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Sammanfattning !
Onlinetidningar har möjliggjort ett nytt sätt för publiken att interagera med nyheter. Det har 

dessutom skapat nya sätt för journalister att studera publikens beteende. Genom 

webbanalysverktyg ökar publikens möjligheter att involvera sig i skapandet av nyheter. Detta 

sker i takt med att det journalistiska fältet står inför en svår ekonomisk situation där en 

minskad läsarskara är ett faktum. Följande studie har fokuserat  på att förklara och utveckla 

en förståelse för hur onlinejournalistiken ter sig i och med webbanalysens framväxt. Syftet är 

således att studera hur journalistiska normer och arbetssätt verkar i kombination med 

webbanalys. En fallstudie har utförts, innefattande nio intervjuer med onlinejournalister från 

genrerna allmännyheter, sport och kultur.   

Studiens resultat påvisar att onlinejournalisterna inte uppfattar webbanalys som ett 

nödvändigt verktyg vid nyhetsurval. Mättal genererat från webbanalys, så som antal klick och 

besökstrafik, används i första hand som kompletterande tolkningsvariabler. Två faktorer som 

bidrar till att onlinejournalister använder webbanalys inom de journalistiska fältet har 

identifierats: uppfattning om ekonomisk instabilitet på organisatorisk nivå samt viljan att 

bibehålla sin läsarkrets genom att producera sådant innehåll som läsarna efterfrågar. 

Dessutom har tre krafter som hämmar användningen av webbanalys påvisats: den rutinerade 

generationen journalisters traditionella förhållningssätt till skapandet av nyheter, en 

konservativ syn på nyhetsvärde och journalistens vilja att bibehålla ett gott rykte samt 

uppfattade kunskapsnivå stabilt. Ytterligare forskningsbidrag som studien lägger fram är att 

liknande framtida studier alltid bör genomföras med genrekontext i beaktande, i synnerhet 

bör kulturjournalistiken studeras som ett eget fält inom det journalistiska fältet.  

!
Nyckelord: webbanalys, gatekeeping, fältteori, onlinejournalist, nyhetsurval   !!!!
!
!
!
!!
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Abstract  !
Online newspapers have enabled a new way for the audience to interact with the 

news. It has also created new ways for journalists to study crowd behavior. Through web 

analytics increases the public's opportunities to get involved in the creation of news. In the 

same time the journalistic field is facing a difficult economic situation and where a reduced 

readership is a disturbing fact. The following study has focused on explaining and developing 

an understanding of how online journalism is appearing along with the emergence of web 

analytics. The aim with the study was to examine how journalistic standards and way of 

working evolve in combination with web analytics. A case study has been carried out 

including 9 interviews with online journalists from the genres of general news, sports and 

culture. 

The study's results demonstrate that online journalists do not see web analytics as a 

necessary step in the process of news selection, but it is used as a complementary 

interpretation variable. Two factors that contribute to online journalists use of web analytics 

in the journalistic field has been identified: perception of economic instability at the 

organizational level, as well as the desire to maintain it’s readership by writing content that 

the journalist are aware that the audience wants. In addition, three negative forces that inhibit 

the use of web analytics has been demonstrated: the older generation of journalists' traditional 

view on the creation of news, a conservative view on news value and the journalist 

willingness to maintain its credibility and perceived knowledge stable. Another contribution 

is that these kind of aspects can not be studied without regard to genre context, especially 

when it comes to the genre of culture, that should be seen as a separate field within the 

journalistic field. 

!
Keywords: web analytics, gatekeeping, field theory, onlinejournalism, news selection !!!!!!!!
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1. Introduktion  
I introduktionsavsnittet ges en inledning till det studien avser att studera, ämnesbakgrund 

samt problematisering. Därefter presenteras syfte, frågeställning och studiens bidrag. 

1.1 Inledning 
!

För inte länge sedan försökte varje medieaktör ringa in en målgrupp och skapa ett 
slags persona som man iklädde olika egenskaper, för att göra denna persona 
mänsklig. Det var som att lappa ihop Frankensteins monster: man klippte och 
klistrade på olika attribut och kännetecken och förhoppningsvis gjorde man det så 
bra att den där personan nästan reste sig och började gå själv. På redaktioner kallades 
han ibland för “Nisse i Hökarängen”. (Peder Bonnier, VD, Kit Media AB i Resumé, 
feb-16).  !

Under första halvan av år 2015 sjösattes mediastartup:en Kit Media AB, som vid tidpunkten 

utgjorde den svenska mediakonglomeraten Albert Bonniers Förlags största digitala satsning 

någonsin. Med 50 miljoner i riskkapital till sitt förfogande sattes Peder Bonnier vid rodret. 

Företaget grundades med en huvudsaklig målsättning – att utforma en affärsmodell där 

kvalitetsjournalistik är en lönsam produkt i den digitala miljön. En utmaning som ingen aktör 

inom tidningsbranschen, nationell som internationell, lyckats bemästra samtidigt som 

läsarflykten från de tidigare ekonomiskt gångbara printutgåvorna eskalerat. Enligt företagets 

strateger var vägen dit en förståelse inför publikanpassad nyhetsförmedling. Detta skulle då 

enligt, Kit Media AB, uppnås genom att låta avancerad webbanalys styra vilket journalistiskt 

innehåll som kommer att intressera läsarskaran, och således i förlängningen skapa en attraktiv 

plattform för annonsörer. Att genom webbanalys följa upp sina användares digitala fotspår 

skapas en förståelse som sträcker sig bortom den endimensionella uppfattning om publiken 

som riktmärket “Nisse i Hökarängen” under lång tid utgjort. Istället gavs möjligheten att 

skräddarsy nyheter efter en ombytlig och mångsidig användares behov.  (Resumé, 2016) 

Webbanalys möjliggör således att analysera de digitala fotspår som onlinetidningsbesökarna 

lämnar efter sig. Vilket i sin tur skapar mättal om besökarnas beteende som kan guida 

journalisters beslut i vad som blir till nyheter (Lee & Lewis, 2012; MacGregor, 2007). Det 

vill säga möjligheten att använda mättal baserat på den digitala versionen av “Nisse i 

Hökarängen”.  
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1.2 Bakgrund 
Journalister överöses dagligen av information från en mängd olika källor. En central del i en 

journalists arbetsuppgifter är hanteringen av dessa, det vill säga att välja ut och bearbeta en 

mängd information som sedermera blir till nyheter (Shoemarker & Vos et.al, 2009). Pamela 

Shoemarker och Tim Vos (Ibid), professorer i kommunikation respektive journalistik, menar 

att denna process skulle vara oundviklig utan gatekeeping. Gatekeeping är processen som 

innefattar beslut som berör urval, redigering, positionering, schemaläggning, uppdatering och 

produktion av texter som slutligen mynnar ut i  nyheter. Gatekeepers, eller grindväktare som 

de också benämns, definieras vanligtvis som journalister. (Ibid.)  Shoemarker och Vos et.al 

(Ibid.) anser att det är viktigt att förstå gatekeepingprocessen och dess inverkan, eftersom 

journalisterna som grindväktare ger allmänheten en bild av världen.  

I och med att webbanalys gjort sitt intåg på onlinetidningsredaktioner och att 

journalister har möjlighet att anamma denna verktygslåda i deras arbete, kan dessa digitala 

mättal utgöra underlag som sedermera kan komma att vägleda journalisternas beslut i 

gatekeepingsprocessen (Lee & Lewis. 2014; MacGregor, 2007). Angela Lee och Seth Lewis 

(Ibid.), som studerat hur webbanalys inverkar vid nyhetsurval, skriver exempelvis att 

mättalen kan influera en nyhets positionering på en nyhetssite. Även Edson Tandoc (2014) 

och Hong Tien Vu (2014), som också utfört studier om vilken roll mättal från webbanalys har 

i samband med nyhetsurval, menar att besöksstatistik har en inneverkan på om en nyhet 

redigeras efter publicering.  

De mättal som kan utvinnas från webbanalys och som kan användas för att guida 

dessa former av beslut kan vara besökarnas geografiska position, hur de navigerar på 

webbsidan, antal klick eller sammanlagda tid som besökaren stannar kvar på siten (Marek, 

2011). Tekniken bakom webbanalys kallas enligt Paulo Batista och Mario Silva (2002) för 

web mining, vilket är  en process som går ut på att mättal som rör besökarnas beteende spåras 

i en server och efter det lagras i vad som kallas en server log. Mättalen hämtas därefter 

automatiskt ut via ett webbanalysprogram, som i sin tur genererar statistik i ett visualiserat 

och användarvänligt gränssnitt till användaren, skriver Kate Marek (2011) som studerat hur 

webbanalys används i biblioteksmiljö. Webbanalys används på olika typer av webbsidor där 

det på något sätt finns ett behov av att spåra besökarens beteende och digitala fotspår, med 

syfte att kartlägga besökarnas behov och skapa en gedigen bild av publiken (Ibid.).   
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1.3 Problematisering  
C.W. Anderson (2011) och Vu (2014), som utgör två forskare som undersökt relationen 

mellan webbanalys och journalistik, hävdar att det finns för lite kunskap och studier om i 

vilken mån journalister tar mättal som klick och besökstrafik i beaktande vid varje 

gallringsmoment. Det vill säga, hur gatekeepingprocessen ter sig när webbanalys som ett nytt 

journalistiskt verktyg, kan vägleda de urval som journalister ständigt gör. Samtidigt förblir 

journalister lojala mot de normer som under lång tid genomsyrat det journalistiska fältet 

(Tandoc, 2014). Eftersom webbanalys således adderats till det journalistiska fältet är det 

förståeligt att resonera kring hur en sådan användning samspelar med den enskilda 

journalistens självbild och förhållande till traditionella journalistiska synsätt. Enligt Nikki 

Usher (2010), som undersökt attityder bland före detta journalister, drivs fortfarande många 

rutinerade journalister av en normbas med utgångspunkt i den ursprungliga pappersupplagans 

spelregler. Det vill säga, av en stark traditionell och normativ idealuppfattning om vad som är 

lämpliga nyheter för just sin läsarskara, samt upplever en viss tvivelaktighet inför att förändra 

sitt arbetssätt (Ibid.). Detta förtydligar Tandoc (2014) ytterligare i sina studier, där han menar 

att det existerar begränsat med forskning rörande exakt hur webbanalysverktygen har kommit 

att få en avgörande inverkan inom det journalistiska fältet och vad som influerar 

onlinejournalister att tillämpa webbanalys i gatekeepingprocessen.   

