	  pappersversionen,	  

som	  ligger	  i	  en	  faktaruta.	  På	  nätversionen	  finns	  denna	  kommentar	  istället	  mitt	  i	  

brödtexten.	  Denna	  spekulation	  visar	  sig	  i	  direkt	  form	  genom	  att	  man	  skriver	  “Vad	  SvD	  

erfar	  ska	  några	  ha	  sagt	  att	  de	  varit	  med	  och	  planerat	  attentatet.”	   

 

Art.par	  16:	  Mellan/SvD 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐20	  15:02	  uppdaterad	  21:26 

Nätversion,	  hämtad:	  2013-‐11-‐28,	  14:50 

Artiklarna	  behandlar	  Sveriges	  samarbete	  med	  Nato-‐trupper. 

Utifrån	  kategori	  1	  finns	  det	  skillnader	  mellan	  nät	  och	  pappersversionens	  rubriksättning. 

Rubriken	  på	  nätversionen	  lyder	  ”Sverige	  förbereder	  för	  Natotrupper”	  medan	  rubriken	  

på	  papper	  lyder	  “Sverige	  förbereder	  för	  att	  ta	  emot	  Nato-‐trupper.”	  En	  likhet	  som	  går	  att	  

identifiera	  under	  den	  första	  kategorin	  är	  de	  båda	  versionerna	  har	  samma	  ingress	  och	  att	  

denna	  är	  placerad	  och	  fetmarkerad	  på	  samma	  sätt.	   

	   Under	  kategori	  2	  visar	  sig	  skillnader	  i	  graden	  av	  kontextbeskrivning.	  På	  

nätversionen	  finns	  en	  faktaruta	  som	  beskriver	  både	  tidigare	  händelser	  och	  

omständigheter.	  Det	  finns	  även	  löpande	  i	  texten	  en	  länk	  som	  läsaren	  kan	  trycka	  på	  för	  att	  

komma	  till	  en	  artikel	  som	  SvD	  publicerat	  en	  månad	  tidigare.	  Denna	  artikel	  behandlar	  

Natos	  aktuella	  försvarsövningar	  men	  även	  historik	  kring	  Natos	  bildande.	  Detta	  innebär	  

att	  kontextbeskrivningen	  är	  högre	  på	  nätet	  då	  denna	  information	  inte	  finns	  med	  på	  

pappersversionen.	   

Då	  ingressen	  och	  brödtexten	  i	  nät	  och	  pappersversionen	  är	  identiska	  

uppkommer	  det	  inga	  skillnader	  när	  konsekvensbeskrivningar	  jämförs	  under	  kategori	  3.	  

På	  samma	  sätt	  är	  antalet	  verbala	  reaktioner	  (kategori	  4)	  och	  personer	  vars	  åsikter	  

uttrycks	  lika	  högt	  för	  nät	  och	  pappersversionen.	  Båda	  versionerna	  har	  tre	  verbala	  

reaktioner	  från	  tre	  personer.	   

Inga	  kommentarer	  har	  identifierats	  varför	  kategori	  5	  inte	  behandlas. 
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Art.	  par	  17:	  Mellan/Svd 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐20,	  16:16	  uppdaterad	  16:29 

Nätversion,	  hämtad:	  2013-‐11-‐28,	  15:04 

Artiklarna	  behandlar	  S	  motstånd	  mot	  skattesänkningar. 

Jämförs	  artikelparet	  utifrån	  kategori	  1	  i	  analysmodellen	  kan	  en	  förändring	  urskiljas	  av	  

rubriken	  mellan	  de	  två	  versionerna.	  Rubriken	  i	  pappersversionen	  lyder	  “S	  fortsätter	  

slaget	  mot	  höjd	  brytpunkt”	  medan	  rubriken	  i	  nätversionen	  lyder	  “Så	  ska	  oppositionen	  

stoppa	  regeringens	  skattesänkning.”	  Sett	  till	  resterande	  variabler	  i	  kategori	  1	  är	  

ingressen	  för	  nät	  och	  pappersversionen	  likadana	  och	  även	  fetmarkerade	  på	  samma	  sätt.	   

	   Från	  kategori	  2	  blir	  skillnaden	  att	  det	  finns	  utvecklade	  beskrivningar	  om	  

omständigheter	  i	  nätversionen	  som	  inte	  finns	  med	  i	  pappersversionen.	  Nätversionen	  är	  

mer	  utförligt	  beskrivande	  på	  denna	  punkt.	  I	  nätversionen	  finns	  också	  två	  länkar	  till	  

tidigare	  publicerade	  fristående	  artiklar	  skrivna	  av	  SvD.	  Den	  första	  länkade	  artikeln	  

beskriver	  omständigheter	  och	  är	  publicerad	  en	  dag	  innan	  huvudartikeln.	  Den	  andra	  

länkade	  artikeln	  beskriver	  en	  tidigare	  händelse	  från	  24e	  oktober. 

I	  kategori	  4	  för	  verbala	  reaktioner	  finns	  skillnader	  inom	  alla	  variabler	  för	  detta	  

artikelpar.	  I	  nätversionen	  finns	  sex	  citat	  med,	  medan	  endast	  tre	  av	  dessa	  finns	  med	  på	  

papper.	  Det	  är	  samma	  person	  som	  har	  intervjuats	  i	  båda	  versionerna	  och	  är	  då	  en	  likhet. 

Inga	  konsekvenser	  eller	  kommentarer	  har	  identifierats	  varför	  kategori	  3	  och	  5	  inte	  

behandlas. 

 

Art.par	  18:	  Notis/SvD 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐20,	  21:47	  uppdaterad	  22:27 

Nätversion,	  hämtad:	  2013-‐11-‐27,	  14:18 

Artiklarna	  behandlar	  en	  skottlossning	  i	  Göteborg. 

Utifrån	  variablerna	  i	  kategori	  1	  har	  det	  skett	  en	  mindre	  förändring	  i	  rubriken	  för	  nät	  och	  

pappersartikeln	  i	  detta	  artikelpar.	  Rubriken	  i	  nätversionen	  lyder	  “Man	  skottskadad	  i	  

Göteborg”	  och	  motsvarande	  rubrik	  i	  pappersversionen	  lyder	  “Man	  hittad	  skottskadad	  i	  

Göteborg.”	  Skillnaden	  är	  således	  ett	  ord	  som	  lagts	  till	  pappersversionen. 

En	  skillnad	  går	  också	  att	  se	  i	  ingressens	  markering.	  I	  pappersversionen	  är	  

ingressen	  inte	  fetmarkerad	  och	  men	  ingår	  istället	  som	  första	  stycket	  i	  brödtexten.	  För	  
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nätversionen	  har	  man	  istället	  valt	  att	  markera	  samma	  stycke	  i	  fet	  stil	  och	  flytta	  upp	  det	  

från	  brödtexten,	  så	  man	  kan	  urskilja	  en	  tydligt	  markerad	  ingress. 

	   Från	  kategori	  2	  som	  beskriver	  huvudhändelse	  i	  kontext	  och	  bakgrund	  finns	  

inga	  skillnader	  då	  brödtexterna	  är	  likadana. 

	   Två	  verbala	  reaktioner	  (kategori	  4),	  från	  en	  och	  samma	  person	  finns	  med	  i	  

pappersversionen,	  vilket	  är	  en	  likhet	  då	  dessa	  citat	  även	  finns	  med	  på	  nätversionen. 

Inga	  konsekvenser	  eller	  kommentarer	  har	  identifierats	  varför	  kategori	  3	  och	  5	  inte	  

behandlas	  här. 

 

Art.par	  19:	  Notis/SvD 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 

Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐20,	  13:36	  	  uppdaterad	  13:52 

Nätversion,	  hämtad:	  2013-‐11-‐27,	  14.38 

Artiklarna	  behandlar	  Jan	  Emanuel	  Johansons	  beslut	  att	  lämna	  S-‐post. 

Utifrån	  variablerna	  i	  kategori	  1	  är	  rubrik	  och	  ingress	  för	  nät	  och	  pappersversionen	  

densamma.	  En	  skillnad	  som	  identifierats	  är	  hur	  ingressen	  markerats	  och	  placerats	  

mellan	  de	  två	  versionerna.	  Ingressen	  på	  nätet	  har	  markerats	  i	  fet	  stil	  medan	  samma	  

textstycke	  är	  inbakat	  i	  brödtexten	  för	  pappersversionen.	  Skillnaden	  är	  således	  att	  

ingressen	  på	  nätet	  är	  markerad	  och	  ingressen	  i	  papper	  är	  inbakad.	   

Den	  andra	  skillnaden	  går	  att	  finna	  under	  kategori	  2	  som	  beskriver	  huvudhändelse	  

i	  kontext	  och	  bakgrund.	  Första	  stycket	  i	  brödtexten	  på	  nätversionen	  beskriver	  

omständigheter	  kring	  huvudhändelsen,	  där	  förklaras	  att	  Jan	  Emanuel	  Johansson	  inte	  

kommer	  ställa	  upp	  för	  en	  ny	  period	  som	  kommunfullmäktige	  men	  fullföljer	  sitt	  

nuvarande	  engagemang.	  Detta	  stycke	  finns	  inte	  med	  i	  pappersversionen.	  I	  övrigt	  är	  

brödtexterna	  identiska	  och	  det	  uppkommer	  inga	  fler	  skillnader	  när	  kategori	  2	  och	  3	  

jämförs.	   

En	  verbal	  reaktion	  (kategori	  4)	  från	  en	  person	  finns	  med	  i	  pappersversionen,	  

detta	  är	  en	  likhet	  då	  samma	  citat	  från	  samma	  person	  går	  att	  hitta	  i	  nätversionen.	   

I	  detta	  artikelpar	  har	  det	  inte	  gått	  att	  identifiera	  några	  egna	  åsikter	  från	  

journalisten	  eller	  tidningen	  (kategori	  5).	   

 

Art.par	  20:	  Notis/SvD 

Publicerad,	  papper:	  2013-‐11-‐21 
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Publicerad,	  nät:	  2013-‐11-‐21,	  12:50	  uppdaterad	  13:16 

Nätversionen,	  hämtad:	  2013-‐11-‐28	  ,	  17:00 

Artiklarna	  behandlar	  skottdåd	  i	  Paris. 

För	  artikelparet	  finns	  skillnader	  mellan	  variablerna	  i	  kategori	  1.	  Rubriken	  i	  

pappersversionen	  lyder	  ”En	  gripen	  för	  Parisskott”	  medan	  rubriken	  lyder	  “Man	  gripen	  

för	  skotten	  i	  Paris”	  på	  nätversionen.	  En	  annan	  skillnad	  som	  går	  att	  identifiera	  mellan	  de	  

båda	  versionerna	  är	  att	  ingressen	  är	  helt	  olika	  och	  att	  dessa	  även	  är	  olika	  markerade	  i	  

texten.	  För	  nätversionen	  är	  ingressen	  markerad	  i	  fetstil	  och	  separerad	  från	  brödtexten,	  

medan	  ingressen	  i	  pappersversionen	  inte	  är	  markerad	  och	  inbakad	  i	  texten.	  

Nätupplagans	  ingress	  beskriver	  mycket	  mer	  kontext	  kring	  huvudhändelsen	  än	  

motsvarande	  ingress	  i	  pappersupplagan.	   

Från	  kategori	  2	  får	  läsaren	  mer	  kontextbeskrivningar	  om	  omständigheterna	  i	  

nätversionen	  än	  på	  pappersversionen.	  Ett	  exempel	  på	  en	  omständighet	  är	  att	  man	  i	  

nätupplagan	  beskriver	  att	  motiven	  till	  skottdåden	  inte	  är	  kända,	  detta	  skrivs	  däremot	  

inte	  i	  pappersupplagan.	   

	   Inga	  verbala	  reaktioner,	  konsekvenser	  eller	  kommentarer	  finns	  i	  någon	  av	  

artiklarna,	  varför	  kategori	  3,	  4	  och	  5	  inte	  kan	  redovisas	  för	  detta	  artikelpar. 

 

6.3.	  Sammanfattning	  av	  resultat	  efter	  nyhetsschemats	  kategorier 
I	  denna	  del	  sammanfattas	  resultaten	  som	  presenterats	  ovanför.	  Här	  beskrivs	  resultaten	  

utifrån	  de	  mer	  återkommande	  mönster	  som	  identifierats.	  Sammanfattningen	  

struktureras	  efter	  analysmodellen	  och	  nyhetsschemats	  fem	  kategorier.	  Resultaten	  för	  

samtliga	  artikelpar	  1-‐20	  från	  Dagens	  Nyheter	  och	  Svenska	  Dagbladet	  redovisas	  

tillsammans	  under	  varje	  kategori	  från	  nyhetsschemat	  och	  är	  indelat	  i	  de	  tre	  

artikeltyperna:	  huvudartiklar,	  mellanstora	  artiklar	  och	  notiser.	   

 

Kategori	  1:	  Rubrik	  och	  ingress 

Huvudartiklar:	  Av	  totalt	  sex	  artikelpar	  visar	  sig	  att	  rubrik	  och	  ingress	  för	  huvudartiklar	  

är	  identiska	  i	  fem	  av	  sex	  fall.	  Detta	  innebär	  även	  att	  den	  strukturella	  placeringen	  och	  

markeringen	  av	  ingressen	  är	  likadan	  för	  en	  övervägande	  majoritet	  av	  artikelparen.	  

Art.par	  3	  från	  DN	  skiljer	  sig	  från	  resterande	  fall	  då	  ingress	  och	  rubriken	  skiljer	  sig	  åt	  

helt.	  Där	  har	  helt	  olika	  rubrik	  och	  ingress	  publicerats	  i	  nät	  och	  pappersversionen.	   
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Det	  mönster	  som	  identifierats	  för	  huvudartiklarna	  är	  alltså	  att	  rubrik	  och	  ingress	  

är	  identiska	  gällande	  markering	  och	  innehåll. 