Det finns därmed ett intresse av att studera den traditionella gatekeepingprocessen i 

och med webbanalys, som tillfört en eventuell influens vid nyhetsurval. Eftersom att detta 

sker inom ramarna för det journalistiska fältet är det dessutom av intresse att studera vilken 

inverkan webbanalysen har på traditionella journalistiska normer och arbetspraktiker, samt 

vad som ger upphov till användandet. Som ytterligare en aspekt så tenderar tidigare forskning 

att enbart fokusera på journalister som en homogen grupp, utan att ta i beaktande huruvida 

varierande redaktionell kultur och genrekontext kan gestalta sig annorlunda i sitt förhållande 

till webbanalys som journalistiskt verktyg. (Anderson 2011; Vu 2014; Tandoc 2014; 2015; 

Usher 2010) Således återfinns anledning att kasta ljus över dessa nämnda aspekter.     

!
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1.4 Syfte och frågeställningar 
Utifrån den beskrivna problembakgrunden är studiens övergripande syfte att förklara och 

utveckla en förståelse för nyhetsurval inom onlinejournalistiken i och med webbanalysens 

framväxt. Studien fokuserar således på hur journalistiska normer och arbetssätt ter sig i 

nyhetsurval, även kallat gatekeepingprocessen, där webbanalys är närvarande. Avsikten är 

även att studera hur detta förefaller sig inom olika genrer. Genrerna som kommer studeras är 

sport, kultur och allmännyheter. För att besvara syftet ställs följande frågor: 

  

(1) Vilken funktion uppfattar onlinejournalisterna att webbanalys har i 

gatekeepingprocessen? 

(2) Vilka faktorer bidrar till att onlinejournalisterna använder webbanalys inom det 

journalistiska fältet?  

1.5 Studiens bidrag 
Tidigare forskning som utförts inom området för webbanalys, onlinejournalistik och 

nyhetsurval har betraktat onlinejournalister som en samlad undersökningsenhet utan några 

inbördes skillnader (Vu, 2014; Lee & Lewis, 2014; Cohen, 2002). Tandoc´s (2014) 

analysmodell kommer användas för att vägleda studiens syfte och frågeställningar (se figur 

1). Denna analysmodell har tidigare framtagits och använts för att studera onlinejournalister 

som en homogen grupp (Ibid.). Eftersom vi har identifierat en brist inom tidigare forskning, 

som inte belyser skillnader mellan onlinejournalistikens olika redaktionsområden utgörs 

därmed studiens vetenskapliga bidrag i att anamma analysmodellen och utmynna huruvida 

denna ter sig bland redaktionsgrenarna allmännyheter, sport och kultur. Vi vill förtydliga att 

vårt bidrag endast ska betraktas som en inledande undersökning för kommande studier, då 

större empiriskt underlag behövs för att säkerställa resultaten av studien. Vårt bidrag ska 

således betraktas som en indikation på hur detta förhåller sig inom de olika genrerna samt i en 

svensk kontext. Studien bidrar primärt med underlag till vidare forskning inom området 

webbanalys, onlinejournalistik och nyhetsurval. 
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2. Teori 
Teoriavsnittet inleds med en introduktion av gatekeeping för att sedan behandla 

webbanalysens inverkan i denna process. Därefter redogörs det journalistiska fältet genom 

fältteori i linje med onlinejournalistik. Avslutningsvis beskrivs analysmodellen som används i  

studien.  

2.1 Gatekeeping 
I följande sektionsdel presenteras gatekeeping och dess framväxt, gatekeeping i relation till 

webbanalys samt forskning som berör webbanalysens inverkan vid nyhetsurval.  

2.1.1 Gatekeepingprocessen 
Gatekeeping är något som ständigt återkommer inom journalistisk forskning, det teoretiska 

begreppet är en vetenskaplig utgångspunkt i studier relaterade till hur en nyhet blir till och 

vem som avgör detta (Shoemarker & Vos, 2009). Faktum är att  gatekeeping utgör en av de 

äldsta samhällsvetenskapliga teorierna inom studier berörande kommunikation och har 

applicerats av forskare i studier om nyheter sedan 1950-talet (Ibid.). Gatekeeping grundar sig 

i tanken att meddelanden bildas av information som sedan förändras och gallras när de 

passerar genom en serie av olika grindar med grindväktare. Vid grindarna sker en 

beslutsprocess där grindväktare avgör vilken del av informationen som blir placerad i en 

tidning, en nyhetssändning eller i en onlinetidning. Det är dessutom vid någon av grindarna 

som grindväktaren beslutar sig för huruvida nyheten som passerat tilldelas en undanskymd 

plats, blir toppnyheten på löpsidan eller aldrig blir till någon nyhet. (Ibid.) Processen 

innefattar inte endast vad som godkänns eller sorteras bort, utan även hur innehållet förändras 

i syfte att göra det så attraktivt som möjligt för mottagaren (Ibid.).  

En central aspekt i gatekeepingprocessen är att det existerar olika krafter vid varje 

gallringsmoment. Dessa krafter kan vara både positiva och negativa och kan skifta vid dessa 

moment (Shoemaker & Vos, 2009). Exempel på inverkande krafter som i en journalistisk 

gatekeepingprocess samverkar eller motverkar varandra är bland annat normer och regler för 

hur olika budskap presenteras i olika medier eller en nyhets uppfattade värde. Nyhetsvärdet 

innefattar exempelvis hur lång tid som gått sedan nyheten skett. En nyhet vars värde bedöms 

som högt har bättre utsikter att passera genom grindarna. Normer och regler för hur budskap 
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presenteras i olika medier kan utgöra en motverkande kraft i, det avseendet att nyheten i fråga 

kräver en otillgänglig teknologi som inte överensstämmer med rådande format. (Shoemaker, 

Eichholz et al, 2001). Detta kan exempelvis bestå i att papperstidningens analoga 

begränsningar inte möjliggör för att visa rörligt innehåll i samband med nyhetsförmedling, 

vilket är möjligt i en onlinetidningsmiljö som inrymmer helt andra grundförutsättningar.        

Gatekeepingteorin uppkom i början av 1940-talet av Kurt Lewin, en forskare inom 

sociologi, som utvecklade begreppet i samband med studier om amerikaners matkonsumtion. 

Lewin’s (1947) teori bygger på att vissa nyckelpersoner har större kontroll över en 

befolknings matkonsumtion än andra. Under den tiden då begreppet och teorin växte fram 

ansåg Lewin (Ibid.) att hemmafruarna var grindväktarna i processen eftersom dessa var 

tilldelade huvudansvaret gällande matinköp och matlagning till familjen. Maten var tvungen 

att passera olika grindar styrda av hemmafruarnas beslut, innan den tillagades och hamnade 

på matbordet (Ibid.). Lewin (Ibid.) hade ett fältteoretiskt synsätt på föregående beskrivna 

process eftersom han ansåg att alla beståndsdelar bildar ett större sammanhang.  

Endast några år senare anammade David Manning White (1950) Lewin’s (1947) 

ramverk och applicerade gatekeepingteori på det journalistiska området. White (1950) 

studerade en journalist, som han kallade för “Mr. Gates”, och studerade varför han valde att 

publicera vissa nyheter framför andra. White’s (Ibid.) forskning visade på att besluten i 

gatekeepingprocessen var mycket subjektiva, eftersom “Mr. Gates” hade en förmåga att 

gallra nyheter utifrån hans egna preferenser. Från 1960-talet och framåt har fokus skiftat 

mellan den individuella aktörens inverkan och organisatoriska hierarkier och mönster 

(Shoemarker &  Vos, 2009).  Till exempel skrev Walter Gieber (1964), några år efter White’s 

(1950) studie om “Mr. Gates”, i sin forskning att det subjektiva inflytandet är mindre viktigt 

och att de strukturella faktorerna, antalet tillgängliga nyheter och storlek har en mycket större 

inverkan i gatekeepingprocessen.  

2.1.2 Webbanalys och gatekeeping 
Inom området för onlinejournalistik har studier genomförts rörande webbanalys i relation till 

gatekeeping, det vill säga gallringsmomenten som sker vid nyhetsurval (Shoemarker & Vos, 

2009). Dessa studier har delvis påvisat att webbanalys kommit att ha en inverkan på 

journalisters beslut om vilka nyheter som prioriteras framför andra (Vu, 2014; Lee & Lewis, 
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2014; MacGregor, 2007; Tandoc, 2014). En enkätundersökning från 2013 visar att 84 % av 

318 amerikanska redaktörer regelbundet övervakade trafikflöden för att planera kommande 

publiceringars innehåll, 34 % lät dessutom detaljerade mättal influera sin gatekeepingprocess 

(Vu, 2014). Dessa resultat går i linje med Phil MacGregor’s (2007) intervjustudie med totalt 

19 onlinejournalister som fastslår att respondenterna i regel bekräftar sina urval baserat på de 

mättal som erbjuds genom webbanalysen. Anderson (2011) återger att, de journalister han 

studerat, oavsett om de uppskattar mättalen från webbanalysen eller ej, betraktar verktyget 

som ett naturligt steg vid nyhetsurval. Vu’s (2014) studie visar att de onlinejournalister som 

fäster stor vikt på att få in mycket trafik till sin webbsida är mer benägna att förlita sig på 

mättal vid nyhetsurval.  