 

Mellanstora	  artiklar:	  Av	  totalt	  åtta	  artikelpar	  har	  två	  artikelpar	  samma	  rubrik	  för	  nät-‐	  

och	  pappersversionerna.	  De	  två	  artikelparen	  där	  rubriksättningen	  är	  likadan	  är	  art.par	  4	  

och	  art.par	  6	  som	  båda	  är	  från	  DN.	  Detta	  innebär	  att	  det	  skett	  en	  förändring	  i	  

rubriksättning	  för	  resterande	  sex	  av	  åtta	  artikelpar.	   

Det	  går	  inte	  att	  urskilja	  några	  mönster	  för	  rubriksättningens	  struktur	  och	  längd.	  I	  

hälften	  av	  fallen	  där	  rubriksättningen	  är	  olika	  har	  nätversionen	  fler	  ord	  än	  i	  papper	  och	  i	  

hälften	  av	  fallen	  färre	  ord.	   

För	  samtliga	  artikelpar	  finns	  det	  ingen	  skillnad	  i	  innehållet	  och	  utformningen	  av	  

ingresserna.	  Detta	  innebär	  att	  alla	  åtta	  artikelpar	  har	  identiska	  ingresser	  för	  nät	  och	  

pappersversionerna	  samt	  att	  dessa	  är	  markerade/placerade	  på	  samma	  sätt.	   

 

Notiser:	  Av	  totalt	  sex	  artikelpar	  har	  endast	  art.par	  19	  från	  SvD	  samma	  rubriksättning	  för	  

nät	  och	  pappersversionen.	  Detta	  innebär	  att	  det	  skett	  en	  förändring	  i	  rubrikerna	  i	  fem	  av	  

sex	  fall.	  Generellt	  sett	  är	  rubrikerna	  längre	  i	  nätversionen	  än	  pappersversionen.	  

Gällande	  innehållet	  i	  ingresserna	  är	  det	  samma	  text	  för	  både	  pappers	  och	  nätversionen	  i	  

fem	  av	  sex	  fall.	  Ingen	  av	  artikelparens	  ingresser	  är	  markerade	  eller	  placerade	  på	  samma	  

sätt	  mellan	  pappers	  och	  nätversionen.	   

Det	  mönster	  som	  identifierats	  för	  nätversionerna	  är	  att	  ingressen	  markerats	  i	  fet	  

stil	  och	  separerats	  från	  brödtexten	  medan	  motsvarande	  ingress	  i	  pappersversionen	  inte	  

är	  markerad	  och	  istället	  inbakad	  i	  brödtexten.	   

 

Kategori	  2:	  Huvudhändelse	  i	  kontext	  och	  bakgrund 

Huvudartiklar:	  Av	  totalt	  sex	  artikelpar	  är	  fyra	  helt	  identiska	  i	  sin	  beskrivning	  av	  

huvudhändelse	  i	  kontext	  och	  bakgrund.	  Detta	  innebär	  att	  faktarutor	  och	  beskrivningar	  

av	  omständigheter	  och	  tidigare	  händelser	  sker	  på	  samma	  sätt	  i	  både	  versionerna.	  Art.par	  

1	  och	  3	  från	  DN	  uppvisar	  däremot	  skillnader.	  	  Här	  har	  istället	  faktarutor	  tagits	  bort	  från	  

nätversionen,	  vilket	  innebär	  mindre	  kontextbeskrivningar	  på	  nätet.	  I	  art.par	  11	  från	  

SvD,	  som	  förövrigt	  har	  samma	  kontextbeskrivningar,	  finns	  en	  mindre	  skillnad	  i	  en	  bisats	  

där	  en	  kontext	  har	  tagits	  bort	  från	  nätversionen.	  Däremot	  finns	  alla	  faktarutor	  med	  i	  

båda	  versionerna.	   



	   55	  

Detta	  innebär	  att	  det	  mönster	  som	  identifierats	  är	  att	  majoriteten	  av	  artikelparen	  

är	  identiska	  i	  sina	  beskrivningar	  av	  huvudhändelse	  i	  kontext	  och	  bakgrund.	   

 

Mellanstora	  artiklar:	  Av	  totalt	  åtta	  artikelpar	  visar	  fyra	  av	  dessa	  på	  skillnader	  medan	  

fyra	  visar	  på	  likheter	  i	  sin	  beskrivning	  av	  huvudhändelser	  i	  kontext	  och	  bakgrund.	  Från	  

DN	  visar	  tre	  artikelpar	  på	  samma	  kontextbeskrivning	  i	  de	  båda	  versionerna,	  medan	  

art.par	  5	  i	  DN	  visar	  på	  skillnader.	  För	  detta	  artikelpar	  fokuserar	  papperstidningen	  på	  att	  

beskriva	  tidigare	  händelser	  medan	  fokus	  på	  nätet	  ligger	  på	  att	  beskriva	  omständigheter.	   

För	  SvD	  visar	  sig	  det	  motsatta	  fallet,	  att	  tre	  artikelpar	  visar	  på	  skillnader	  i	  

kontextbeskrivning,	  där	  nätversionerna	  beskriver	  mer	  kontext	  genom	  tidigare	  händelser	  

och	  omständigheter,	  genom	  länkar	  i	  texten	  samt	  faktarutor.	  Dessa	  kontextbeskrivningar	  

finns	  alltså	  inte	  med	  i	  pappersversionerna.	  Ett	  artiklelpar	  påvisar	  dock	  en	  likhet	  där	  

samma	  text	  publicerats	  på	  nät	  och	  papper	  nämligen	  art.par	  14.	   

För	  mellanstora	  artiklar	  blir	  det	  därför	  svårt	  att	  se	  några	  återkommande	  mönster	  

då	  spridningen	  av	  resultatet	  är	  så	  pass	  olika. 

	  

Notiser:	  Av	  totalt	  sex	  artikelpar	  är	  det	  bara	  art.par	  18	  från	  SvD	  där	  texten	  är	  detsamma	  

på	  båda	  versionerna.	  För	  alla	  andra	  artikelpar	  får	  läsaren	  mer	  kontext	  redan	  i	  rubriken	  

eller	  mer	  information	  kring	  huvudhändelsens	  omständigheter	  på	  nätet	  än	  i	  

papperstidningen.	  Det	  återkommande	  mönster	  som	  identifierats	  för	  notiser	  är	  att	  det	  

ingår	  högre	  grad	  av	  kontextbeskrivningar	  i	  nätversionerna	  än	  på	  papper.	   

 

Kategori	  3:	  Konsekvenser 

Huvudartiklar:	  I	  fyra	  av	  totalt	  sex	  artikelpar	  har	  det	  inte	  identifierats	  några	  

konsekvensbeskrivningar	  i	  någon	  av	  texterna,	  vilket	  inneburit	  att	  dessa	  artikelpar	  blivit	  

bortfall	  inom	  denna	  kategori. 

I	  art.par	  12	  från	  SvD	  har	  konsekvenser	  av	  den	  aktuella	  huvudhändelsen	  

beskrivits,	  men	  i	  samma	  grad	  för	  både	  pappers-‐	  och	  nätversionen.	  Det	  är	  endast	  i	  art.par	  

3	  från	  DN	  där	  en	  skillnad	  identifierats	  i	  graden	  av	  kontextbeskrivning	  mellan	  nät	  och	  

pappersversionerna.	  I	  detta	  artikelpar	  beskrivs	  konsekvenser	  i	  pappersversionen	  som	  

inte	  alls	  finns	  med	  i	  nätversionen.	  	   

	   Det	  är	  svårt	  identifiera	  återkommande	  mönster	  för	  huvudartiklarna	  under	  

denna	  kategori	  då	  en	  övervägande	  majoritet	  av	  huvudartiklarna	  inte	  beskriver	  några	  
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konsekvenser	  av	  de	  aktuella	  huvudhändelserna.	  För	  det	  två	  artikelparen	  där	  

konsekvenser	  är	  beskrivna	  visar	  ett	  på	  likheter	  medan	  det	  andra	  visar	  på	  skillnader	  

mellan	  nät	  och	  pappersversionen.	   

 

Mellanstora	  artiklar:	  I	  sju	  av	  totalt	  åtta	  artikelpar	  har	  inga	  konsekvensbeskrivningar	  

identifierats,	  vilket	  inneburit	  att	  dessa	  artikelpar	  fallit	  bort	  för	  denna	  kategori.	  I	  det	  fall	  

där	  konsekvenser	  av	  huvudhändelsen	  har	  beskrivits	  har	  det	  varit	  i	  lika	  grad	  för	  båda	  

versionerna	  vilket	  visar	  på	  en	  likhet.	  Detta	  var	  art.par	  15	  från	  SvD	  där	  samma	  

konsekvensbeskrivning	  publicerats	  och	  placerats	  samma	  plats	  i	  texten	  för	  nät	  och	  

pappersversionen.	  Då	  endast	  ett	  artikelpar	  kunnat	  jämföras	  utifrån	  denna	  kategori	  går	  

det	  inte	  att	  utläsa	  några	  återkommande	  mönster	  från	  materialet.	   

 

Notis: I	  fyra	  av	  sex	  fall	  har	  inga	  konsekvensbeskrivningar	  identifierats.	  I	  de	  två	  artikelpar	  

där	  konsekvenser	  har	  beskrivits	  har	  skillnader	  funnits	  mellan	  de	  olika	  versionerna.	   

I	  art.par	  8	  från	  DN	  har	  en	  konsekvens	  beskrivits	  på	  nätet	  men	  inte	  på	  papper.	  I	  art.par	  

10	  från	  DN	  har	  konsekvensen	  placerats	  redan	  i	  nätversionens	  ingress,	  medan	  

konsekvensen	  placerats	  i	  slutet	  av	  pappersartikeln.	  Majoriteten	  av	  artikelparen	  faller	  

bort	  i	  denna	  kategori,	  men	  däremot	  kan	  vi	  se	  att	  där	  konsekvenser	  beskrivs	  finns	  

skillnader	  mellan	  hur	  dessa	  publiceras.	  På	  nätet	  får	  läsaren	  mer	  

konsekvensbeskrivningar	  än	  på	  papper	  vid	  läsning	  av	  notiser. 

 

Kategori	  4:	  Verbala	  reaktioner 

Huvudartiklar:	  I	  fem	  fall	  av	  sex	  har	  samma	  verbala	  reaktioner	  beskrivits	  i	  båda	  

versionerna	  av	  samma	  artikel.	  I	  två	  av	  dessa	  fem	  fall	  har	  det	  däremot	  skett	  en	  förändring	  

i	  hur	  man	  markerat	  och	  placerat	  de	  verbala	  reaktionerna.	  För	  art.par	  2	  från	  DN	  och	  

art.par	  12	  från	  SvD	  har	  ett	  citat	  ur	  texten	  lyfts	  fram	  och	  fetmarkerats	  i	  

pappersversionerna,	  men	  inte	  på	  nätversionerna.	   

	   Endast	  ett	  artikelpar	  visar	  på	  total	  skillnad	  gällande	  verbala	  reaktioner,	  

detta	  är	  art.par	  3	  från	  DN,	  där	  helt	  olika	  verbala	  reaktioner	  lyfts	  fram	  från	  olika	  personer	  

i	  de	  olika	  versionerna. 

	   Det	  återkommande	  mönstret	  för	  huvudartiklar	  är	  att	  samma	  verbala	  

reaktioner	  går	  att	  finna	  i	  båda	  versionerna	  av	  den	  aktuella	  artikeln.	   
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Mellanstora	  artiklar: Av	  totalt	  åtta	  artikelpar	  visar	  fyra	  artikelpar	  på	  likheter	  medan	  

resterande	  fyra	  visar	  på	  skillnader	  inom	  denna	  kategori.	  Det	  är	  alltså	  en	  jämn	  fördelning	  

mellan	  artikelparen	  men	  också	  mellan	  de	  två	  tidningarna.	  Två	  artikelpar	  från	  DN	  och	  två	  

från	  SvD	  visar	  på	  skillnader	  medan	  två	  från	  DN	  och	  två	  från	  SvD	  visar	  på	  likheter. 

	   Skillnaderna	  visar	  på	  att	  fler	  verbala	  reaktioner	  publiceras	  i	  nätversionen	  

än	  på	  papper.	  Art.par	  6	  från	  DN	  står	  ut	  här	  där	  det	  istället	  är	  tvärtom,	  då	  fem	  verbala	  

reaktioner	  publicerats	  på	  papper	  men	  inte	  på	  nätet.	   

De	  fyra	  artikelparen	  som	  påvisar	  likheter	  innebär	  att	  samma	  verbala	  reaktioner	  

publicerats	  i	  båda	  versionerna. 

 

Notis: Av	  totalt	  sex	  artikelpar	  innehåller	  två	  av	  dem	  inga	  verbala	  reaktioner,	  två	  av	  dem	  

innehåller	  samma	  verbala	  reaktioner	  på	  båda	  versionerna	  av	  artikeln	  och	  två	  av	  dem	  

innehåller	  skillnader.	  De	  två	  artikelparen	  som	  innehåller	  skillnader	  är	  art.par	  9	  och	  10	  

från	  DN.	  Här	  syns	  en	  tydlig	  skillnad	  hur	  verbala	  reaktioner	  levereras	  på	  de	  olika	  

versionerna.	  Läsaren	  får	  i	  nätversionen	  fler	  verbala	  reaktioner	  från	  olika	  personer,	  när	  

dessa	  helt	  uteblir	  i	  pappersversionerna	  av	  samma	  artikel.	   