Ytterligare en aspekt som visat sig vara betydelsefull är att mättal som genereras från 

webbanalys till viss del även styr på vilket sätt en nyhet presenteras för publiken (Lee & 

Lewis, 2014). Lee och Lewis (Ibid.) studie pekar på att mättal genererat från webbanalys 

förefaller att bli underlag för grindväktarnas, det vill säga journalisternas beslut, gällande hur 

vissa nyheter ska presenteras framför andra dispositionsmässigt. Lee och Lewis (Ibid.) 

betonar dock samtidigt att onlinejournalister hävdar att det existerar skillnader mellan 

journalistens och publikens preferensramar vid nyhetsurval. Studien, som utförts på tre 

amerikanska tidningsredaktioner, påvisar att mättal i form av klick, besökstid och 

besökstrafik är som mest påtaglig när det kommer till hur exponering av artiklar förändras i 

ett nyhetsflöde under loppet av en nyhetsdag. Däremot indikerar resultatet att mättal från 

webbanalys har en marginell funktion som agendasättare. (Ibid.) MacGregor (2007) anser 

också att webbanalys har skapat en förändrad prioriteringsordning mellan olika journalistiska 

ämnesval i nyhetsflöden. Han menar dock samtidigt att instinkt och reporterns personliga 

uppfattningar har en fortsatt avgörande roll i gatekeepingprocessen.   

2.1.3 Webbanalysens inverkan 
En del forskare ser gatekeeping som ett förlegat sätt att studera nyhetsurval, i synnerhet i och 

med den moderna digitala mediekontextens framväxt (Shoemarker &  Vos, 2009). 

Shoemarker & Vos (Ibid.) har försökt att aktualisera teorin och hävdar att gatekeeping 

fortfarande är essentiellt i studier som rör journalisters nyhetsurval. Detta eftersom 

nyhetsorganisationer innefattar ett flertal grindar där meddelanden passerar, precis som i 
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Lewin´s (1947) tidiga modell av gatekeepingprocessen, samt att aktörer både på mezzo- och 

makronivå har inflytande över vad utflödet resulterar i (Shoemarker & Vos, 2009). Att studera 

nyhetsurval ur ett gatekeepingperspektiv är fördelaktigt av den orsaken att teorin möjliggör 

för en helhetsbild av processen (Ibid.). En betonad svaghet med teorin är att den inte 

definierar vad som sker vid de grindar som en nyhet passerar, att den inte penetrerar och 

kategoriserar vilka parametrar som är avgörande (Tandoc, 2014).  

David Domingo (2008) har definierat ett antal steg där gallring sker i 

gatekeepingprocessen. Genom ett klassificeringsschema som redogör för i vilken mån 

publiken är närvarande och har en inverkan vid varje steg i processen. Stegen i 

klassificeringsschemat är tillgång och observation, val och filtrering, bearbetning och 

redigering, distribution och tolkning (Se tabell 1). Domingo’s (Ibid.) studie pekar på att 

publiken har en låg inverkan på onlinejournalistiken då publikens behov endast till viss del 

tas i beaktning av grindväktarna i varje steg av processen.  

Tandoc (2014) har anammat Domingos (2008) klassificeringsschema men har istället  

fokuserat på att studera publikens inverkan genom webbanalys. Det vill säga hur och om 

mättalen från webbanalys är en betydande komponent i gatekeepingprocessen (se tabell 1). 

Tandoc’s (2014) studie påvisar istället, till skillnad från Domingo’s (2008), att mättalen från 

webbanalys har ett visst inflytande i gatekeepingprocessen.  

Enligt Tandoc (2014) finns det anledning att inte endast belysa webbanalysens 

närvaro vid gallringsmomenten, utan även skedet när material tagit sig genom grindarna, det 

vill säga blivit publicerade nyheter. Tandoc (Ibid.) använder termen de-selection för att 

beskriva när en journalist på grund av mättal, såsom exempelvis sviktande trafiksiffror, väljer 

att ta bort en nyhet ur ett nyhetsflöde, som i sin tur ersätts av en ny artikel. Detta är enligt 

Tandoc’s (Ibid.) resultat en indikation på att redaktionerna gör likhetstecken mellan hög 

klickfrekvens och vad publiken önskar att läsa om. Tandoc’s (Ibid.) resultat påvisar således 

att publiken genom webbanalys har kommit att bli ett sista steg i gatekeepingprocessen 

eftersom journalisterna omfördelar nyheter som de ser inte uppskattas av publiken. 

!
!
   

!
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Tabell 1. Domingo’s (2008) och Tandoc’s (2014) kategorisering av grindar och beslut inom 

gatekeepingprocessen. 

2.2 Gatekeeping i det journalistiska fältet 
Gatekeeping beskriver vad som potentiellt sett kan ha en påverkan i nyhetsurvalet, snarare än 

att konkretisera var denna påverkan härstammar från (Tandoc, 2014). Som presenterats i 

teoriavsnittet har fältteori använts i kombination med gatekeepingprocessen från och med 

tidigt 1940-tal då Lewin (1947) studerade amerikaners matkonsumtion. Lewin (Ibid.) tillförde 

ett fältteoretiskt synsätt på gatekeepingprocessen, han ansåg att alla beståndsdelar bildar ett 

större sammanhang och ville åskådliggöra vilka som påverkade processen. Genom att studera 

journalistiken som ett eget fält går det att skapa sig en djupare förståelse för vilka faktorer 

som bidrar till att onlinejournalister använder webbanalys i gatekeepingprocessen. Fältteorin 

kan tillföra en helhetsbild och öppnar upp för möjligheten att se varför ett fält är uppbyggt på 

ett specifikt sätt och vad som influerar till ett visst handlingsmönster. Genom fältteori är det 

Klassificeringsschema Domingo (2008) Tandoc (2014)

Insamling/observation: 
Hur benägna journalister är att ta 
in information från allmänheten. 

Få av webbplatserna  
erbjuder uttryckligen sina 
användare att lämna sina åsikter och 
sina berättelser. 

  Ämnen som diskuteras i sociala           
medier blir till nyheter. Nyheter  med 
mycket trafik uppdateras och görs 
“follow-ups” på.

Val/filtrering: 
Hur journalister väljer att 
involvera publikens åsikter  
gällande vilka nyheter som 
ska publiceras.

Inga möjligheter för publiken att 
delta i detta skede. Redaktionen gör 
urvalet och prioriteringsordning i 
nyhetsflöde. 

När besökstatistiken sjunker 
förflyttas nyheten rent layout-mässigt 
på sidan. Nya nyheter byts ut mot de 
som har sjunkande besökssiffror. 

Bearbetning/redigering: 
I vilken mån publikens innehåll 
publiceras. 
Innefattar bloggar, artiklar, bilder 
osv. 

Få onlinetidningar gav publiken  
möjlighet att komma med eget 
innehåll för publicering. Detta 
separeras från det professionella 
materialet. 

Rubriker skrivs utifrån förslag från 
webbanalys. Rubriker testas genom 
att låta besökare se olika former av 
rubriker och den med mest trafik 
används. 

Distribution: 
Vilken mån journalister tar in 
publikens åsikter om vilka nyheter 
som bör prioriteras före andra 
efter de publicerats.

Prioritetsordningen utgörs av 
statistik, så som rankning av mest 
lästa nyheter eller inskickade 
berättelser. 

Webbanalys ger listor på populära 
ämnen. De använder webbanalys för 
att se om detta stämmer och vilka 
som underpresterar. 

Tolkning 
I vilken grad publiken har 
möjlighet att delta och 
kommentera om nyheten

Ser deltagandet från publiken som 
en möjlighet för läsarna att 
diskutera om händelser. 

Att en nyhet har många kommentarer 
är bra, men de läser inte innehållet 
utan tittar på trafikstatistiken
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möjligt att studera varför webbanalys, som en ny komponent inom fältet, anammas och hur 

det förändrar journalistiska normer och praktiker. (Tandoc, 2014; 2015) Tidig forskning om 

gatekeeping har vuxit fram ur Lewins (1951) fältperspektiv, men har senare även studerats 

utifrån Pierre Bourdieu’s (1993;1992;1986;1984) teorier om fält. Shoemarker, Vos & et.al 

(2009) anser att Bourdieu’s fältteori skapar nya möjligheter att teoretisera kring relationerna 

mellan de olika nivåerna i gatekeepingprocessen. Som presenterats i syftet, ämnar studien 

även att undersöka vilka faktorer som bidrar till att onlinejournalister använder webbanalys 

inom det journalistiska fältet. Fältteori kommer därmed användas i studien eftersom teorin 

tillför ytterligare en dimension och influeringsaspekt på gatekeepingbegreppet.  

2.2.1 Det journalistiska fältet  
Fält är enligt Bourdieu (1992) något som ständigt omsluter människor och att det inom fälten 

finns ett antal permanenta lagar som individer ständigt förhåller sig till. Bourdieu’s 

(1993;1992;1986) fältteori har av forskare på olika sätt applicerats på det journalistiska fältet 

(Schultz, 2007; Benson, 2006; Benson & Neveu, 2005; Tandoc, 2014; 2015). Att studera 

journalistiken som ett eget fält menar Ida Schultz (2007) ger upphov till möjligheten att förstå 

journalistik som ett eget område där det råder unika lagar, logiker och praktiker.  