Det	  återkommande	  mönstret	  blir	  att	  läsaren	  får	  samma	  eller	  mer	  verbala	  

reaktioner	  i	  nätversionen,	  för	  notiser. 

 

Kategori	  5:	  Kommentarer 

Huvudartiklar: Inga	  kommentarer	  från	  journalisten	  själv	  eller	  tidningen	  har	  identifierats	  

i	  någon	  av	  huvudartiklarna. 

 

Mellanstora	  artiklar:	  I	  sju	  av	  åtta	  fall	  har	  inga	  kommentarer	  identifierats	  för	  mellanstora	  

artiklar.	  I	  art.par	  15	  från	  SvD	  har	  en	  skillnad	  upptäckts.	  Här	  har	  kommentaren	  placerats	  

mitt	  i	  brödtexten	  på	  nätversionen,	  medan	  samma	  kommentar	  har	  placerats	  i	  en	  

faktaruta	  i	  pappersversionen. 

 

Notis:	  Inga	  kommentarer	  från	  journalisten	  själv	  eller	  tidningen	  har	  identifierats	  i	  någon	  

av	  notiserna. 
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7.	  Analys	  
I	  analyskapitlet	  ställs	  det	  empiriska	  resultatet	  från	  den	  kvalitativa	  innehållsanalysen	  i	  

relation	  till	  det	  tidigare	  presenterade	  teorierna	  under	  kapitel	  3.	  Genom	  att	  tolka	  

resultaten	  med	  hjälp	  av	  teorin	  och	  uppsatsens	  frågeställningar	  är	  meningen	  att	  

identifiera	  återkommande	  mönster	  samt	  visa	  på	  likheter	  och	  skillnader	  som	  

uppkommer	  när	  artikelparen	  publiceras	  på	  de	  två	  plattformarna.	  Vidare	  används	  svaren	  

från	  informantintervjuerna	  till	  att	  ytterligare	  bredda	  analysen	  kring	  teorierna	  

medielogik	  och	  konvergens.	  Analysen	  struktureras	  utefter	  analysmodellens	  fem	  

innehållsliga	  kategorier	  och	  under	  varje	  kategori	  (1-‐5)	  presenteras	  samtliga	  artikeltyper	  

(huvud,	  mellan,	  notis).	  	  	  

	  

Kategori	  1:	  Rubrik	  och	  ingress	  

Huvudartiklar:	  För	  huvudartiklar	  identifierades	  mönstret	  att	  samtliga	  artiklar	  hade	  

samma	  rubrik	  och	  ingress	  oberoende	  av	  publiceringskanal.	  Endast	  art.par	  3	  från	  DN	  var	  

avvikande,	  där	  rubrik	  och	  ingress	  var	  helt	  olika.	  Utifrån	  Teun	  A.	  van	  Dijks	  definitioner	  av	  

rubrik	  och	  ingress	  ska	  dessa	  delar	  fungera	  som	  en	  huvudsaklig	  summering	  av	  

nyhetsartikeln.	  

För	  huvudartiklar	  blir	  rubriksättning	  och	  ingress	  så	  högt	  prioriterad	  att	  det	  

sällan	  sker	  en	  förändring	  inom	  denna	  kategori.	  Utifrån	  medielogiken	  kan	  

dubbelpubliceringen	  utan	  variationer	  i	  rubrik	  och	  ingress	  innebära	  att	  kanalernas	  

inneboende	  medieformat	  inte	  påverkar	  hur	  innehållet	  levereras.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Utifrån	  teorin	  om	  konvergens	  av	  innehåll	  som	  innebär	  att	  samma	  typ	  av	  

innehåll	  publiceras	  på	  flera	  olika	  kanaler	  är	  det	  tydligt	  att	  likheterna	  som	  identifierats	  

för	  huvudartiklarna	  är	  till	  följd	  av	  flerkanalspubliceringen,	  eftersom	  rubrik	  och	  ingress	  

publiceras	  i	  stor	  utsträckning	  likadant	  för	  huvudartiklarna.	  Resultaten	  från	  

informantintervjuerna	  visar	  att	  DN	  har	  två	  separata	  redaktioner	  medan	  SvD	  har	  en	  

gemensam	  redaktion.	  Här	  blir	  dock	  tydligt	  att	  rubriksättning	  av	  huvudnyheter	  inte	  

heller	  påverkas	  av	  organisationernas	  skilda	  arbetsmetoder.	  Eftersom	  likheterna	  är	  

genomgående	  för	  båda	  redaktionerna	  kan	  detta	  tolkas	  som	  att	  konsensus	  råder	  där	  

synen	  finns	  att	  läsaren	  ska	  få	  samma	  information	  oavsett	  plattform	  och	  då	  speciellt	  hos	  

de	  viktiga	  delarna	  rubrik	  och	  ingress.	  Resonemanget	  stärks	  av	  svaren	  från	  SvD:s	  
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webbredaktör	  som	  menar	  att	  “vi	  tror	  att	  läsarna	  är	  ute	  ungefär	  samma	  innehåll	  oavsett	  

om	  det	  är	  tidning	  eller	  webb.”	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vad	  gäller	  den	  mediedramaturgi	  som	  enligt	  Jesper	  Strömbäck	  följer	  en	  medielogik,	  

blir	  denna	  dramaturgi	  densamma	  för	  de	  huvudartiklar	  som	  har	  publicerats	  i	  

tidningarnas	  pappers-‐	  och	  nätversion.	  Detta	  kan	  ses	  som	  en	  bekräftelse	  på	  att	  samma	  

fokus	  läggs	  på	  att	  publicera	  samma	  information	  vid	  stora	  nyhetshändelser	  på	  de	  olika	  

kanaler	  och	  att	  huvudartiklar	  då	  inte	  påverkas	  av	  de	  inneboende	  logiker	  som	  följer	  två	  

kanaler	  med	  olika	  förutsättningar.	  	  

	  

Mellanstora	  artiklar:	  För	  artikelnivån	  mellan	  visade	  resultatet	  på	  att	  den	  största	  delen	  av	  

publicerade	  artiklar	  på	  nät	  och	  papper	  skiljde	  sig	  åt	  i	  rubriksättningen.	  Enligt	  Teun	  A.	  

van	  Dijk	  ska	  rubrik	  och	  ingress	  fungera	  som	  en	  summering	  av	  artikelns	  innehåll.	  Van	  Dijk	  

menar	  också	  att	  det	  viktigaste	  i	  artikeln	  kommer	  först,	  dvs.	  i	  rubrik	  och	  ingress.	  För	  

mellanstora	  artiklar	  har	  det	  visat	  sig	  att	  antal	  ord	  i	  rubriken	  varierar	  mellan	  nät	  och	  

papper,	  där	  nätversionen	  i	  hälften	  av	  fallen	  har	  fler	  eller	  färre	  ord	  än	  i	  

pappersversionen.	  Spridningen	  på	  resultaten	  för	  rubriksättningen	  gör	  det	  svårt	  att	  

uttala	  sig	  om	  återkommande	  mönster	  och	  att	  rubriksättningen	  skulle	  följa	  mediernas	  

format.	  Istället	  visade	  resultaten	  på	  att	  samtliga	  artikelpar	  varierade	  i	  rubriksättningen	  

oberoende	  av	  kanal.	  Detta	  skulle	  istället	  kunna	  bero	  på	  det	  som	  under	  teorin	  för	  

medielogik	  behandlar	  mediernas	  arbetsrutiner	  och	  metoder.	  Analysen	  stärks	  ytterligare	  

utifrån	  de	  svar	  som	  informanterna	  bidragit	  med	  då	  utfallet	  och	  spridningen	  av	  

rubriksättningen	  kan	  tolkas	  som	  att	  den	  är	  komplexa	  processer	  och	  arbetsmetoder	  som	  

skiljer	  sig	  mellan	  de	  två	  redaktionerna.	  Från	  informantintervjuerna	  kan	  också	  utläsas	  att	  

de	  arbetsrutiner	  som	  gäller	  för	  journalisterna	  är	  att	  de	  arbetar	  flytande	  för	  både	  nät	  och	  

papper.	  Skillnaderna	  uppkommer	  här	  hos	  de	  två	  organisationernas	  redaktionella	  arbete	  

exempelvis	  kan	  en	  redaktör	  korta	  ner	  eller	  slå	  ihop	  två	  journalisters	  arbete	  till	  en	  

gemensam	  text.	  Detta	  borde	  innebära	  att	  det	  redaktionella	  arbetet	  har	  mer	  betydelse	  för	  

förändringen	  av	  rubrik	  och	  ingress	  än	  journalisternas	  eget	  arbete.	  	  

Tolkat	  från	  Kent	  Asps	  teori	  kring	  dramaturgi	  och	  förenkling	  som	  menar	  att	  

medierna	  måste	  reducera	  informationsmängden	  i	  förhållande	  till	  kanalen	  eller	  

plattformens	  format.	  Analyseras	  denna	  teori	  om	  “anpassning	  till	  utrymme	  beroende	  på	  

plattform”,	  borde	  detta	  innebära	  att	  rubrikerna	  på	  nätet	  skulle	  vara	  längre	  till	  följd	  av	  

ett	  obegränsat	  utrymme	  att	  röra	  sig	  med	  och	  att	  rubrikerna	  på	  papper	  istället	  skulle	  bli	  
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kortare.	  Då	  resultatet	  istället	  påvisar	  en	  stor	  spridning	  verkar	  plattformen	  inte	  vara	  av	  

relevans	  för	  hur	  rubriken	  skrivs.	  

Enligt	  Kent	  Asps	  teorier	  kring	  mediedramaturgi	  kan	  utfallet	  tolkas	  som	  att	  det	  

inte	  finns	  några	  mönster	  som	  säger	  att	  nätversionen	  skulle	  ha	  en	  annan	  medielogik	  än	  

den	  för	  pappersversionen,	  trots	  att	  rubrikerna	  har	  ändrats	  i	  sex	  av	  åtta	  fall.	  De	  

skillnader	  som	  har	  upptäcks	  för	  mellanstora	  artiklar	  och	  dess	  rubriksättning	  verkar	  

alltså	  inte	  bero	  på	  inneboende	  skillnader	  hos	  de	  båda	  plattformarna.	  

	  

Notiser:	  För	  notiser	  identifierades	  mönstret	  att	  rubriksättningen	  skiljer	  sig	  åt	  för	  samma	  

artikel	  beroende	  på	  publiceringskanal.	  För	  samtliga	  artikelpar	  med	  storleksindelningen	  

notiser	  var	  det	  endast	  art.	  par	  19	  från	  SvD	  som	  hade	  samma	  rubriksättning	  för	  nät	  och	  

pappersversionen.	  

Enligt	  teorierna	  kring	  mediedramaturgi	  har	  medierna	  en	  samling	  beslutsregler	  

och	  överväganden	  för	  att	  behålla	  publikens	  uppmärksamhet.	  Detta	  innebär	  bland	  annat	  

att	  medierna	  beroende	  av	  platsutrymme	  måste	  reducera	  informationsmängden	  och	  

korta	  ner	  innehåll	  för	  att	  fånga	  läsarens	  uppmärksamhet.	  Denna	  teori	  stämmer	  väl	  

överens	  med	  resultatet	  som	  framkommit	  gällande	  rubriksättningen.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  

rubrikerna	  är	  längre	  i	  nätversionen	  än	  pappersversionen	  inom	  majoriteten	  av	  

artikelparen,	  vilket	  i	  enlighet	  med	  teorin	  handlar	  om	  att	  papperstidningen	  har	  ett	  

begränsat	  utrymme.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  samtliga	  fall	  har	  det	  inte	  skett	  någon	  förändring	  gällande	  ingressens	  innehåll	  

mellan	  nät	  och	  pappersversionerna.	  Däremot	  finns	  det	  skillnader	  hur	  ingresserna	  

markerats	  beroende	  på	  vilken	  plattform	  de	  levereras	  på.	  Mönstret	  som	  identifierats	  för	  

nätversionerna	  är	  att	  ingresserna	  markerats	  i	  fet	  stil	  och	  separerats	  från	  brödtexten,	  

medan	  motsvarande	  ingresser	  i	  pappersversionerna	  inte	  är	  markerade	  och	  istället	  

inbakade	  i	  brödtexten.	  

Enligt	  Teun	  A.	  van	  Dijks	  teorier	  kring	  nyhetsschemat	  kan	  ingressen	  antingen	  

markeras	  genom	  ett	  speciellt	  typsnitt	  eller	  vara	  en	  del	  av	  en	  resterande	  text,	  medan	  

rubriken	  alltid	  markeras	  för	  att	  stå	  ut	  från	  resten	  av	  texten.	  Analyseras	  resultatet	  i	  ljuset	  

teorin	  där	  samtliga	  ingresser	  i	  nätversionen	  markerats	  i	  fet	  stil	  och	  separerats	  från	  

brödtexten	  innebär	  detta	  att	  man	  lägger	  större	  tyngdpunkt	  på	  att	  ingressen	  ska	  stå	  ut	  

från	  resten	  av	  texten	  i	  nätversionen	  jämfört	  med	  pappersversionen.	  Med	  detta	  som	  
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bakgrund	  är	  det	  troligt	  att	  större	  vikt	  läggs	  på	  nätet	  att	  fånga	  läsarens	  intresse	  redan	  i	  

ingressen	  genom	  fetmarkeringen,	  något	  som	  inte	  görs	  i	  pappersversionen.	  