En betydelsefull del i Bourdieu’s (1992) fältbegrepp är att varje enskilt fält är unikt i 

sitt slag och har vissa komponenter som skiljer sig från andra omgivande fält. Strider är enligt 

Bourdieu (Ibid.) ett exempel på vad som gör ett fält unikt. Bourdieu (Ibid.) menar att 

striderna utgörs av de olika mål som människorna inom ett visst fält vill åstadkomma. Inom 

det journalistiska fältet kan det vara viljan att bli en erkänd journalist med ett jobb på en 

redaktion som värderas högt. Bourdieu (Ibid.) är tydlig med att striderna skiljer sig mellan 

fälten. Han skriver: “Man kan inte få fart på en filosof genom att locka honom med de vinster 

geografen eftersträvar” (Bourdieu, 1992, s. 127-128).  Vinstintressena och striderna som är 

närvarande inom fälten menar Bourdieu (1984) existerar utan att explicit uttalas. Inom det 

journalistiska fältet finns det således alltid implicita mål för journalister att sträva efter, 

oavsett om de är medvetna om dessa eller ej. 

Individer i fältet har enligt Bourdieu (1992) dessutom ett habitus, vilket kan ses som 

utmärkande egenskaper i människors beteende, som går i linje med fältets normer och 

praktiker. Habitus är inte något en människa har med sig från födseln, utan något som skapas 
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och allteftersom utvecklas och tillslut blir en del av individen (Ibid.). Habitus i det 

journalistiska fältet menar Schultz (2007) utgörs av de sätt journalister väljer att spela det så 

kallade nyhetsspelet. Det journalistiska fältet har exempelvis en historia av starka etiska 

regler och principer som vuxit fram över tid och bidragit till framväxten av ett beteende- och 

handlingsmönster som journalister inom fältet förhåller sig till (Schultz, 2007).  Doxa är nära 

sammankopplat med habitus eftersom det enligt Bourdieu (1992) innefattar grundprinciperna 

inom fältet, vilket exempelvis kan vara implicita normer för en journalists tillvägagångssätt 

(Schultz, 2007).  

2.2.2 Kapitalen inom det journalistiska fältet 
Enligt Bourdieu (1992) är fältens kapital det som avgör en människas position och status 

inom ett specifikt fält. Det existerar fyra kapital inom varje fält – kulturellt, symboliskt, 

socialt, och ekonomiskt (Bourdieu & Wacquant 1992). I linje med Bourdieu (1992) resonerar 

Schultz (2007) att dessa kapital även existerar inom det journalistiska fältet. Det ekonomiska 

kapitalet är det Bourdieu (1992) åsyftar till den sammanlagda mängden av materiellt kapital 

en individ har inom ett visst fält. Inom det journalistiska fältet anser Rodney Benson (2006), 

som har studerat journalistiken som ett fält, att detta exempelvis kan vara nivån av 

annonsintäkter och den rådande ekonomiska situation en tidning besitter. Det andra kapitalet 

är det kulturella, vilket Bourdieu (1986) menar åsyftar till den totala kunskap en människa 

besitter inom ett specifikt område. Inom det journalistiska fältet innefattar detta det 

sammanlagda kunnande som en journalist har samt individens yrkeserfarenhet (Schultz, 

2007). Det tredje kapitalet, vilket är det sociala, skriver Bourdieu (1993) är ett kapital som 

innefattar relationer, kontakter och bekantskapskrets. Bourdieu (Ibid.) menar att det är genom 

dessa konstellationer som individer kan skapa sig ett gott rykte och på så vis erhåller respekt 

bland andra inom fältet. Inom det journalistiska fältet utgörs detta exempelvis av en 

journalists nätverk, vänner och familj (Schultz, 2007). Det sista kapitalet är det symboliska, 

vilket enligt Bourdieu (1986) grundar sig i en människas rykte samt vilken trovärdighet 

vederbörande anses inneha av övriga deltagare inom fältet. Inom det journalistiska fältet 

innefattar det symboliska kapitalet prestige, vilket Schultz (2007) menar åsyftar journalisters 

rykte och image och kan exempelvis utgöras av antalet journalistiska priser en journalist 

blivit tilldelad.  
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Tandoc’s (2014) syn på kapitalen i det journalistiska fältet skiljer sig ifrån Schultz 

(2007) och Benson’s (2006), då han istället har ställt kapitalen i relation till webbanalysens 

mättal som han indirekt likställer med publiken. Tandoc (2014) hävdar att huruvida 

journalister uppfattar publiken som ett ekonomiskt och symboliskt kapital har en betydelse 

för varför onlinejournalister anammar webbanalys i deras nyhetsurval. Först menar Tandoc 

(Ibid.) att publiken utgör det ekonomiska kapitalet eftersom en ökad och solid läsarkrets 

bibehåller kapitalet stabilt. För att bibehålla kapitalet stabilt menar Tandoc (Ibid.) att 

nyheterna måste vara tilltalande för publiken, vilket i sin tur kan öka klickstatistiken. Vidare 

menar Tandoc (Ibid.) även att publiken kan ses som som ett symboliskt kapital, då en 

tillfredsställd läsarkrets leder till förbättrad legitimitet på onlinetidningsmarknaden och 

därmed är något som journalister aktivt strävar efter att bibehålla stabilt. Således hävdar 

Tandoc (Ibid.) att uppfattningen av publiken som ett ekonomiskt och symboliskt kapital i 

kombination med onlinejournalisters habitus är en avgörande mekanism som influerar 

gatekeepingprocessen. Onlinejournalister blir sålunda mer benägna att använda sig av 

webbanalys när de uppfattar eller upplever instabilitet, det vill säga ökning eller minskning av 

det ekonomiska och symboliska kapitalen (Tandoc, Ibid.).  

!

!
Tabell 2. Tabell över kapitalen inom det journalistiska fältet baserat på Bourdieu’s (1993; 

1992; 1986), Schultz’s, (2007); Benson’s, (2006) syn på kapitalen samt Tandoc’s (2014) 

modifierade definition av publiken som ekonomiskt och symboliskt kapital.  

Kapitalform Innebörd i journalistiska fältet 
(Bourdieu 1993;1992;1986, Schultz, 
 2007; Benson; 2006)

Publiken som kapital 
Tandoc (2014)

Kulturellt kapital Journalistiska utmärkelser, meriter och 
totalt uppfattade kunskap

---

Socialt kapital Journalisters nätverk, vänner och 
familj (journalistiskt kontaktnät)

---

Ekonomiskt kapital Redaktionens ekonomiska situation Hög läsarstatistik (klick) ökar 
annonsintäkterna. 

Symboliskt kapital Journalistens egna rykte och image Att tidningen har ett gott rykte och 
legitimitet bland publiken.
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2.2.3 Webbanalys och ekonomiska aspekter 
Flertalet forskare konstaterar att den dystra ekonomiska situation som onlinetidnings-

branschen präglas av har en inverkan på graden av användandet av webbanalys (Vu 2014; 

Tandoc 2014; Napoli 2011; Allern 2012).  

Med bakgrund i detta har Hong Tien Vu (2014), en forskare som studerat 

webbanalysens inverkan på gatkeepingprocessen,  i sin studie påvisat att journalister till viss 

del grundar sitt nyhetsurval på mättal från webbanalys eftersom det möjliggör för 

ekonomiska fördelar. Vu (Ibid.) förklarar detta genom att åsyfta att de senaste årens 

finansiella instabilitet på tidningsmarknaden fört med sig att ledande nyhetsredaktioner som 

normalt haft goda ekonomiska förutsättningar tvingats avverka redaktionella resurser i takt 

med sviktande upplagor. Följande utveckling har bidragit till att webbanalys i större 

utsträckning används i syfte att stärka den ekonomiska vinningen eller för att utvärdera 

avkastning av specifikt artikelmaterial. (Ibid.)  

I och med att onlinemiljön blivit mätbar genom webbanalys har även sättet som 

nyhetsverksamheter operationaliserar sitt arbete förändrats (Napoli, 2011). Philip Napoli 

(Ibid.), professor i studier om journalistik och medier, beskriver detta då han menar att 

underlag från webbanalys fungerar som utgångspunkt för hur mediehus organiserar sin 

kommersiella verksamhet och utformar strategier för att möta publiken och annonsörers 

önskemål. Tandoc (2014) belyser också detta då han beskriver att utformade strategier 

rörande webbanalys enligt honom innebär konkurrensfördelar gentemot övriga marknaden. 

Det ekonomiska incitamentet är således en av de primära anledningarna till att webbanalys 

anammas i den journalistiska arbetsprocessen eftersom fler klick i regel leder till högre 

annonsintäkter och utgör motiverande underlag för att övertyga nya annonsörer (Ibid.). Ett 

resultat av den uppkomna ekonomiska situationen och de nya utformade kommersiella 

strategierna har även gett upphov till termen “click bait” – som avser en nyhet som är skriven 

och paketerad endast i avseende att generera klick och högre användartrafik vilket senare kan 

omsättas i faktiska annonsintäkter (Ibid.).  

2.2.4 Webbanalys och journalistisk legitimitet  
Webbanalysverktyg anammas inte enbart för att generera ökade annonsintäkter och för att 

skapa konkurrensfördelar. Ett flertal forskare har påvisat att webbanalys även skapar 
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möjlighet att öka nyhetsredaktionens legitimitet, men att det samtidigt går att härleda ett 

motstånd bland journalistkåren att tillämpa webbanalys i nyhetsurval (Lee & Lewis 2014; 

Tandoc 2014; Usher 2010; Vu 2014; MacGregor 2007).  

Det för oss vidare in på hur webbanalys och dess potential fungerar i kombination 

med de traditionella journalistiska tillvägagångssätt som har en historia av starka etiska regler 

(Schultz, 2007). Lee och Lewis (2014) studie pekar på att journalister till viss del är villiga att 

åsidosätta typiska journalistiska värderingar i samband med nyhetsurval för att anpassa 

innehållet baserat på webbanalys och på så sätt skapa innehåll som uppskattas hos publiken. 

Till detta hör den ökade förekomsten av “soft news” – en nyhetsform vars innehåll följer 

publikens önskan och preferenser, även om urvalet inte endast grundar sig i mättal genererat 

från webbanalys utan i kombination med journalistens subjektiva uppfattning om vad 

publiken vill ha. (Ibid.). 

Det finns dock forskning som funnit att ovilja, arbetsstolthet och traditionellt synsätt 

är faktorer som hämmar användning av webbanalys trots att detta arbetssätt med förmodan 

skulle medföra samtycke och uppskattning från publiken (Tandoc 2014; Usher 2010; Vu 

2014; MacGregor 2007). Tandoc (2014) menar exempelvis att ovilligheten huvudsakligen 

spåras huvudsakligen till att den genomsnittlige journalisten ogillar eller har en ovana att 

arbeta med siffror och statistik och att journalisten redan säger sig inneha en orubblig 

uppfattning om mottagaren. Det finns också en utbredd oro att underlaget om publikens 

åsikter och beteendescheman ska undergräva den enskilda journalistens oberoende urval 

(Ibid.).  

Det går även att finna ett visst motstånd att i praktiken inkludera digitala verktyg vid 

nyhetsurval. Usher (2010)  har genomfört textanalyser på brev och mail från journalister som 

fått avgå i samband med nedläggningar av tidningshus. Han hävdar att journalisterna inte är 

tillräckligt öppna och mottagliga för att anamma nya digitala verktygen i deras arbetssätt 

(Ibid.). Usher (Ibid.) beskriver att motviljan är en av anledningarna till att de fått lämna sina 

jobb eftersom nyhetsredaktionernas chanser att överleva på en ekonomisk instabil marknad 

motverkas om de inte följer den digitala utveckling som branschen kräver.  

Arbetsstolthet är en annan identifierad aspekt som hämmar användning av 

webbanalys. Vu (2014) har studerat ett antal redaktörer och menar att de dagligen tar intryck 

av de mättal som genereras från webbanalys, men att det endast är en tredjedel av 
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respondenturvalet som är villiga att medge att webbanalysen i någon mån styrde utfallet av 

nästa publicering. Ett resultat som Vu (Ibid.) härleder till en arbetsstolthet som påvisar att 

sådana externa influenser inte går hand i hand med den traditionella bilden av oberoende och 

professionell journalistik. MacGregor (2007) resonerar i linje med detta då han påstår att det 

traditionella synsättet av vad som är och blir en nyhet är något som fortfarande har en stark 

inverkan på onlinejournalisters nyhetsurval, även om webbanalys genererar mättal över vad 

publiken anser är av högt nyhetsvärde.  

2.3 Sammanfattning av teori 
Teorin gällande gatekeepingprocessen belyser att journalister är grindväktare i termer av att 

de medverkar och formar vad som blir en nyhet.  Detta bland annat genom journalistens egna 

subjektiva inflytande över materialet eller genom beslut baserat på mättal från 

webbanalysverktyg. Gatekeepingteorins svaghet är i första hand att den inte definierar 

processen som sker vid varje grind och och därmed inte heller grindväktarens agerande. 

Denna problematik är något som möjliggörs genom Domingo’s (2008) kategorisering av 

varje dimension av processen. Genom att tillföra dimensionen webbanalys i Domingo’s 

(Ibid.) kategorisering öppnar det således upp för möjligheten att studera hur onlinejournalister 

använder webbanalys i gatekeepingprocessen vid varje gallringsmoment.   

Fältteori hjälper till att försöka skapa en förståelse inför vilka faktorer som bidrar till 

hur onlinejournalister använder webbanalys i sitt arbete. Detta eftersom det journalistiska 

fältet präglas av starka etiska normer och principer där Bourdieus (1992) kapitalbegrepp 

åskådliggör vad som är högt respektive lågt värderat inom fältet. På så sätt går det att urskilja 

vad som krävs av en onlinejournalist för att agera utifrån fältets spelregler.  Webbanalysens 

intåg i det journalistiska fältet menar Tandoc (2014) öppnar upp för att journalister kan 

uppfatta publiken som ekonomiskt och symboliskt kapital. Om någon av kapitalformerna 

ökar eller minskar menar Tandoc (Ibid.) att onlinejournalister har en större benägenhet att 

bruka webbanalys som verktyg för att stabilisera kapitalen.  

Den forskning som genomförts inom ämnesområdet belyser att webbanalys dikterar 

hur nyhetshus utformar strategier för att vara kommersiellt gångbara på en konkurrensutsatt 

onlinetidningsmarknad. Statistik som exempelvis avslöjar publikens efterfrågan i termer av 

antalet användare och klick utgör vitalt underlag för att locka till sig annonsörer. Många av 
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studierna återkommer även till att det tidigare funnits en ovilja bland den gemene journalisten 

att utgå från webbanalys vid nyhetsurval (Usher 2010; Vu 2014; MacGregor 2007). Tandoc 

(2014) menar exempelvis att dessa negativa attityder grundar sig i statistisk oförmåga och ett 

vidhållande av traditionella normuppfattningar om vad som är journalistiskt oberoende. 

2.4 Teoretiskt ramverk och analysmodell 
Studiens övergripande syfte är att förklara och utveckla en förståelse för nyhetsurval inom 

onlinejournalistiken i och med webbanalysens framväxt. Studiens fokus är därmed hur 

journalistiska normer och arbetssätt ter sig i nyhetsurval i kombination med webbanalys. För 

att besvara syftet och uppställda frågeställningar har vi valt att använda oss av Tandoc’s 

(2014) analysmodell, som illustrerar en helhetsbild av ett antal aspekter som beskriver hur 

och varför webbanalys används i gatekeepingprocessen. Vi kommer dessutom tillämpa 

analysmodellen inom genrerna allmännyheter, sport och kultur för att på så sätt utröna om 

aspekterna gestaltar sig olika inom de olika genrerna. Eftersom vår studies empiri utgörs av 

svenska onlinejournalister är vi även intresserade av att se hur applicerbar modellen är i en 

svensk kontext, då Tandoc’s (Ibid.) studie genomförts med amerikanska journalister som 

utgångspunkt. Modellen nedan (se figur 1.) avser att i linje med frågeställning (1) att 

identifiera vilken funktion onlinejournalisterna uppfattar att webbanalys har i 

gatekeepingprocessen (se figur. 1 ruta D) samt frågeställning (2), vilka faktorer som bidrar till 

att onlinejournalister använder webbanalys inom det journalistiska fältet (se figur. 1 och 

rutorna A, B och C). Analysavsnittet inleds av D i figur 1. eftersom detta skapar en 

förutsättning för att härleda vilka faktorer som bidrar till användning av webbanalys i det 

journalistiska fältet. Under analysmodellen (figur 1.)  redogörs vad varje del i modellen 

åsyftar att studera. 
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Figur. 1. Tandoc’s (2016) och studiens analysmodell. Figuren illustrerar en helhetsbild av 

komponenter som beskriver hur och varför webbanalys används i gatekeepingprocessen. 

!
Teorigenomgången redogjorde för att onlinetidningsbranschen står inför en svår ekonomisk 

situation och att det journalistiska arbetet operationaliseras på ett sätt som ska generera 

ekonomiskt avkastning (Napoli 2011; Vu 2014; Tandoc 2014;2015). Uppfattning av 

konkurrens (se figur 1, ruta A) åsyftar därmed att studera huruvida journalisters uppfattning 

om konkurrens och ekonomiska påfrestningar är en faktor för att anamma webbanalys i deras 

nyhetsarbete.  

Forskare har dessutom funnit att ovilja, arbetsstolthet och traditionellt synsätt är 

faktorer som hämmar användning av webbanalys, trots att detta arbetssätt skulle medföra 

samtycke och uppskattning från publiken (Tandoc 2014; Usher 2010; Vu 2014; MacGregor 

2007). Tillämpning av webbanalys (se figur 1, ruta B) avser därmed att undersöka i vilken 

grad onlinejournalister tillämpar webbanalys i deras arbete och vilka de individuella 

påverkansfaktorerna kan vara.  

Teorin beskriver att onlinejournalister blir mer benägna att använda sig av webbanalys 

om de uppfattar eller upplever instabilitet i det ekonomiska och symboliska kapitalet (Tandoc 

2014). Publiken som ekonomiskt och symboliskt kapital (se figur 1, ruta C) åsyftar således till 

att studera hur och om onlinejournalisterna uppfattar publiken som ett ekonomiskt och 

symboliskt kapital. Om de upplever att publiken, genom mättalen från webbanalys, som ett 

ekonomiskt kapital i termer av annonsintäkter, samt som symboliskt kapital något som kan 

�22



leda till ökad legitimitet. Detta kommer användas med stöd i Bourdieus (1992), Schultz  

(2007) syn på kapital, habitus och journalistisk doxa.  

Domingo (2008) har definierat ett antal steg där gallring sker i gatekeepingprocessen, 

vilka utgörs av insamling och observation, val och filtrering, bearbetning och redigering, 

distribution och tolkning (Se tabell 1). I Tandoc’s (2014) version av Domingo’s (2008) 

modell dras likhetstecken mellan webbanalys och publiken. Användning av webbanalys i 

nyhetsarbetet (se figur 1, ruta D) innefattar därmed att studera hur onlinejournalisterna 

använder sig av webbanalys i sin gatekeepingprocess, det vill säga hur närvarande mättalen 

genererat från webbanalysen är vid nyhetsurval. Som nämnts kommer denna 

undersökningsaspekt inleda analysen eftersom detta skapar en förutsättning för att härleda 

vilka faktorer som bidrar till användning av webbanalys i det journalistiska fältet. 