	  

Kategori	  2:	  Huvudhändelse	  i	  kontext	  och	  bakgrund	  

Huvudartiklar:	  För	  huvudartiklar	  har	  ett	  mönster	  framkommit	  som	  visar	  på	  en	  nästintill	  

identisk	  beskrivning	  av	  huvudhändelsen	  i	  kontext	  och	  dess	  bakgrund	  för	  de	  båda	  

kanalerna.	  Tolkat	  utifrån	  den	  redaktionella	  konvergensen	  och	  konvergens	  av	  innehåll,	  

visar	  resultaten	  på	  att	  i	  stort	  sett	  samma	  innehåll	  levereras	  via	  de	  två	  kanalerna.	  Detta	  

gäller	  för	  huvudartiklar	  som	  också	  är	  de	  artiklar	  som	  platsar	  förstasidorna	  och	  som	  

redaktionen	  har	  valt	  att	  ge	  mest	  utrymme.	  Även	  om	  redaktionen	  har	  olika	  arbetssätt	  och	  

organisation	  för	  nät	  och	  pappersupplagan,	  ges	  huvudartiklarnas	  huvudhändelse	  i	  kontext	  

så	  stor	  prioritet	  att	  samma	  text	  publiceras	  på	  de	  båda	  kanalerna.	  Även	  utifrån	  teorin	  om	  

mediedramaturgin	  ger	  empirin	  inget	  underlag	  för	  att	  tolka	  huvudartiklarnas	  struktur	  

och	  innehåll	  förändras	  till	  följd	  av	  den	  kanal	  den	  levereras	  genom.	  Detta	  innebär	  att	  

kontext	  och	  bakgrund	  beskrivs	  i	  lika	  hög	  grad	  på	  de	  olika	  kanalerna.	  

Resultatet	  från	  informantintervjuerna	  visar	  också	  på	  att	  båda	  tidningarna	  lägger	  

mer	  tid	  på	  att	  arbeta	  med	  sina	  egna	  stora	  nyheter,	  likaså	  visar	  resultatet	  från	  den	  

empiriska	  undersökningen	  på	  stora	  likheter	  i	  textens	  innehåll	  på	  nät	  och	  papper.	  

Likheterna	  kan	  också	  beskrivas	  med	  den	  nyhetsvärdering	  som	  tycks	  finnas	  hos	  de	  båda	  

redaktionerna.	  Mönstret	  syns	  i	  artiklar	  från	  båda	  redaktionerna,	  vilket	  kan	  tolkas	  som	  

att	  en	  gemensam	  värdering	  av	  huvudnyheter	  ligger	  i	  allt	  leverera	  samma	  text	  oavsett	  

kanal.	  

Den	  skillnad	  som	  upptäcktes	  inom	  två	  artikelpar	  var	  att	  kontext,	  i	  form	  av	  

faktarutor,	  föll	  bort	  från	  nätversionen	  men	  publicerades	  i	  pappersversionen.	  Enligt	  van	  

Dijks	  kategori	  2	  är	  funktionen	  för	  denna	  kategori	  att	  sätta	  in	  läsaren	  i	  en	  kontext	  kring	  

huvudhändelsen,	  vad	  gäller	  omständigheter	  och	  tidigare	  händelser.	  Utifrån	  den	  skillnad	  

som	  har	  upptäckts	  kan	  tolkas	  att	  kontext	  blir	  mindre	  viktig	  på	  nätet	  än	  i	  

pappersversionen	  för	  dessa	  två	  artikelpar.	  

	  

Mellanstora	  artiklar:	  Av	  totalt	  åtta	  artikelpar	  visade	  resultaten	  på	  fyra	  likheter	  och	  fyra	  

på	  skillnader	  i	  beskrivning	  av	  huvudhändelse	  i	  kontext	  och	  bakgrund.	  Resultatet	  visade	  

på	  att	  majoriteten	  av	  mellanstora	  artiklar	  från	  DN	  hade	  identiska	  kontextbeskrivningar	  

mellan	  nät	  och	  pappersversionerna	  i	  artikelparen.	  För	  SvD	  visade	  sig	  det	  motsatta	  fallet,	  
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där	  en	  majoritet	  av	  fallen	  visade	  på	  skillnader	  i	  kontextbeskrivning	  mellan	  versionerna.	  

Eftersom	  DN	  och	  SvD	  är	  två	  helt	  olika	  medieföretag,	  med	  helt	  egna	  redaktionella	  

arbetsmetoder,	  är	  det	  möjligt	  att	  detta	  gett	  upphov	  till	  spridningen	  i	  resultaten	  mellan	  

tidningarna.	  Detta	  resonemang	  får	  stöd	  utifrån	  teorin	  kring	  medielogik	  som	  menar	  på	  

att	  nyheter	  anpassas	  utefter	  mediernas	  olika	  arbetsmetoder	  och	  arbetsrutiner.	  

I	  resultatet	  från	  SvD	  framkom	  att	  artiklarna	  i	  stor	  utsträckning	  kompletterats	  

med	  hyperlänkar.	  Detta	  indikerar	  att	  SvD	  i	  större	  utsträckning	  använder	  sig	  av	  de	  

digitala	  kanalernas	  egenskaper.	  Tolkat	  utifrån	  konvergensteorin	  som	  tar	  upp	  de	  

interaktiva	  möjligheterna,	  ger	  hyperlänkar	  läsaren	  en	  möjlighet	  att	  till	  viss	  mån	  styra	  

innehållet	  själv.	  Genom	  länkarna	  till	  tidigare	  artiklar	  som	  lagts	  in	  löpande	  i	  texterna	  kan	  

läsaren	  välja	  att	  direkt	  klicka	  sig	  vidare	  för	  mer	  information	  om	  händelsens	  kontext,	  

såsom	  tidigare	  händelser	  och	  omständigheter.	  Detta	  är	  i	  enighet	  med	  konvergens	  teorin	  

ett	  sätt	  för	  digitala	  medier	  att	  utnyttja	  sin	  fulla	  inneboende	  potential,	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  

finns	  i	  papperstidningen.	  Användningen	  av	  hyperlänkar	  i	  texten	  kan	  även	  tolkas	  utifrån	  

medielogiken	  och	  medieformatet,	  där	  innehållet	  anpassas	  efter	  kanalens	  specifika	  

egenskaper.	  

Användningen	  av	  hyperlänkar	  i	  texten	  sågs	  enbart	  i	  artiklar	  från	  SvD,	  medan	  

dessa	  uteblev	  i	  artiklarna	  från	  DN.	  Detta	  kan	  tolkas	  som	  att	  DN	  istället	  publicerar	  samma	  

innehåll	  i	  större	  utsträckning	  på	  flertalet	  kanaler,	  i	  enlighet	  med	  teorin	  om	  konvergens	  

av	  innehåll.	  	  Resultatet	  från	  informanterna	  på	  SvD	  visar	  på	  att	  tidningen	  använder	  nätets	  

dynamiska	  egenskaper	  i	  sina	  arbetsprocesser	  och	  är	  medvetna	  om	  att	  “allt	  som	  skrivs	  

för	  webben	  får	  dock	  inte	  plats	  i	  pappret”.	  Användandet	  av	  hyperlänkar	  ger	  då	  läsaren	  en	  

möjlighet	  att	  tillägna	  sig	  ytterligare	  information	  som	  inte	  finns	  i	  pappersversionen.	  

	  

Notiser:	  För	  notiser	  har	  det	  återkommande	  mönstret	  identifierats	  att	  mer	  information	  

om	  kontext	  ges	  i	  nätversionerna	  än	  på	  papper.	  En	  iakttagelse	  utifrån	  resultatet	  är	  att	  det	  

dessutom	  rör	  sig	  om	  en	  avsevärd	  skillnad	  i	  graden	  av	  kontextbeskrivningar	  mellan	  

versionerna.	  

Det	  som	  är	  intressant	  för	  notiser	  är	  utvecklingen	  av	  textinnehåll	  som	  visar	  sig	  på	  

nätet.	  En	  artikel	  som	  klassas	  som	  en	  notis	  i	  pappersversionen,	  betraktas	  i	  nätversionen	  

som	  en	  mellanstor	  artikel,	  med	  avseende	  på	  ökningen	  av	  antal	  ord,	  textstycken	  samt	  

markeringen	  av	  ingress.	  Två	  exempel	  på	  artikelpar	  med	  denna	  utveckling	  är	  art.par	  

9/DN	  och	  art.par	  20/SvD.	  I	  artikelparet	  från	  DN	  innehöll	  den	  tryckta	  artikeln	  36	  ord	  
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medan	  motsvarande	  artikel	  på	  nätet	  innehöll	  165	  ord.	  Från	  SvD	  innehöll	  

pappersversionen	  135	  ord	  och	  nätversionen	  261	  ord.	  Dessa	  exempel	  illustreras	  i	  Bilaga	  

2	  där	  artiklarna	  finns	  bifogade.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enligt	  teorierna	  kring	  medieformat	  anpassas	  nyheter	  efter	  mediets	  specifika	  

format,	  där	  de	  digitala	  medierna	  har	  ett	  obegränsat	  utrymme	  för	  nyheter.	  De	  analoga	  

medierna	  måste	  istället	  göra	  ett	  urval	  som	  passar	  ett	  begränsat	  format.	  Analyseras	  

resultatet	  i	  ljuset	  av	  teorin	  är	  det	  tydligt	  att	  anpassningen	  efter	  medieformatet	  påverkar	  

innehållet,	  då	  det	  finns	  väsentliga	  skillnader	  mellan	  nät	  och	  pappersversionerna.	  

Resultatet	  från	  informantintervjuerna	  bekräftar	  resonemanget	  då	  nyhetschefen	  för	  DN	  

menar	  på	  att	  det	  finns	  inneboende	  skillnader	  då	  publiceringskanlerna	  är	  uppbyggda	  på	  

olika	  sätt.	  Nyhetschefen	  menar	  att	  “en	  text	  på	  nätet	  kan	  vara	  längre	  i	  pappersupplagan	  

eftersom	  det	  inte	  finns	  begränsningar	  för	  textmängd.”	  

De	  stora	  skillnaderna	  i	  publicerat	  innehåll	  på	  nät	  och	  papper	  kan	  ses	  som	  en	  

kontrast	  till	  konvergensens	  teorier	  om	  konvergens	  av	  redaktioner	  och	  innehåll.	  Den	  

redaktionella	  konvergensen	  innebär	  koordinering	  och	  samordning	  av	  redaktionens	  

arbete,	  vilket	  kan	  tolkas	  som	  att	  detta	  inte	  sker	  för	  notiser	  varken	  hos	  DN	  eller	  SvD.	  

Tolkas	  detta	  resultat	  utifrån	  konvergensen	  av	  innehåll,	  innebär	  detta	  att	  varken	  DN	  eller	  

SvD	  publicerar	  samma	  innehåll	  på	  flertalet	  kanaler.	  Istället	  sker	  en	  förändring	  av	  

innehållet	  och	  ett	  urval	  av	  innehåll	  som	  kan	  tolkas	  i	  enlighet	  med	  medielogiken.	  Logiken	  

menar	  att	  eftersom	  verkligheten	  är	  obegränsad	  men	  mediernas	  format	  begränsat	  så	  

måste	  en	  förenkling	  av	  innehållet	  ske.	  Detta	  gäller	  för	  notiser	  i	  papperstidningen	  där	  

mindre	  kontext	  beskrivs,	  beroende	  på	  att	  kontext	  plockas	  bort	  till	  följd	  av	  platsbristen	  i	  

tidningen.	  Läsaren	  får	  alltså	  mer	  kontext	  på	  nätet	  än	  i	  pappersversionen	  vid	  läsning	  av	  

notiser.	  

	  

Kategori	  3:	  Konsekvenser	  

Huvudartiklar:	  Av	  totalt	  sex	  artikelpar	  identifierades	  inte	  några	  

konsekvensbeskrivningar	  alls	  i	  fyra	  av	  fallen.	  Teun	  A.	  van	  Dijk	  menar	  att	  rapporteringen	  

av	  konsekvenser	  ibland	  är	  viktigare	  än	  själva	  huvudhändelsen,	  eftersom	  möjligheten	  att	  

diskutera	  verkliga	  eller	  tänkbara	  konsekvenser	  kan	  stärka	  huvudhändelsens	  seriositet.	  

Analyseras	  detta	  resultat	  i	  ljuset	  av	  teorin	  tycks	  fokus	  för	  huvudartiklar	  ligga	  på	  att	  

rapportera	  om	  den	  faktiska	  händelsen,	  snarare	  än	  att	  spekulera	  i	  eventuella	  

konsekvenser	  då	  majoriteten	  av	  artikelparen	  saknar	  konsekvensbeskrivningar.	  Det	  blir	  
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således	  svårt	  att	  se	  några	  mönster	  för	  denna	  kategori	  då	  majoriteten	  av	  artikelparen	  

saknar	  konsekvenser	  och	  i	  det	  avseendet	  inte	  kan	  analyseras	  utifrån	  likheter	  och	  

skillnader.	  

I	  två	  av	  artikelparen	  har	  konsekvensbeskrivningar	  identifierats,	  men	  i	  dessa	  fall	  

har	  det	  däremot	  funnits	  skillnader	  i	  huruvida	  samma	  innehåll	  har	  publicerats	  mellan	  nät	  

och	  pappersversionerna.	  I	  art.par	  12	  från	  SvD	  har	  konsekvenserna	  av	  den	  aktuella	  

huvudhändelsen	  beskrivits	  i	  lika	  hög	  grad	  mellan	  pappers-‐	  och	  nätversionen.	  I	  art.par	  3	  

från	  DN	  var	  det	  däremot	  funnits	  skillnader	  i	  graden	  av	  konsekvensbeskrivning	  mellan	  

de	  båda	  versionerna,	  där	  det	  visade	  sig	  pappersversionen	  beskrev	  konsekvenser	  som	  

inte	  alls	  fanns	  med	  i	  nätversionen.	  Spridningen	  av	  resultaten	  gör	  det	  svårt	  att	  uttala	  sig	  

om	  mönster,	  men	  analyseras	  dessa	  två	  artikelpar	  genom	  medielogik	  är	  det	  troligt	  att	  

DN:s	  och	  SvD:s	  egna	  redaktionella	  arbetsmetoder	  möjligtvis	  gett	  upphov	  till	  varför	  den	  

ena	  tidningen	  har	  samma	  grad	  av	  konsekvensbeskrivningar	  medan	  den	  andra	  tidningen	  

skiljer	  sig	  åt	  mellan	  versionerna.	  DN	  har	  enligt	  informanterna	  två	  separata	  redaktioner	  

för	  papper	  och	  nät.	  Detta	  kan	  påverka	  textens	  innehåll	  både	  på	  det	  redaktionella	  planet,	  

men	  även	  på	  det	  journalistiska.	  Till	  exempel	  kan	  detta	  innebära	  att	  två	  eller	  flera	  

journalister	  arbetat	  parallellt	  med	  samma	  text	  för	  respektive	  redaktion.	  Eftersom	  

spridningen	  i	  resultatet	  för	  art.par	  3	  är	  så	  pass	  kraftig	  kan	  resonemanget	  styrkas.	  

	  

Mellanstora	  artiklar:	  För	  mellanstora	  artiklar	  fanns	  ett	  artikelpar	  där	  en	  

konsekvensbeskrivning	  identifierats.	  Detta	  artikelpar	  kom	  från	  SvD	  och	  innehöll	  samma	  

grad	  av	  konsekvensbeskrivning	  i	  båda	  texterna.	  I	  enlighet	  med	  teorin	  om	  konvergens	  av	  

innehåll	  har	  detta	  inneburit	  en	  likartad	  publicering	  för	  konsekvenser	  av	  

huvudhändelsen.	  Då	  Teun	  van	  Dijk	  menar	  på	  att	  konsekvenser	  kan	  vara	  lika	  eller	  till	  och	  

med	  viktigare	  att	  beskriva	  än	  själva	  huvudhändelsen,	  talar	  avsaknaden	  av	  

konsekvensbeskrivningar	  för	  de	  övriga	  sju	  artikelparen	  för	  att	  varken	  DN	  eller	  SvD	  

lägger	  särskilt	  stor	  vikt	  vid	  denna	  del	  av	  texten	  för	  mellanstora	  artiklar.	  

En	  ytterligare	  tolkning	  av	  resultatet	  från	  mellanstora	  artiklar	  är	  fenomenet	  med	  

de	  digitala	  mediernas	  obegränsade	  utrymme	  och	  format.	  I	  fallen	  för	  mellanstora	  artiklar	  

har	  få	  fall,	  en	  av	  åtta,	  beskrivit	  konsekvenser.	  Med	  det	  obegränsade	  utrymme	  som	  finns	  

på	  nätet	  bör	  denna	  så	  pass	  viktiga	  del	  av	  en	  text,	  som	  van	  Dijk	  menar	  stärker	  

huvudhändelsens	  seriositet,	  beröras	  oftare.	  Detta	  har	  dock	  inte	  gjorts	  vilket	  kan	  tolkas	  

som	  att	  nätnyheternas	  utrymmespotential	  inte	  används	  fullt	  ut.	  
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Notiser:	  För	  majoriteten	  av	  artikelparen	  identifierades	  inga	  konsekvensbeskrivningar,	  

vilket	  utifrån	  Teun	  van	  Dijks	  teorier	  handlar	  om	  att	  fokus	  lagts	  enbart	  på	  att	  beskriva	  

den	  aktuella	  huvudhändelsen.	  

Två	  artikelpar	  har	  hittats	  som	  innehåller	  konsekvensbeskrivningar,	  där	  båda	  

innehåller	  skillnader.	  Båda	  fallen	  kommer	  från	  DN	  där	  konsekvenser	  beskrivs	  på	  nätet	  

men	  inte	  på	  papper	  och	  där	  konsekvenser	  placerats	  i	  ingressen	  på	  nätet	  men	  i	  slutet	  av	  

artikeln	  på	  papper.	  Dessa	  skillnader	  som	  har	  identifierats	  i	  två	  fall	  från	  DN,	  kan	  

analyseras	  utifrån	  både	  konvergensen	  och	  medielogiken.	  Både	  den	  redaktionella	  

konvergensen	  och	  konvergensen	  av	  innehåll	  kontrasteras	  genom	  att	  de	  arbetsmetoder	  

som	  används	  enligt	  medielogiken	  inte	  ser	  ut	  att	  fungerar	  på	  samma	  sätt	  för	  de	  båda	  

plattformarna.	  Även	  logiken	  med	  att	  anpassa	  innehåll	  efter	  mediets	  specifika	  

egenskaper	  visas	  här,	  då	  DN	  för	  ett	  artikelpar	  har	  valt	  att	  flytta	  upp	  delen	  med	  

konsekvenser	  till	  ingressen	  för	  nätupplagan.	  Detta	  kan	  tolkas	  som	  att	  

konsekvensbeskrivningen	  följer	  logiken	  att	  läsaren	  på	  nätet	  läser	  enbart	  rubrik	  och	  

ingress,	  för	  att	  avstå	  resterande	  del	  av	  texten.	  Denna	  typ	  av	  logik	  innebär	  producenten	  

inser	  att	  läsaren	  på	  nätet	  vill	  ta	  till	  sig	  nyheten	  på	  ett	  snabbare	  sätt	  genom	  att	  “skumma”	  

innehållet.	  Därför	  kan	  detta	  sätt	  att	  prioritera	  upp	  konsekvensbeskrivningen	  i	  

nätversionen	  tolkas	  som	  ett	  sätt	  för	  medieproducenter	  att	  ge	  läsaren	  information	  om	  

konsekvenser,	  som	  enligt	  van	  Dijk	  även	  kan	  vara	  viktigare	  än	  huvudhändelsen	  i	  sig.	  	  

	  

Kategori	  4:	  Verbala	  reaktioner	  

Huvudartiklar:	  Det	  återkommande	  mönster	  för	  huvudartiklarna	  inom	  denna	  kategori	  är	  

att	  samma	  verbala	  reaktioner	  går	  att	  finna	  oberoende	  av	  plattform.	  Analyseras	  

resultaten	  utifrån	  teorierna	  kring	  konvergens	  av	  innehåll	  innebär	  detta	  att	  det	  sker	  en	  

publicering	  av	  samma	  innehåll	  på	  flertalet	  kanaler.	  Betraktat	  utifrån	  ett	  djupare	  

perspektiv	  framkommer	  det	  att	  nyheternas	  innehåll,	  med	  avseende	  på	  mängden	  verbala	  

reaktioner	  som	  publiceras,	  inte	  är	  anpassat	  utifrån	  de	  två	  plattformarnas	  skilda	  format	  

och	  utrymme.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enligt	  van	  Dijk	  innehåller	  rapportering	  av	  stora	  händelser	  nästan	  alltid	  en	  

sektion	  där	  verbala	  reaktioner	  presenteras.	  Detta	  argument	  stärks	  i	  empirin	  som	  visar	  

på	  att	  alla	  huvudartiklar	  innehåller	  verbala	  reaktioner	  samt	  att	  dessa	  presenteras	  på	  

samma	  sätt	  i	  båda	  versionerna.	  Det	  är	  endast	  i	  ett	  artikelpar	  av	  sex	  som	  olika	  verbala	  
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reaktioner	  presenteras	  i	  de	  två	  versionerna.	  Fortfarande	  innehåller	  båda	  dessa	  artiklar	  

verbala	  reaktioner,	  även	  om	  olika	  citat	  har	  valts	  ut.	  

Trots	  den	  majoritet	  av	  likheter	  som	  har	  framkommit	  finns	  även	  skillnader	  mellan	  

nät	  och	  papper	  i	  hur	  man	  har	  valt	  att	  lyfta	  fram	  och	  markera	  vissa	  citat.	  I	  en	  artikel	  från	  

DN	  och	  en	  från	  SvD	  har	  ett	  citat	  lyfts	  fram	  och	  fetmarkerats	  på	  papper,	  men	  inte	  på	  

nätet.	  Trots	  att	  citaten	  även	  finns	  löpande	  i	  brödtexten	  i	  båda	  versionerna,	  kan	  en	  

fetmarkering	  tillämpas	  som	  ett	  sätt	  att	  belysa	  ett	  visst	  citat.	  Teun	  van	  Dijk	  menar	  att	  en	  

rubrik	  fetmarkeras	  för	  att	  sticka	  ut	  från	  resterande	  texten.	  Att	  använda	  samma	  teknik	  

för	  att	  lyfta	  fram	  ett	  citat,	  kan	  tolkas	  som	  att	  intentionerna	  är	  att	  framhäva	  citatet.	  Om	  

rubriken	  fångar	  läsaren	  genom	  sin	  fetmarkering	  bör	  också	  det	  markerade	  och	  

förstorade	  citatet	  göra	  detsamma.	  

	  

Mellanstora	  artiklar:	  Inom	  kategorin	  för	  verbala	  reaktioner	  visade	  det	  sig	  att	  de	  

mellanstora	  artiklarna	  hade	  en	  jämn	  spridning	  mellan	  likheter	  och	  skillnader,	  likaså	  

mellan	  de	  två	  tidningarna.	  Empirin	  visade	  på	  att	  skillnaderna	  innebar	  mer	  verbala	  

reaktioner	  på	  nätversionerna.	  Med	  den	  spridning	  som	  resultatet	  visar	  på	  är	  det	  svårt	  att	  

tolka	  detta	  som	  att	  de	  skulle	  bero	  av	  en	  viss	  medielogik	  för	  de	  två	  plattformarnas	  olika	  

format,	  eller	  på	  konvergens	  av	  innehåll	  som	  publiceras	  på	  ett	  flertalet	  olika	  kanaler.	  

Resultatet	  verkar	  stället	  tyda	  på	  att	  valet	  att	  lägga	  till	  eller	  ta	  bort	  verbala	  reaktioner	  för	  

en	  viss	  plattform	  istället	  kommer	  ur	  de	  arbetsrutiner	  och	  metoder	  som	  ingår	  under	  

teorin	  för	  medielogik.	  Detta	  kan	  tolkas	  som	  att	  olika	  personer	  bearbetar	  artiklarna	  

under	  olika	  skeden	  och	  att	  det	  därigenom	  uppkommer	  förändringar.	  	  	  

Notiser:	  Av	  totalt	  sex	  artikelpar	  visade	  resultaten	  på	  en	  jämnt	  fördelad	  spridning	  mellan	  

notiserna.	  I	  två	  av	  artikelparen	  identifierades	  inga	  verbala	  reaktioner	  alls	  och	  enligt	  van	  

Dijk	  är	  det	  speciellt	  vanligt	  att	  verbala	  reaktioner	  tas	  med	  när	  det	  handlar	  om	  

rapporteringen	  av	  större	  nyhetshändelser.	  Då	  notiser	  är	  av	  mindre	  karaktär	  och	  inte	  

behandlar	  stora	  nyhetshändelser	  kan	  detta	  vara	  en	  påverkande	  faktor	  till	  varför	  fokus	  

och	  tid	  inte	  alltid	  inte	  läggs	  på	  att	  ta	  med	  verbala	  reaktioner.	  

Inom	  fyra	  artikelpar	  identifierades	  verbala	  reaktioner	  med	  fördelningen	  att	  två	  

artikelpar	  hade	  identiska	  verbala	  reaktioner	  med	  avseende	  på	  personer	  och	  antal,	  

medan	  två	  artikelpar	  istället	  visade	  på	  skillnader	  beroende	  på	  vilken	  plattform	  de	  

verbala	  reaktionerna	  publicerats	  på.	  De	  två	  artikelparen	  som	  innehöll	  skillnader	  kom	  
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från	  DN	  och	  det	  som	  gick	  att	  urskilja	  var	  att	  nätversionen	  gav	  fler	  verbala	  reaktioner,	  

som	  helt	  saknades	  i	  pappersversionen.	  

Då	  båda	  artikelparen	  som	  gav	  mer	  verbala	  reaktioner	  på	  nätet	  än	  i	  papper	  

kommer	  från	  DN	  är	  det	  troligt	  att	  resultatet	  påverkats	  av	  flera,	  ibland	  flytande,	  faktorer.	  

Analyseras	  resultatet	  i	  ljuset	  av	  medielogiken	  kan	  tidningens	  egna	  arbetsrutiner	  och	  

metoder	  påverka	  hur	  produktionen	  av	  nyheter	  ter	  sig.	  Utifrån	  teorin	  kring	  

medieformatet	  har	  den	  tryckta	  tidningen	  ett	  begränsat	  utrymme	  och	  måste	  göra	  ett	  

urval	  som	  passar	  logiken	  för	  nyhetsmediet.	  Detta	  innebär	  att	  journalister	  också	  måste	  

göra	  ett	  val	  av	  vilka	  verbala	  reaktioner	  som	  kan	  plockas	  med	  i	  den	  tryckta	  artikeln	  

utefter	  utrymme.	  På	  nätet	  finns	  däremot	  inte	  samma	  begränsningar,	  vilket	  visat	  sig	  i	  

resultatet	  då	  läsaren	  får	  fler	  eller	  samma	  verbala	  reaktioner	  i	  nätversionen	  för	  notiser.	  