!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!
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3. Metod  
Följande avsnitt beskriver och motiverar vald metod för att uppfylla undersökningens syfte 

och besvara uppställda frågeställningar. Sammantaget har studien en abduktiv ansats där 

den kvalitativa datainsamlingen genomfördes via en fallstudie. Den empiriska insamlingen 

sker via semistrukturerade intervjutillfällen. 

3.1 Forskningsmetod 
Följande studie beskrivs som en fallstudie som avser att studera vilken funktion 

onlinejournalisterna uppfattar att webbanalys har i gatekeepingprocessen, vilka faktorer som 

influerar urvalet och hur detta skiljer sig mellan olika journalistiska genrer. En fallstudie är 

lämplig när forskaren i fråga vill undersöka en specifik instans av ett studieobjekt. Fallstudien 

karaktäriseras av att måla en detaljerad bild av fallet och identifiera relationer, samband och 

processer. (Bryman, 2012) I detta fall utgör fallstudien en motiverad forskningsmetod 

eftersom vi är intresserade av föregående aspekter snarare än att ge en bred bild av 

onlinejournalistens förhållande till webbanalys. Studiens metodansats betraktas som abduktiv 

då onlinejournalisters användning av webbanalys undersöktes genom att låta studien sväva 

mellan teori och empiri för att på så vis låta förståelsen successivt växa fram hur webbanalys 

inverkar vid nyhetsurval. I samband med en abduktiv studie formuleras på förhand 

frågeställningar som besvaras men ej hypotesdrivna resonemang (Ibid.). Genom att utföra 

semistrukturerade intervjuer med ett antal onlinejournalister har vi samlat in empirisk data 

som sedan tolkas utifrån det teoretiska ramverk och forskningsfrågor som beskrivits i 

föregående kapitel. De sannolika slutsatser som dras vid en kvalitativ undersökning kan inte 

generaliseras med andra fall men kan ge upphov till hypoteser som i sin tur kan prövas eller 

falsifieras. (Ibid.) Detta anses relevant i förhållande till aktuell studie eftersom genrebidraget i 

studiens resultat kan vara i behov av ytterligare prövning.              

3.2 Urval av respondenter och genrer 
Urvalet av onlinejournalister som intervjuas görs inom följande tre genresektioner: 

allmännyheter, sport och kultur. Föregående inriktningar har valts ut eftersom de vanligen 

ingår i ett onlinebaserat nyhetshus utbud. För att kunna identifiera intressanta likheter och 

skillnader i varje genres förhållande till nyhetsproduktion och webbanalys intervjuas tre 
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onlinejournalister inom varje gebit. Således består det empiriska underlaget som ligger till 

grund för vårt resultat av svar från sammanlagt nio respondenter. Detta följer enligt Trost 

(2005) vad som kan betraktas som ett tillräckligt stort urval vid en kvalitativ intervjustudie.    

Huvudkriterierna för att i enlighet med studiens avsikt fungera som intervjuobjekt är 

att onlinejournalisten ifråga ska arbeta eller har arbetat på en etablerad tidningsredaktion med 

onlinenärvaro som har tillgång till webbanalysverktyg, samt att denne har erfarenhet av 

dagligt nyhetsarbete på aktuell redaktion. Det sistnämnda är essentiellt eftersom vi är 

intresserade av vilken roll webbanalysen spelar vid nyhetsurval som görs i realtid för att bidra 

till ett föränderligt nyhetsflöde.      

!

!
Tabell 3. Tabellen redogör respondenterna, intervjulängd, vilket datum intervjun utfördes, 

vilken genre journalisterna tillhör samt redaktionsstorlek.  

3.3 Operationalisering och datainsamlingsmetod 
Studiens datainsamling har bestått av en testintervju och en mer omfattande huvudstudie. I  

samband med båda faserna av insamlingen utfördes semistrukturerade intervjuer. 

Testintervjun genomfördes tillsammans av båda författarna i syfte att säkerställa att vår 

intervjumall var korrekt formulerad utifrån det vi avsåg att studera samt få en bild av hur lång 

tid intervjuerna kommer att ta.  

Semistrukturerade intervjuer faller under kategorin kvalitativ metod och intresserar 

sig för hur individen tolkar och formar sin egen verklighet. En semistrukturerad intervju 

Respondent Längd Datum Genre

Robin 31 min 28/4 - 2016 Sport

Sara 30 min 25/4 - 2016 Sport

Astrid 44 min 3/5- 2016 Sport

Carl 45 min 26/4 - 2016 Kultur

Björn 35 min 25/4 - 2016 Kultur

Tilda 40 min 9/5 - 2016 Kultur

Anders 43 min 26/4 - 2016 Allmännyheter

Niklas 42 min 21/4 - 2016 Allmännyheter

Joel 40 min 22/4 - 2016 Allmännyheter
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präglas av förutbestämda teman som går i linje med studiens ämnesinriktning och 

frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer ger oss fördelen, till skillnad från strukturerade 

sådana, att kunna formulera frågor av mer öppen karaktär samt möjlighet att utveckla frågor 

under själva intervjuns gång. (Bryman & Bell, 2013) Vi ansåg att semistrukturerade 

intervjuer var den lämpligaste intervjuformen för studien eftersom det gav oss möjligheten att 

förbereda en på förhand fastlagd intervjuguide, men också ställa följdfrågor vid behov för att 

ge de nio respondenterna utrymme att utveckla oväntade aspekter som föll utanför mallen 

eller förklara eventuella oklarheter (Ibid.). Eftersom vi i huvudsak var intresserade av 

journalistens subjektiva perspektiv av fenomenet fungerade den semistrukturerade formen bra 

för att få respondenten att öppna upp sig och uppmuntras att förklara abstrakta resonemang 

(Ibid.). Den kvalitativa intervjun som metod gav oss en djupare förståelse om nyhetsurval på 

ett sätt som exempelvis hade varit svårare att uppnå med en observationsstudie där 

undersökta individer inte med samma detaljrikedom tillåts förklara varför de utför en viss 

handling (Saunders, 2012). En kvantitativ forskningsansats bunden till en orörligare 

insamlingsram hade inte heller uppfyllt studiens krav på fördjupande utläggningar (Ibid.).        

Intervjumallens struktur kategoriserades i enlighet med studiens syfte och 

analysmodell. Den inledande halvan av intervjumallen konstruerades utifrån Domingos 

(2008) klassificeringsschema i syfte att besvara frågeställning (1) - Vilken funktion uppfattar 

onlinejournalisterna att webbanalys har i gatekeepingprocessen. Utifrån analysmodellen 

motsvarar nämnda avsnitt i intervjumallen komponenten användning av webbanalys i 

nyhetsarbetet (se figur 1, ruta D). Anledningen till att vi inledningsvis ställer frågor som 

konkret skapar en förståelse för själva användningen är för att det sedan skapar en 

förutsättning för att härleda vilka faktorer som bidrar till användningen. Eftersom 

frågeställning (2) inrymmer just att studera vilka faktorer som bidrar till att onlinejournalister 

använder webbanalys inom det journalistiska fältet har slutdelen av intervjumallen 

formulerats därefter. Dessa kategorier i intervjumallen överensstämmer med  

analysmodellens komponenter för uppfattning av konkurrens, tillämpning av webbanalys och 

publiken som ekonomiskt och symboliskt kapital (Se figur 1,  ruta A, B och C). Föregående 

intervjufrågor har formulerats utifrån ett fältteoretiskt perspektiv.  Intervjumallen är utformad 

utefter praxis vid semistrukturerade intervjuer - det vill säga en uppsättning frågor som följer 

ett avsett mönster men vars ordningsföljd kan variera (Bryman & Bell, 2013). Intervjuerna 
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spelades in och transkriberades i efterhand före den empiriska analysen fortskred. 

Transkriberingarna gjordes i direkt anslutning till precis avslutad intervju för att säkerställa 

att vi som intervjuare kunde ge en så korrekt återgivning av tillfället som möjlig. Allt som 

respondenternas sade under intervjun transkriberades ordagrant, detta innefattar vem som sa 

vad, markering för pauseringar samt om respondenten betonat något särskilt tillsattes 

utropstecken eller frågetecken. Den genomsnittliga tidslängden vid varje intervjutillfälle var 

30-45 min.                                

3.4 Analysmetod 
Generellt utförs analys av data i två faser: förberedelse av data och dataanalys. Under den 

förstnämnda delen görs det insamlade materialet redo för analys, vilket innebär att forskaren 

ser till att allt material är i ett liknande format, detta för att skapa ett analysunderlag som är 

överskådligt och jämförbart. (Oates, 2006) För att tillgodose detta följer vår intervjumall en 

tydligt utformad följeordning, i den mån det går vid semistrukturerade intervjuer, som 

katalogiserar respondenternas svar utifrån vilka delaspekter som undersökningen studerar 

(Ibid.). Vår datanalys utgår ifrån den kodmetod Jan Trost (2005) benämner som “linje-för-

linje”. Det innebär att forskaren noga och uppmärksamt läser igenom sitt material och kodar 

texten utifrån vilka återkommande satser eller meningar som förekommer i materialet. Detta 

görs för att identifiera likheter och skillnader mellan respondenternas resonemang (Ibid.). I 

vårt fall gav analyssättet oss möjlighet att bryta ner relevanta svar till subkategorier och 

teman som sedan kunde jämföras internt, journalist för journalist och genre för genre, med 

vald teoretisk utgångspunkt och frågeställningar (se tabell 4).  