En	  intressant	  iakttagelse	  är	  att	  det	  empiriska	  resultatet	  skiljer	  sig	  från	  den	  information	  

som	  framkommit	  från	  en	  av	  DN:s	  informanter.	  Här	  menar	  journalisten	  att	  “för	  nätet	  

gäller	  det	  att	  skriva	  kort	  och	  klickbart.	  För	  pappret	  är	  det	  mer	  fördjupande”.	  Det	  

empiriska	  resultatet	  visar	  på	  att	  läsaren	  får	  mer	  verbala	  reaktioner	  på	  nätet.	  Detta	  

mönster	  gäller	  även	  för	  de	  övriga	  innehållsliga	  kategorierna	  där	  mer	  information	  oftast	  

finns	  på	  nätet.	  Sätts	  detta	  resultat	  i	  förhållande	  till	  journalisternas	  tankar	  om	  hur	  en	  text	  

skrivs	  för	  nätet,	  överensstämmer	  resultaten	  inte	  nödvändigtvis	  med	  den	  praktiska	  

verkligheten.	  

	  

Kategori	  5:	  Kommentarer	  

Huvudartiklar:	  För	  huvudartiklar	  har	  inga	  kommentarer	  identifierats	  i	  något	  av	  

artikelparen.	  Enligt	  van	  Dijk	  kan	  dessa	  kommentarer	  visa	  sig	  i	  texten	  i	  direkt	  eller	  

indirekt	  form.	  Detta	  kan	  vara	  en	  anledning	  till	  att	  just	  kommentarer	  är	  svåra	  att	  urskilja	  

ur	  texten,	  om	  det	  inte	  klart	  står	  att	  det	  är	  en	  av	  journalistens	  eller	  tidningens	  egna	  

åsikter.	  Denna	  direkta	  förklaring	  av	  åsikter	  i	  texten	  har	  alltså	  inte	  framkommit.	  

	  

Mellanstora	  artiklar:	  I	  artikelpar	  15	  från	  SvD	  har	  det	  gått	  att	  identifiera	  det	  Teun	  van	  

Dijk	  kallar	  en	  kommentar	  i	  direkt	  form.	  Här	  beskrevs	  uttryckligen	  vad	  tidningen	  ansåg	  i	  

en	  fråga.	  Kommentaren	  var	  med	  i	  båda	  versionerna	  men	  hade	  olika	  strukturell	  placering	  

i	  texten.	  

Teun	  van	  Dijks	  teori	  om	  indirekta	  kommentarer	  kan	  jämföras	  med	  Strömbäcks	  

teori	  om	  att	  en	  förenkling	  av	  verkligheten	  sker	  i	  nyhetsrapporteringen.	  Eftersom	  
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nyhetsrapporteringen	  förenklas	  för	  att	  passa	  medieformatet,	  kan	  det	  tolkas	  som	  att	  det	  

är	  nästintill	  oundvikligt	  att	  subjektiva	  element	  smyger	  sig	  in	  i	  texten	  även	  om	  reporterns	  

ambitioner	  är	  att	  vara	  objektiv.	  I	  enlighet	  med	  van	  Dijk	  ska	  fakta	  och	  åsikter	  inte	  

blandas,	  vilket	  gör	  att	  en	  till	  synes	  objektiv	  beskrivning	  av	  verkligheten	  ändå	  kan	  

innehålla	  indirekta	  kommentarer	  eller	  subjektiva	  vinklingar.	  Det	  blir	  alltså	  en	  komplex	  

uppgift	  att,	  för	  oss	  som	  forskare,	  identifiera	  de	  indirekta	  kommentarerna	  eller	  för	  

läsaren	  att	  urskilja	  det	  som	  i	  så	  fall	  skulle	  vara	  en	  subjektiv	  förenkling	  av	  verkligheten.	  

	  

Notiser:	  För	  notiser	  har	  inga	  kommentarer	  identifierats	  från	  något	  av	  artikelparen.	  Enligt	  

van	  Dijk	  kan	  dessa	  kommentarer	  visa	  sig	  i	  texten	  i	  direkt	  eller	  indirekt	  form.	  Detta	  kan	  

vara	  en	  anledning	  till	  att	  just	  kommentarer	  är	  svåra	  att	  urskilja	  ur	  texten,	  om	  det	  inte	  

klart	  står	  att	  det	  är	  en	  av	  journalistens	  eller	  tidningens	  egna	  åsikter.	  Denna	  direkta	  

förklaring	  av	  åsikter	  i	  texten	  har	  alltså	  inte	  framkommit.	  
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8.	  Avslutande	  diskussion 
Uppsatsens	  syfte	  var	  att	  studera	  om	  pågående	  digitala	  och	  tekniska	  processer	  får	  

effekter	  på	  nyhetsartikeln	  när	  den	  levereras	  på	  två	  olika	  kanaler	  för	  publicering.	  Därmed	  

blev	  uppsatsens	  huvudfrågeställning:	  Vad	  ingår	  i	  motsvarande	  nyhetsartikel	  när	  den	  

publiceras	  i	  en	  dagstidnings	  pappersupplaga	  och	  nätupplaga?	  	   	  

Huvudmetoden	  som	  tillämpades	  för	  denna	  studie	  var	  en	  kvalitativ	  

innehållsanalys	  där	  totalt	  40	  artiklar	  från	  Dagens	  Nyheter	  och	  Svenska	  Dagbladet	  

fungerat	  som	  empiriskt	  material.	  För	  att	  söka	  svar	  på	  frågeställningen	  har	  motsvarande	  

artikel	  jämförts	  från	  tidningens	  båda	  publiceringskanaler	  med	  avseende	  att	  identifiera	  

likheter,	  skillnader	  samt	  återkommande	  mönster.	  Informantintervjuer	  med	  anställda	  

hos	  DN	  och	  SvD	  har	  tillämpats	  som	  kompletterande	  metod,	  främst	  för	  att	  få	  en	  inblick	  

kring	  hur	  det	  praktiska	  redaktionella	  arbetet	  ser	  ut	  men	  även	  för	  att	  fördjupa	  

diskussionen	  kring	  teorierna	  medielogik	  och	  konvergens.	  	  

 

8.1.	  	  Slutsatser	  
För	  huvudartiklar	  har	  ett	  mönster	  framkommit	  för	  både	  DN	  och	  SvD	  som	  visar	  på	  att	  

innehållet	  är	  likadant	  oavsett	  publiceringskanal.	  För	  de	  båda	  tidningarna	  sker	  det	  en	  

dubbelpublicering	  där	  samma	  innehåll	  levereras	  på	  DN	  och	  SvD:s	  papperstidningar	  

samt	  på	  tidningarnas	  webbsidor	  dn.se	  och	  svd.se.	  

Utifrån	  huvudfrågeställningen	  och	  de	  fem	  kategorierna	  i	  analysmodellen	  är	  

slutsatsen	  att	  en	  övervägande	  majoritet	  av	  artikelparen	  är	  identiska	  med	  avseende	  på	  

rubrik	  och	  ingress,	  huvudhändelser	  i	  kontext	  och	  bakgrund,	  konsekvenser,	  verbala	  

reaktioner	  och	  kommentarer.	  Samma	  fokus	  läggs	  på	  att	  publicera	  samma	  information	  vid	  

stora	  nyhetshändelser	  oberoende	  av	  publiceringskanal,	  kanalernas	  inneboende	  

medieformat	  samt	  arbetslogiker.	  

Det	  återkommande	  mönster	  som	  uppkommit	  för	  mellanstora	  artiklar	  är	  att	  det	  

utifrån	  de	  fem	  kategorierna	  påvisats	  finnas	  en	  jämn	  variation	  mellan	  likheter	  och	  

skillnader	  för	  de	  två	  publiceringskanalerna.	  För	  mellanstora	  artiklar	  verkar	  

organisatoriska	  arbetsprocesser	  och	  avväganden	  i	  det	  praktiska	  arbetet	  styra	  vad	  en	  

mellanstor	  artikel	  innehåller	  när	  den	  publiceras	  på	  nät	  och	  i	  papper.	  Detta	  blir	  tydligt	  

utifrån	  de	  påvisade	  resultaten	  i	  Kategori	  1:	  rubrik	  och	  ingress.	  
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Bland	  de	  skillnader	  som	  har	  upptäckts	  för	  mellanstora	  artiklar	  ingår	  det,	  utifrån	  

Kategori	  2,	  mer	  kontextbeskrivningar	  på	  nät	  än	  i	  papper.	  Detta	  resultat	  gäller	  dock	  

endast	  för	  SvD	  eftersom	  artikelparen	  från	  DN	  inte	  innehöll	  några	  kontextbeskrivningar	  

kring	  de	  aktuella	  huvudhändelserna.	  Slutsatsen	  blir	  således	  att	  skillnaderna	  som	  

uppkommit	  är	  till	  följd	  av	  att	  artiklarna	  anpassats	  utefter	  de	  två	  medieföretagens	  egna	  

redaktionella	  verksamhet	  och	  arbetsmetoder.	  Ytterligare	  en	  slutsats	  är	  att	  SvD	  genom	  

användning	  av	  hyperlänkar,	  utnyttjar	  nätets	  inneboende	  potential	  för	  att	  beskriva	  

kontext	  för	  nyheter	  på	  svd.se.	  Dagens	  Nyheter	  lägger	  inte	  fokus	  på	  att	  beskriva	  kontext	  

oberoende	  av	  publiceringskanal.	  Slutsatsen	  utifrån	  resultaten	  i	  Kategori	  3:	  Konsekvenser	  

blir	  att	  det	  sällan	  eller	  aldrig	  ingår	  konsekvensbeskrivningar	  för	  mellanstora	  artiklar,	  

oavsett	  publiceringskanal	  och	  tidning.	  	  Vad	  gäller	  resultaten	  inom	  Kategori	  4:	  Verbala	  

reaktioner	  blir	  slutsatsen	  att	  det	  ingår	  fler	  verbala	  reaktioner	  på	  nätet	  jämfört	  med	  

papper.	  Kategori	  5:	  Kommentarer	  ingår	  sällan	  eller	  aldrig	  för	  denna	  artikeltyp.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Artikeltypen	  notiser	  har	  påvisats	  innehålla	  flest	  skillnader	  av	  de	  tre	  

artikeltyperna	  inom	  de	  fem	  kategorierna	  från	  nyhetsschemat.	  Generellt	  för	  materialet	  

gäller	  att	  notisen	  på	  nätet	  innehåller	  mer	  kontextbeskrivningar	  (Kategori	  2)	  och	  lika	  

eller	  fler	  verbala	  reaktioner	  (Kategori	  4).	  Även	  för	  rubrik	  och	  ingress	  (Kategori	  1),	  

innehåller	  nätversionerna	  oftast	  rubriker	  med	  fler	  ord.	  Däremot	  innehåller	  alla	  artiklar	  

samma	  ingress	  oavsett	  publiceringskanal,	  men	  med	  olika	  markering	  i	  form	  av	  fetstil.	  

Slutsatsen	  blir	  att	  för	  artikeltypen	  notiser	  ingår	  fler	  verbala	  reaktioner	  och	  mer	  kontext	  

på	  nätet,	  men	  att	  konsekvenser	  (Kategori	  3)	  och	  kommentarer	  (Kategori	  5)	  sällan	  eller	  

aldrig	  finns	  med	  i	  artikeltypen	  notis	  på	  varken	  nät	  eller	  papper. 

 

8.2.	  	  Diskussion	  
Redan	  1967	  sade	  Marshall	  Mcluhan	  i	  sin	  bok	  The	  Medium	  is	  the	  message	  att	  mediernas	  

innehåll	  påverkas	  av	  de	  specifika	  egenskaper	  som	  varje	  medium	  eller	  kanal	  innehar	  och	  

hur	  de	  uppfattas	  av	  publiken.	  Hypotesen	  för	  denna	  uppsats	  grundades	  ur	  idén	  att	  det	  

borde	  finnas	  skillnader	  i	  vad	  en	  nyhetstext	  innehåller	  då	  den	  publiceras	  på	  nätet	  eller	  i	  

papperstidningen.	  

Studiens	  resultat	  påvisar	  att	  hypotesen	  antingen	  stämmer	  eller	  fallerar,	  beroende	  

på	  artikeltypen	  i	  fråga.	  Utifrån	  huvudartiklar	  fallerar	  hypotesen	  eftersom	  slutsatsen	  för	  

denna	  artikeltyp	  är	  att	  samma	  innehåll	  publiceras	  i	  de	  stora	  nyheterna,	  oavsett	  om	  det	  

är	  på	  nätet	  eller	  papper.	  Hypotesen	  stämmer	  däremot	  för	  artikeltypen	  notiser,	  där	  det	  
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funnits	  tydliga	  skillnader	  i	  innehållet	  när	  artiklar	  publicerats	  på	  nätet	  eller	  i	  

papperstidningen.	  Som	  namnet	  antyder,	  hamnar	  de	  mellanstora	  artiklarna	  någonstans	  

“mittemellan”	  där	  hälften	  av	  artikelparen	  visar	  på	  skillnader	  medan	  andra	  hälften	  visar	  

på	  likheter.	  Hypotesen	  stämmer	  i	  det	  avseendet	  att	  det	  finns	  skillnader,	  men	  att	  det	  

kausala	  sambandet	  mellan	  kanal	  och	  textinnehåll	  inte	  alltid	  är	  givet	  på	  grund	  av	  

resultatens	  jämna	  spridning.	  

De	  resultat	  som	  har	  framkommit	  som	  visar	  på	  skillnader	  mellan	  artiklarna	  skulle	  

kunna	  bero	  på	  de	  inneboende	  egenskaper	  som	  de	  olika	  publiceringskanalerna	  har.	  

Nättidningens	  digitala	  fördelar	  som	  innebär	  möjlighet	  till	  kontinuerlig	  publicering	  och	  

obegränsat	  utrymme,	  används	  till	  synes	  i	  olika	  utsträckning	  för	  de	  tre	  artikeltyperna.	  Då	  

både	  mellanstora	  artiklar	  och	  notiser	  ofta	  beskrivit	  mer	  kontext	  och	  verbala	  reaktioner	  

än	  i	  papperstidningen,	  ger	  detta	  intrycket	  av	  att	  nätets	  potential	  utnyttjas.	  Däremot	  

faller	  Kategori	  3:	  Kommentarer	  bort	  väldigt	  ofta	  för	  alla	  tre	  artikeltyper.	  Men	  hur	  

kommer	  det	  sig	  då	  att	  DN	  och	  SvD	  oftast	  inte	  publicerar	  konsekvenser	  av	  

huvudhändelserna?	  Som	  nämnts	  tidigare	  under	  teoriavsnittet	  menar	  van	  Dijk	  att	  just	  

denna	  kategori	  är	  så	  pass	  viktig	  då	  den	  stärker	  huvudhändelsen	  och	  i	  vissa	  fall	  kan	  vara	  

ännu	  viktigare	  än	  själva	  huvudhändelsen.	  En	  intervjuad	  journalist	  för	  DN	  svarar	  på	  

frågan	  om	  det	  finns	  riktlinjer	  för	  hur	  en	  text	  bör	  skrivas	  för	  nät	  respektive	  

pappersversionen	  att	  “eftersom	  publiceringskanalerna	  är	  uppbyggda	  på	  olika	  sätt	  finns	  

det	  inneboende	  skillnader.	  En	  text	  på	  nätet	  kan	  vara	  längre	  än	  i	  pappersupplagan	  eftersom	  

det	  inte	  finns	  begränsningar	  för	  textmängd	  -‐	  för	  nätet	  gäller	  det	  att	  skriva	  kort	  och	  

klickbart.	  För	  pappret	  mer	  fördjupande”.	  

Då	  nätet	  har	  obegränsat	  utrymme	  borde	  det	  finnas	  “mer	  av	  allt”	  med	  avseende	  på	  

Kategori	  3	  men	  även	  på	  de	  fyra	  andra	  innehållsliga	  kategorierna	  i	  analysmodellen.	  Men	  

det	  finns	  andra	  faktorer	  som	  påverkar	  hur	  det	  potentiellt	  obegränsade	  utrymmet	  

används	  på	  nätet.	  För	  att	  kunna	  fylla	  detta	  utrymme	  behöver	  medieföretagen	  även	  

resurser	  i	  form	  av	  arbetskraft	  och	  tid,	  någonting	  som	  inte	  alltid	  finns	  på	  den	  enligt	  

Strömbäck	  alltmer	  konkurrensutsatta	  och	  ekonomiskt	  pressade	  dagstidningsmarknaden	  

(Nord	  &	  Strömbäck	  2012:	  195).	  Det	  kan	  även	  förklaras	  av	  nyhetens	  värdering,	  som	  

definierar	  varför	  en	  nyhet	  blir	  till	  en	  huvudartikel	  eller	  bara	  får	  en	  notis	  utrymme.	  Om	  

en	  utveckling	  av	  innehållet	  innebär	  för	  stora	  kostnader	  i	  förhållande	  till	  artikelns	  

nyhetsvärde,	  bör	  detta	  vara	  förklaringen	  till	  varför	  tidningarna	  avstår	  att	  publicera	  vissa	  

delar,	  trots	  nätets	  obegränsade	  utrymme.	  Eller	  som	  Ingela	  Wadbring	  menade	  i	  sin	  
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debattartikel:	  minskad	  innehållslig	  kvantitet	  behöver	  inte	  betyda	  minskad	  kvalitet	  

(dn.se	  2013-‐02-‐11).	  	  

Observerat,	  speciellt	  för	  mellanstora	  artiklar	  i	  SvD,	  är	  användningen	  av	  

hyperlänkar	  i	  den	  löpande	  texten.	  Hyperlänkar	  har	  i	  nyhetstexten	  karaktären	  av	  ett	  

interaktivt	  verktyg	  för	  användaren	  att	  själv	  forma	  sin	  nyhetsläsning.	  Genom	  ett	  enkelt	  

klick	  artikeln	  kommer	  läsaren	  snabbt	  vidare	  till	  andra	  artiklar	  som	  bygger	  förståelsen	  

för	  huvudhändelsens	  kontext	  eller	  bakgrund.	  Denna	  interaktiva	  karaktär	  som	  finns	  

inneboende	  hos	  det	  digitala	  mediet	  är	  någonting	  som	  läsaren	  går	  miste	  om,	  av	  

förklarliga	  skäl,	  i	  papperstidningen.	  

Värt	  att	  notera	  är	  att	  denna	  studie	  har	  tittat	  på	  nyhetshändelser	  som	  har	  

publicerats	  på	  båda	  den	  digitala	  och	  analoga	  kanalen.	  Detta	  innebär	  att	  innehållet	  i	  den	  

resterande	  tidningen	  eller	  tidningens	  nätupplaga	  som	  nås	  genom	  t.ex.	  hyperlänkar	  kan	  

erbjuda	  läsaren	  alternativa	  artiklar	  eller	  kompletterande	  nyheter.	  Detta	  i	  sig	  är	  en	  av	  de	  

inneboende	  egenskaperna	  hos	  nättidningen	  och	  genom	  att	  utnyttja	  dessa	  skapas	  nya	  

förutsättningar	  för	  läsaren	  att	  styra	  sin	  informationshämtning.	  Den	  tekniska	  

utvecklingen	  och	  digitalisering	  skapar	  i	  detta	  fall	  förutsättningar	  som	  de	  två	  

medieföretagen	  utnyttjar	  i	  olika	  grad,	  vilket	  kan	  få	  konsekvenser	  för	  individen	  vid	  

ensidig	  läsning.	  	  

Teorin	  om	  medielogik	  har	  många	  beröringspunkter	  med	  hur	  nyheter	  väljs	  ut	  och	  

värderas.	  Nyheter	  som	  överensstämmer	  med	  journalisternas	  marknadsmässiga,	  

ideologiska	  och	  normativa	  styrfält	  har	  större	  chans	  att	  komma	  med	  i	  nyhetsurvalet.	  

Medielogiken	  är	  viktig	  då	  den	  påvisar	  att	  valet	  av	  potentiella	  nyheter	  inte	  nödvändigtvis	  

handlar	  om	  nyhetens	  objektiva	  egenskaper,	  utan	  hur	  väl	  den	  överensstämmer	  med	  

rådande	  medielogik.	  

En	  anledning	  till	  att	  resultatet	  för	  huvudartiklarna	  påvisat	  hur	  samma	  innehåll	  

publiceras	  i	  artiklarna	  oavsett	  publiceringskanal	  kan	  bero	  på	  att	  huvudartiklarna	  

uppfyller	  journalisternas	  normativa	  och	  ideologiska	  föreställningar	  om	  vad	  läsarna	  bör	  

ta	  del	  av.	  Detta	  innebär	  att	  medierna,	  oavsett	  om	  publiken	  skulle	  vara	  intresserad	  av	  

annat	  medieinnehåll,	  ska	  förse	  medborgarna	  med	  sådan	  information	  så	  att	  de	  

självständigt	  kan	  ta	  ställning	  i	  olika	  samhällsfrågor.	  Enligt	  studiens	  definition	  platsar	  

huvudartiklarna	  på	  förstasidan	  i	  papperstidningen	  och	  den	  centrala	  placeringen	  

indikerar	  ett	  högt	  nyhetsvärde.	  Det	  marknadsmässiga	  styrfältet	  med	  journalisternas	  

föreställningar	  om	  “vad	  publiken	  vill	  ha”	  i	  kombination	  med	  de	  två	  medieföretagens	  
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ideologiska	  värderingar	  kan	  vara	  drivande	  faktorer	  till	  varför	  innehållet	  i	  

huvudartiklarna	  är	  identiskt	  oberoende	  av	  publiceringskanalerna.	  Detta	  resonemang	  får	  

stöd	  av	  den	  tillfrågade	  journalisten	  från	  SvD	  som	  menade	  att	  det	  är	  vanligt	  att	  samma	  

nyhetstext	  publiceras	  i	  både	  nät	  och	  pappersupplagan	  speciellt	  när	  det	  gäller	  egna	  stora	  

nyheter.	  

Tidningarnas	  dynamiska	  värderingsfaktorer,	  som	  samspelar	  vid	  urvalet	  av	  

nyheter,	  tycks	  även	  påverka	  mellanstora	  artiklar	  och	  notiser.	  För	  dessa	  två	  artikeltyper	  

har	  resultatet	  visat	  på	  en	  innehållslig	  förändring	  där	  mellanstora	  artiklar	  på	  webben	  har	  

förändrats	  till	  notiser	  i	  papperstidningen	  och	  vice	  versa.	  Precis	  som	  webbredaktören	  

från	  SvD	  menar	  kan	  en	  nyhetshändelse	  verka	  stor	  men	  om	  t.ex.	  ett	  bombhot	  blir	  

“avblåst”	  är	  det	  inte	  längre	  intressant	  att	  utveckla	  eller	  ens	  publicera	  detta	  i	  

papperstidningen.	  Fenomenet	  med	  de	  större	  förändringarna	  av	  texten	  kan	  då	  också	  

bero	  på	  mediernas	  arbetssätt	  och	  metoder.	  Förändringen	  beror	  helt	  på	  om	  nyheten	  

publicerats	  i	  pappersversionen	  eller	  på	  nätet	  först.	  Utvecklas	  händelseförloppet	  på	  ett	  

sådant	  sätt	  att	  det	  påverkar	  hur	  nyheten	  värderas,	  blir	  logiken	  att	  skala	  av	  eller	  lägga	  till	  

i	  den	  version	  av	  nyheten	  som	  publiceras	  sist.	  Detta	  skulle	  kunna	  vara	  en	  förklaring	  till	  

varför	  notiserna	  ofta	  ger	  mer	  kontext,	  fler	  verbala	  reaktioner	  och	  längre	  rubriker	  på	  

nätet	  än	  på	  papper,	  förutsatt	  att	  de	  publicerats	  först	  på	  nätet.	  

Utifrån	  denna	  uppsats	  grundantagande	  borde	  det	  också	  finnas	  en	  skillnad	  i	  vilken	  

information	  som	  en	  läsare	  får	  genom	  en	  nättidning	  som	  i	  stort	  sett	  är	  gratis,	  gentemot	  

vad	  som	  ingår	  i	  en	  prenumererad	  tidning	  som	  läsaren	  har	  betalat	  för.	  Den	  ekonomiska	  

biten	  säger	  sig	  självt,	  där	  prenumerationsavgifterna	  fortfarande	  är	  en	  stor	  del	  av	  

tidningarnas	  finansiering,	  vid	  sidan	  av	  annonsintäkterna.	  Som	  nyhetschefen	  från	  DN	  

menade	  så	  publiceras	  endast	  70	  %	  av	  tidningens	  innehåll	  på	  nätet.	  Men	  att	  läsaren	  

skulle	  få	  mer	  information	  i	  papperstidningen	  verkar	  inte	  riktigt	  vara	  fallet	  vid	  läsning	  av	  

inrikes-‐	  och	  utrikesnyheter,	  snarare	  tvärtom.	  Däremot	  kan	  siffran	  som	  nyhetschefen	  

syftar	  på	  innehålla	  andra	  fördjupningar,	  debatter	  eller	  andra	  bilagor	  till	  

papperstidningen	  (eller	  den	  digitala	  tidningen	  som	  finns	  för	  prenumeranter)	  som	  denna	  

studie	  inte	  har	  inkluderat.	  

	  	  	  	  För	  att	  citera	  Bergström	  (2004:174):	  “I	  Sverige	  har	  medierna,	  och	  framförallt	  

dagstidningarna,	  tillskrivits	  ett	  högt	  värde	  i	  ett	  demokratiskt	  samhälle	  som	  bygger	  på	  

informerade	  och	  upplysta	  medborgare.”	  Efter	  att	  ha	  studerat	  rapporteringen	  av	  inrikes-‐	  

och	  utrikesnyheter	  i	  Sveriges	  två	  största	  dagstidningar	  så	  verkar	  artiklarna	  ge	  
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medborgarna	  sådan	  information	  att	  de	  självständigt	  kan	  ta	  ställning	  i	  olika	  

samhällsfrågor,	  vare	  sig	  de	  läser	  nyheterna	  på	  nätet	  eller	  på	  papper.	  Det	  empiriska	  

materialet	  pekar	  däremot	  på	  ett	  återkommande	  mönster	  av	  att	  läsaren	  ofta	  får	  mer	  

information	  på	  nätet	  vad	  gäller	  notiser,	  men	  även	  i	  viss	  grad	  för	  de	  mellanstora	  

artiklarna.	  	  

Grunden	  till	  att	  genomföra	  denna	  studie	  var	  vårt,	  nästintill	  teknikdeterministiska,	  

antagande	  att	  digitaliseringsprocesser	  och	  teknisk	  utveckling	  borde	  påverka	  hur	  en	  

nyhetstext	  utvecklas	  utan	  att	  reflektera	  över	  att	  andra	  samhälleliga	  dimensioner	  kan	  

påverka	  i	  ett	  komplext	  samspel.	  Dessa	  tankar	  stärktes	  ytterligare	  genom	  att	  läsa	  om	  

Karlssons	  studier	  kring	  digitala	  mediers	  karaktärsdrag	  samt	  Nord	  &	  Strömbäcks	  

resonemang	  kring	  hur	  den	  tekniska	  utvecklingen	  är	  avgörande	  för	  hur	  varje	  medieslag	  

formar	  nyheter.	  Men	  tankesättet	  som	  formade	  denna	  studie	  bör	  egentligen	  ifrågasättas.	  