Mer ingående beskrivet konstruerades kodmallen utifrån intervjumallens 

delkategorier. Det vill säga Domingo’s (2008) kvalificeringsschema bestående av 

kategorierna insamling och observation, val och filtrering, bearbetning och redigering, 

distribution samt tolkning (se tabell 1). Vidare tillkommer kategorierna uppfattning av 

konkurrens, tillämpning av webbanalys och publiken som ekonomiskt och symboliskt kapital, 

som motsvarar vald teoretisk inriktning berörande fältteori, vilka även utgör komponenter i 

analysmodellen (se figur 1). Intervjusvaren från varje respondent har enligt förfarandet i 

föregående stycke adderats i mallen och kondenserats till sin väsentligaste mening utan att gå 

miste om bredden i innehållet. Resultatet redovisas i sin helhet i det empiriska avsnittet och 
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utvärderas sedan i analyskapitlet genom att ställas mot studiens teoretiska urval. För att 

tydligt besvara uppsatt syfte och frågeställningar är analysavsnittet disponerat utifrån varje 

enskild komponent i analysmodellen (se figur 1). Under det avslutande analysstycket ges en 

sammanfattande bild av de viktigaste härledda slutsatserna ur varje föregående analyssektion.     

              

!  
!

Tabell 4. Utdrag från använd kodningsmall.  

3.5 Validitet och reliabilitet  
Huruvida en respondent har svarat subjektivt eller objektivt är ett återkommande 

validitetsproblem vid kvalitativa intervjuinsamlingar. Det finns en risk att respondenten är 

färgad av sin redaktionella kontext och därför håller tillbaka sina subjektiva resonemang i 

förmån för vad hen tror är “rätt” svar. Förutsättningarna kan sedermera medföra att 

respondenternas svar varierar beroende på intervjutillfälle och sammanhang. För att stärka 

validitet och frammana ärliga utsagor är varje intervjuperson anonymt dokumenterad i 

studien. (Bryman & Bell, 2013) 

Eftersom en betydande del av studiens analys innefattar att tolka och jämföra svar 

från de tillfrågade respondenterna är inte valet av semistrukturerade intervjuer en helt 

oproblematisk metodik (Trost, 2005). I och med att dessa svar i många fall är av subjektiv 

och abstrakt karaktär, och således kan vara svårtolkade, så finns det alltid en risk att vi lägger 

för stor vikt vid dess betydelse eller drar felaktiga slutsatser. För att undvika att kliva i sådana 

fällor har vi enligt Trost (Ibid.) direktiv hela tiden i intervjusituationen och under analysfasen 

förhållit oss kritiska till logiken i de resonemang som presenteras för oss. Samtidigt har vi 
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bibehållit en balans och inte, som Trost (Ibid.) skriver, i onödan försökt läsa mellan raderna 

och övertolkat materialet så att tolkning riskerar övergå i bedömning. För att ytterligare stärka 

trovärdigheten av våra kvalitativa tolkningar har vi i egenskap av två forskare avskilt 

analyserat samma empiriska underlag för att härleda huruvida våra enskilda tolkningar 

stämmer överens eller skiljer sig åt (Ibid.).    

Trost (2005) poängterar att urvalet vid en kvalitativ intervjustudie bör vara heterogent 

inom en given ram, där variation mellan personerna uppmuntras, men att alltför unika eller 

avvikande intervjuobjekt ej bör överskrida någon enstaka respondent. En befogad kritik som 

skulle kunna framföras angående vårt respondenturval är huruvida vi endast borde intervjuat 

onlinejournalister med redaktörsansvar eftersom denna redaktionella roll troligtvis i störst 

utsträckning tar de nyhetsurvalsbeslut som grundas utifrån webbanalys. Urvalet har styrts av 

vilka onlinejournalister som vi lyckades få tillgång till inom loppet av studiens tidsram. 

Sedermera anser vi inte att invändningen hotar undersökningens reliabilitet nämnvärt 

eftersom samtliga nio involverade onlinejournalister ständigt arbetar nära sin redaktör eller 

nyhetschef och själva dagligen tar beslut där webbanalys är närvarande. Det ska även 

tilläggas att ett antal av respondenterna innehar eller har haft redaktörsansvar under sin aktiva 

journalistkarriär.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4. Empiri  
I följande avsnitt presenteras insamlat empiriskt material baserat på de genomförda 

semistrukturerade intervjuerna Empirin kommer redogöras utifrån de tre genrerna kultur, 

sport och allmännyheter samt speglas av kodningsmallens struktur. 

4.1 Webbanalysens funktion 
Nedanstående tabell redovisar studiens intervjuade onlinejournalister, uppdelade efter 

genretillhörighet, vars utsagor redovisas i den empiriska berättelsen (se tabell 4). Resultatet 

av varje enskild genrejournalists användning av webbanalys vid nyhetsurval redovisas utifrån 

kategorierna i Domingo’s (2008) klassificeringsschema.  

 Respektive redaktionsstorlek presenteras för att skapa en intressant redovisning och 

förståelse av det empiriska underlaget. Dock utgör inte redaktionsstorlek i sig en primär 

utgångspunkt för att härleda likheter och skillnader mellan respondenternas användning av 

webbanalys eftersom stoleken på redaktionerna inte är jämnt fördelat mellan genrerna, och 

således utifrån nämnda variabel inte kan betraktas som representativt.    

!

!
Tabell 4. Samtliga nio stycken intervjuade onlinejournalister inom varje enskild genre.  

4.1.1 Insamling och observation 
!

Allmänjournalister     

Alla tre tillfrågade allmänjournalister beskrev att allmänheten utgör en betydande roll i 

insamlingsfasen. De förklarade att publiken har möjlighet att lämna tips och uppgifter till 

redaktionernas journalister i flera olika typer av kommunikationskanaler. Det huvudsakliga 

kontaktsättet som beskrivs bland alla de tre allmänjournalisternas intervjusvar är telefon, mail 

Allmänjournalister Sportjournalister Kulturjournalister

Anders - liten redaktion Robin - stor redaktion Carl - mellanstor redaktion

Niklas - mellanstor redaktion Sara - stor redaktion Björn - mellanstor redaktion

Joel - stor redaktion Astrid - mellan redaktion Tilda - mellanstor redaktion
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och sociala medier. Anders, som arbetar på en liten redaktion, uppgav även att allmänheten i 

stor utsträckning uppsöker redaktionen för att personligen uppmärksamma denne om sina 

uppgifter. Han beskrev att inlämnade uppgifter vars trovärdighet och användbarhet anses vara 

tillräckliga som uppslag till nyheter utvärderas oavsett av både journalisten och dess 

redaktörer. En stor del av de uppgifter som de tre allmänjournalisterna mottar utgörs även av 

utskick från privata och offentliga organisationer, exempelvis i form av pressmeddelanden, 

som önskar exponering i tidningens nyhetsflöde. En betydande del av uppslagen tas även 

fram av enskilda journalisters personliga observationer och genom diskussioner 

redaktionsmedlemmar emellan. Niklas beskrev detta och menade att de fungerade som 

nyhetsunderlag: 

!
Vi får in massa tips, pressmeddelanden men också saker som journalister själva 
kommer på som vi sen samlar i en stor mapp som man har för varje månad. (Intervju 
med Niklas, allmänjournalist på  mellanstor redaktion,  21/6 - 16)   !

Sportjournalister 

Att samla in information från allmänheten var centralt bland alla tre sportjournalister och 

tipsen kom in via mail eller genom sociala kanaler. Sara, en av sportjournalisterna på en av de 

större redaktionerna, var noga med att påpeka att det är otroligt viktigt att vara källkritisk. 

Sara berättade att när uppgifter behandlas från allmänheten försöker de först kontakta tipsaren 

för att verifiera vart informationen kommer ifrån och sedan ringa runt till branschkollegor för 

att bekräfta påståendets sanningshalt. Astrid som är en del av en mellanstor 

lokaltidningsredaktion uppger att bevakning av idrottsklubbars hemsidor och sociala medier, 

exempelvis genom att följa intressanta spelares Twitterkonton, är viktiga plattformar för 

informationsinhämtning. Robin och Sara, som jobbar på två större redaktioner, beskrev att de 

till viss del tog emot tips från allmänheten, men att de främst fick information ifrån 

internationella källor och egna reportrar placerade i utlandet. Sara förklarade: 

!
Framförallt andra stora internationella kanaler, det ger mest, men även allmänheten. 
(Intervju med Sara, sportjournalist på stor redaktion, 25/4 - 16).  !!!!
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Kulturjournalister   

Bortsett från lokalförankring, tips från arrangörer, pressmeddelanden och sociala medier 

beskrev alla tre kulturjournalister att insamling av nyheter till stor del sker utifrån egna 

preferenser. Carl beskrev att insamlingen också ofta utgörs av nyheter som till viss del 

baseras på journalistens expertisområde inom genren: 

!
När du jobbar på kulturen så är du antingen väldigt intresserad av konst eller musik 
eller så, och varje reporter eller redaktör tenderar att ha ett specialintresse, privata 
intressen och egna intressen som styr, det är en stor del av det, det som man har koll 
på.  (Intervju med Carl, kulturjournalist på mellanstor redaktion, 21/4 -16) !

Tilda beskrev att det inkommer mycket värdefull information från allmänheten genom tips. 