Utifrån	  ett	  teknikdeterministiskt	  perspektiv	  påverkar	  tekniken	  utvecklingen	  av	  

samhället,	  där	  medierna	  och	  journalistiken	  spelar	  en	  viktig	  roll.	  Men	  med	  utgångspunkt	  i	  

denna	  studies	  empiriska	  resultat	  tycks	  utvecklingen	  av	  nyhetstexten	  samtidigt	  bero	  av	  

andra	  samhälleliga	  faktorer	  än	  endast	  de	  tekniska.	  De	  samhälleliga	  faktorerna	  skulle	  

kunna	  vara	  tidningarnas	  värderingsprinciper	  som	  verkar	  vara	  avgörande	  för	  vad	  som	  

blir	  en	  nyhet	  och	  vilket	  utrymme	  denna	  får.	  Den	  tekniska	  potential	  som	  finns	  

inneboende	  i	  digitala	  medier	  verkar	  inte	  utnyttjas	  fullt	  ut	  och	  utvecklingen	  av	  

nyhetstexten	  vi	  ser	  idag	  inte	  är	  så	  omfattande	  som	  vi	  först	  antagit.	  Precis	  som	  Karlsson	  

(2006:209)	  menar	  är	  journalistiken	  i	  en	  evolutionerande	  process.	  Men	  i	  detta	  skede	  av	  

processen	  finns	  kanske	  en	  övervärdering	  av	  teknikens	  påverkan	  på	  utvecklingen	  av	  

nyhetstexten.	  

	  

8.3.	  Koppling	  till	  tidigare	  forskning	  
Likt	  Karlssons	  studie	  kring	  digitala	  kanalers	  karaktärsdrag	  och	  dess	  påverkan	  på	  det	  

journalistiska	  innehållet	  bidrar	  resultatet	  från	  den	  aktuella	  studien	  i	  förlängningen	  till	  

en	  ökad	  förståelse	  kring	  fältet	  nätjounalistik	  och	  digitala	  mediers	  egenskaper.	  Studien	  

berikar	  fältet	  då	  den	  studerar	  vilka	  eventuella	  konsekvenser	  digitalisering	  och	  teknisk	  

utveckling	  har	  på	  nyhetsinnehållet,	  eftersom	  forskarsamhället	  enligt	  Karlsson	  ofta	  

förbisett	  att	  studera	  dessa	  innehållsliga	  konsekvenser	  och	  istället	  endast	  fokuserat	  på	  

användareffekter.	  
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Från	  studien	  har	  det	  framkommit	  att	  två	  olika	  medieföretag	  använder	  de	  digitala	  

mediernas	  interaktiva	  egenskaper	  (som	  i	  denna	  studie	  syftar	  på	  användningen	  av	  

hyperlänkar)	  i	  olika	  utsträckning	  eller	  inte	  alls.	  I	  enlighet	  med	  Karlsson	  studie	  bekräftar	  

detta	  alltså	  en	  utveckling	  av	  nyhetsrapporteringen	  till	  följd	  av	  teknisk	  utveckling	  och	  

digitalisering.	  Vidare	  bekräftar	  även	  avsaknaden	  av	  hyperlänkar	  hos	  DN	  det	  som	  

Hedman	  sett	  i	  sin	  undersökning.	  Här	  menar	  Hedman	  att	  Göteborgs-‐Posten	  sparsamt	  

använder	  sig	  av	  interaktivitet	  eller	  hyperlänkar	  i	  praktiken,	  men	  att	  det	  är	  önskvärt	  i	  

teorin.	  En	  liknande	  tendens	  går	  att	  se	  för	  både	  DN	  och	  SvD,	  där	  det	  finns	  utrymme	  att	  

använda	  nätets	  potential	  men	  att	  denna	  potential	  i	  dagsläget	  tycks	  vara	  relativt	  

outnyttjat.	  Enligt	  Hedman	  är	  det	  bristen	  på	  resurser	  som	  orsakar	  den	  bristande	  

användningen	  av	  nätets	  inneboende	  potential.	  Genom	  att	  skapa	  arbetsmetoder	  som	  

främjar	  förutsättningarna	  och	  resurstillgången,	  anser	  vi	  att	  denna	  potential	  borde	  kunna	  

utnyttjas	  även	  i	  praktiken.	  

Till	  skillnad	  från	  Karlsson	  har	  denna	  studie	  tillämpat	  en	  kategorisering	  av	  

innehåll	  men	  också	  av	  artikeltyperna	  i	  sig.	  Dessa	  artikeltyper	  vilka	  fått	  definitionerna	  

huvudartikel,	  mellanstor	  artikel	  och	  notis	  har	  används	  för	  att	  tydligare	  kartlägga	  de	  

likheter	  och	  skillnader	  som	  funnits	  mellan	  en	  analog	  och	  digital	  plattform.	  Det	  har	  

genom	  denna	  kategorisering	  av	  artiklar	  visat	  sig	  att	  många	  skillnader	  beror	  av	  hur	  

nyhetshändelsen	  har	  värderats,	  dvs.	  inom	  vilken	  artikeltyp	  en	  händelse	  tar	  form.	  En	  

högt	  värderad	  nyhetshändelse	  blir	  en	  huvudnyhet	  medan	  en	  lägre	  värderad	  nyhet	  blir	  

en	  notis.	  	  

Studien	  har	  även	  visat	  att	  DN	  och	  SvD	  inte	  publicerar	  samma	  nyhet	  under	  samma	  

dag,	  vare	  sig	  det	  gäller	  den	  högt	  värderade	  nyheter	  eller	  notiser.	  Detta	  tyder	  dels	  på	  

olika	  arbetslogiker	  men	  även	  på	  att	  olika	  tidningar	  värderar	  och	  därmed	  publicerar	  olika	  

nyheter.	  Denna	  studie	  bidrar	  därför	  till	  att	  utveckla	  Karlssons	  resonemang	  kring	  digitala	  

mediers	  karaktärsdrag,	  genom	  att	  utveckla	  förståelsen	  för	  att	  det	  är	  nyhetsvärdering	  

som	  i	  många	  fall	  tycks	  vara	  avgörande	  för	  hur	  en	  nyhet	  formas	  och	  inte	  bara	  de	  digitala	  

mediernas	  karaktärsdrag.	  

Strömbäcks	  resonemang	  kring	  digitala	  medier	  handlar	  om	  hur	  innehållet	  i	  

digitala	  medier	  förenklas	  för	  att	  underlätta	  för	  läsaren	  att	  hitta	  och	  tillägna	  sig	  texten.	  

Även	  Hedman	  menar	  genom	  sin	  studie	  att	  enkla	  nyheter	  prioriteras	  på	  nätet	  medan	  

tyngre	  redaktionellt	  arbete	  läggs	  på	  papperstidningen.	  De	  övergripande	  resultaten	  från	  

vår	  studie	  visar	  snarare	  på	  mer	  eller	  samma	  information	  på	  nätet	  än	  i	  papperstidningen	  
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och	  att	  detta	  sker	  utan	  vidare	  förenklingar	  av	  texten.	  Resultatet	  bekräftar	  däremot	  

Strömbäcks	  och	  Hedmans	  resonemang	  om	  att	  digitala	  nyheter	  i	  stort	  sett	  har	  ett	  

obegränsat	  utrymme	  som	  den	  tryckta	  tidningen	  inte	  har.	  Men	  däremot	  behöver	  det	  inte	  

nödvändigtvis	  innebära	  radikala	  förändringar	  i	  textmängd	  mellan	  den	  digitala	  och	  

analoga	  plattformen.	  Vårt	  resultat	  visar	  på	  att	  det	  finns	  vissa	  skillnader	  i	  vad	  läsaren	  får	  

ta	  del	  av,	  men	  att	  detta	  återigen	  beror	  på	  en	  värdering	  av	  nyhetshändelsen	  snarare	  än	  en	  

ren	  förenkling	  av	  texten	  till	  följd	  av	  dess	  inneboende	  egenskaper.	  

	  

	  

8.4.	  Begränsningar 
Den	  kvalitativa	  innehållsanalysen	  baserad	  på	  Teun	  A.	  van	  Dijks	  nyhetsschema	  har	  

fungerat	  som	  teoretisk	  och	  metodologisk	  grund.	  Valet	  att	  göra	  en	  kvalitativ	  

undersökning	  istället	  för	  en	  kvantitativ	  har	  skapat	  ett	  djupare	  empiriskt	  underlag	  för	  att	  

beskriva	  hur	  nyhetstexten	  ser	  ut	  just	  nu.	  Som	  nämnts	  tidigare	  i	  uppsatsen	  är	  

journalistiken	  mitt	  uppe	  i	  en	  evolutionerande	  process,	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  från	  

resultaten	  uttala	  sig	  om	  den	  närliggande	  framtida	  utvecklingen.	   

Digitalisering	  och	  konvergens	  bidrar	  till	  att	  nyheter	  kan	  läsas	  via	  dator,	  

mobiltelefon	  eller	  surfplatta.	  Den	  uppsats	  har	  undersökt	  nyhetstexten	  på	  internet	  och	  

utelämnar	  de	  digitala	  versionerna	  av	  tidningen	  som	  går	  att	  nå	  via	  appar	  på	  en	  suftplatta	  

eller	  telefon.	  Att	  inkludera	  alla	  tillgängliga	  digitala	  versioner	  skulle	  i	  förhållande	  till	  en	  

längre	  tidsram	  vara	  intressant	  för	  en	  undersökning	  som	  denna. 

 

8.5.	  Vidare	  forskning 
Under	  studiens	  gång	  har	  det	  framkommit	  flera	  intressanta	  observationer	  och	  

frågeställningar	  som	  legat	  utanför	  den	  aktuella	  frågeställningen.	  Detta	  gäller	  

nyhetsvärderingen	  och	  på	  vilket	  sätt	  denna	  påverkar	  urvalet	  av	  nyheter	  mellan	  olika	  

tidningar.	  För	  framtida	  forskning	  skulle	  en	  intressant	  utveckling	  innebära	  en	  studie	  av	  

vilka	  nyheter	  som	  kommer	  med	  i	  tidningen.	  Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  olika	  tidningar	  

värderar	  och	  väljer	  ut	  olika	  nyhetshändelser	  utifrån	  tidningens	  specifika	  ekonomiska	  

och	  ideologiska	  nyhetsvärdering?	  Vad	  är	  egentligen	  en	  huvudartikel	  med	  avseende	  på	  

nyhetsvärderingen	  och	  vem	  gör	  egentligen	  bedömningen	  av	  vad	  kan	  klassas	  som	  en	  stor	  

nyheter,	  mellanstor	  nyhet	  eller	  notis?	  I	  denna	  studie	  har	  framkommit	  att	  endast	  en	  
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nyhetshändelse	  har	  publicerats	  i	  både	  DN	  och	  SvD	  under	  samma	  dag.	  Detta	  i	  sig	  tyder	  på	  

att	  mediaföretagen	  väljer	  ut	  och	  publicerar	  nyheter	  efter	  sin	  egen	  logik.	  	  

Studien	  behandlar	  en	  bransch	  som	  har	  till	  uppgift	  att	  granska	  samhället	  och	  

ska	  kunna	  granskas	  utan	  någon	  etisk	  problematik,	  vilket	  har	  gjorts	  i	  denna	  studie	  och	  

som	  också	  borde	  gälla	  för	  framtida	  studier	  inom	  samma	  område.	  
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Bilaga	  1	  -‐	  Frågor	  till	  informanter 
	  

Tema:	  Organisationsstruktur 

1.	  Har	  ni	  olika	  redaktioner	  för	  den	  tryckta	  upplagan	  respektive	  digitala	  nätupplagan? 

2.	  Om	  det	  finns	  separata	  redaktioner	  för	  den	  tryckta	  respektive	  digitala	  upplagan	  hur	  

nära	  arbetar	  dessa	  redaktioner? 

-‐	  Hur	  länge	  har	  ni	  haft	  två	  separata	  redaktioner? 

3.	  Om	  ni	  istället	  har	  en	  gemensam	  redaktion,	  hur	  fungerar	  produktion	  för	  nät-‐	  

respektive	  pappersupplagan? 

 

Tema:	  Arbetsprocessen	   

1.	  Berätta	  i	  övergripande	  drag	  hur	  ni	  arbetar	  för	  att	  producera	  en	  nyhetstext	  för	  nät-‐	  

respektive	  pappersupplagan? 

2.	  Har	  ni	  fått	  några	  riktlinjer	  för	  hur	  man	  strukturerar	  texter	  för	  nät-‐	  respektive	  

pappersupplagan? 

3.	  Hur	  skiljer	  sig	  dessa	  riktlinjer	  för	  de	  olika	  upplagorna? 

4.	  Hur	  vanligt	  är	  det	  att	  samma	  nyhetstext	  publiceras	  i	  både	  nät	  och	  pappersversion?	   

5.	  Är	  det	  vanligt	  förekommande	  att	  en	  nyhetstext	  produceras	  i	  isolation,	  utan	  att	  “låna”	  

material	  från	  den	  andra	  redaktionen/upplagan? 
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Bilaga	  2	  -‐	  Exempel	  på	  förändringar	  av	  notis	  	  
	  
	  
Art.par9/Notis/DN:	  Nätupplagan	  2013-‐11-‐20	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Art.par9/Notis/DN:	  Papperstidningen	  2013-‐11-‐21	  
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Art.par20/Notis/SvD:	  Nätupplagan	  2013-‐11-‐21	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Art.par20/Notis/SvD:	  Papperstidningen	  2013-‐11-‐21	  
	  
	  

	  
	  