Trots detta menade Tilda att det alltid sker en bedömning om ett fenomen är relevant, oavsett 

om tipset förefaller som intressant måste nyheten samtidigt anses vara viktig för fler än 

endast den personen som lämnat uppgiften. Även sociala medier beskrevs utgöra en källa för 

insamling av information för en av de tre tillfrågade kulturjournalisterna. Björn ansåg 

nämligen att sociala medier inspirerar till artiklar och krönikor eftersom det ger en möjlighet 

att hitta ämnen som är aktuella och som debatteras intensivt för stunden. Björn menade dock 

att lokala arrangörer utgjorde den viktigaste informationskällan. Björn beskrev:   

!
Mest i den dagliga lokalbevakningen från arrangörer, som mejlar om vad de har på 
gång.  (Intervju med Björn, kulturjournalist på mellanstor redaktion, 25/4 - 2016). !

4.1.2 Val och filtrering 
!

Allmänjournalister  

Alla tre allmänjournalister uppvisade en samstämmighet kring att användning av webbanalys 

vid val och filtrering av nyheter är märkbar. Samtliga tre tillfrågade allmänjournalister 

belyser att antalet klick per artikel är en återkommande parameter för hur redaktionen väljer 

att prioritera nyheter i det huvudsakliga nyhetsflödet. Niklas som arbetar på en mellanstor 

redaktion beskriver detta:  

!
!

�32



Det som klickas mest ska ligga synligast också, ha den bästa platsen på sajten. Vi har 
ju en så kallad topp, vilken är den största nyheten, den ligger ju som etta då 
exempelvis.  (Intervju med Niklas, allmänjournalist på  mellanstor redaktion, 21/6 - 
16)  !

Genererar en nyhet ett högt trafikflöde har den generellt sett en längre levnadstid på sajten 

och kan räkna med en framskjuten placering beskrev två av de tre tillfrågade 

kulturjournalisterna, vilka jobbade på mellanstor respektive stor redaktion. Anders, som 

jobbar på en liten redaktion, menade istället att trafikflöden är en naturlig del av nyhetsurval 

men att traditionell nyhetsvärdering som utgår från relevans, närhet och aktualitet i större 

utsträckning styr valet av nyheter. Enligt Niklas favoriseras vissa typer av nyhetsämnen 

eftersom de enligt tidigare erfarenhet bidragit med höga trafiksiffror. Här ingår exempelvis 

nyheter om brott, trafikolyckor och positiva nyheter. 

!
Sportjournalister 

Samtliga tre av de tillfrågade sportjournalisterna lade stor vikt vid att klick är en avgörande 

parameter för hur en nyhet skulle placeras på siten. Sara och Robin beskrev även att klick är 

det centrala mättalet för att se om en nyhet ska vara kvar på siten. Sara förklarade dock att det 

trots detta finns vissa artiklar som får företräde och det gäller framförallt material som de 

själva har skrivit och lagt ner tid på. En egen nyhet beskrev Sara utgjordes av en nyhet som 

den egna redaktionen skrivit och själva tagit fram källmaterialet, exempelvis en följetång av 

artiklar om Zlatan Ibrahimovics fotbollssäsong. Snarare än att exempelvis rakt av publicera 

eller skriva om artikelmaterial från nyhetsbyråer.  Sara beskrev: 

!
Främst hur många som klickar på den. Men även om det är en egen nyhet eller inte. 
Vi lägger väldigt mycket tid på våra egna nyheter. (Intervju med Sara, sportjournalist 
på stor redaktion, 25/4 - 16).  !

Kulturjournalister 

Samtliga av de tre tillfrågade kulturjournalistrespondenterna beskrev att det existerar ett 

aningen större spelrum gällande hur nyheter väljs ut och placeras på nyhetssajten. Carl som 

jobbar på en mellanstor redaktion beskrev att det inte råder lika stor konkurrens inom 

kulturen som inom de andra genrerna på redaktionerna och att det därmed inte är avgörande 

vart nyheten placeras på siten. Han beskrev: 
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När man skriver nyheter om när något spektakulärt har hänt, då sätter man ju upp det 
högst. Det behovet har man inte riktigt lika mycket på kulturen, för du behöver inte 
“clickbait:a” lika mycket. (Intervju med Carl, kulturjournalist på mellanstor 
redaktion, 21/4 -16)  

      

Två av de tre tillfrågade kulturjournalisterna, Carl och Björn, resonerade att webbanalysen 

inte hade någon betydande roll i vilka nyheter som används. Det handlade snarare om 

aktualitet och egna bedömningar. Bevakningen av dashboards som redovisar besökssiffror 

var begränsat. Björn gjorde detta 1 till 3 gånger per dag medan Carl endast gjorde det dagen 

efter. Både Björn och Carl resonerade att bevakning av trafikflöden dessutom var något som 

gjordes på egen hand snarare än på uppmaning från redaktionens sida. Tilda önskade att hon 

hade mer tid över till att studera besökssiffror, men att detta inte var något som prioriterades i 

dagsläget. 

4.1.3 Bearbetning och redigering 
!

Allmänjournalister 

Alla tre respondenter inom allmännyheter belyste att användningen av webbanalys i samband 

med bearbetning och redigering i första hand sker när rubriker och puffrubriker utformas. 

Enligt Niklas gör möjligheten att testa rubrikers klickvänlighet under en begränsad 

tidsintervall att rubrikens effektivitet kan optimeras i efterhand. Att webbanalys skulle ha 

någon betydelse för hur artikeltexter skrivs eller bearbetning av dess språkliga ton förnekas 

av alla tre allmänjournalister, där är journalistens egna bedömning styrande. Niklas beskrev: 

!
Om man ser till att man hittar någonting i statistiken så är det nog egentligen bara 
rubriker skulle jag säga. På puffen framförallt, alltså det som syns på startsidan. 
(Intervju med Niklas, allmänjournalist på  mellanstor redaktion, 21/6 - 16)   !

Anders, som arbetar på en liten tidningsredaktion, fyllde i Niklas resonemang genom att 

poängtera att artikelinnehållet förblir orört när webbanalys används för att öka nyhetens 

dragningskraft: 

!
Dom gångerna jag har sett det, så har jag aldrig reagerat: "det är inte det jag menar", 
utan det har alltid varit förståeliga ändringar. På webben skriver man oftast en ny 
rubrik istället för den man har i tidningen för att inte vara upprepande. Det 
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förekommer säkert, men jag har aldrig upplevt att någon har ändrat så mitt arbete 
förminskats. (Intervju med Anders, allmänjournalist på liten redaktion, 26/4 - 2016)  !

Sportjournalister 

Alla tre sportjournalister lade stort fokus på att rubriken inte skulle vara alltför avslöjande och 

att den skulle locka in till läsning. Sara och Astrid beskrev att de ändrade rubriken efter 

publicering om det visade sig att webbanalysen pekade på minskad trafik och låg 

klickfrekvens. Robin, som jobbar på en av de största sportredaktionerna i Sverige, beskrev att 

namn och bilder är två viktiga faktorer för att en rubrik ska prestera bra: 

!
Man väljer ibland att placera namn i rubriker, såsom Zlatan för att locka läsare. 
Ibland kan man välja en bild på Zlatan även om artikeln inte handlar om honom utan 
hans lagkompis. Eftersom man vet att läsaren klickar på den då. (Intervju med 
Robin, sportjournalist på stor redaktion, 28/4 - 16). !

Kulturjournalister 

Samtliga tre kulturjournalister redigerar sällan rubriker på redan publicerade artiklar. Björn 

beskrev att om en rubrik redigeras kan det vara puffrubriker. Björn och Carl var noga med att 

påpeka att rubrikerna skulle sticka ut och vara unika, men att det viktigaste fortfarande var att 

den skulle beskriva själva händelsen som artikeln handlar om snarare än rubriker som bjuder 

in till högre klick. Tilda beskrev att det viktigaste med en rubrik var att den skulle locka till 

läsning, samt att den skulle vara representativ för innehållet. Carl beskrev även att det är 

viktigt att bibehålla en form av integritet vid redigering av kulturnyheter i termer av att 

undvika sensationsrubriker: 

!
Det är väl det att den ska få folk att klicka på artikeln. Men du får ju inte dra ut det så 
det känns som “clickbait”, för då kommer folk tycka att man tappar trovärdighet och 
kulturellt värde. Men man måste hitta små saker som sticker ut. (Intervju med Carl, 
kulturjournalist på mellanstor redaktion, 21/4 -16) 

4.1.4 Distribution 
Allmänjournalister 

När det gäller webbanalysens delaktighet i distribution av nyheter har verktyget enligt 

samtliga av de tre tillfrågade respondenterna i genren allmänjournalistik en inverkan på 

huruvida en nyhet bibehålls i ett nyhetsflöde eller plockas bort. Antalet gjorda klick, som 
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indikerar en artikels popularitet bland besökarna, kan avgöra hur en nyhet prioriteras över en 

annan. Liknande statistiskt underlag avgör också i stor utsträckning om uppföljningar på 

redan existerande nyheter görs. Anders beskrev: 

!
När det är något som påverkar en större mängd människor på ett annat sätt då vill ju 
de personerna läsa om det och då är man också mer benägen att följa upp den typen 
av saker. (Intervju med Anders, allmänjournalist på liten redaktion, 26/4 - 16).  !

Sportjournalister 

Sara och Robin återkom till betydelsen av egenproducerade nyheter. De beskrev att om en 

nyhet skapats av den egna redaktionen och inte endast är en direkt återberättad nyhet från 

exempelvis internationella källkanaler är detta något som avgör hur länge en nyhet får stanna 

kvar på siten samt att den ges företräde framför andra kortare artiklar.  Sara, som jobbar på en 

stor sportredaktion återkom till detta ett antal gånger: 

!
En egen nyhet får stanna längre, medan korta klickisar har större rotation. Snabba 
klicknyheter dör fortare än nyheter man lagt ner tid och fixat själva. (Intervju med 
Sara, sportjournalist på mellanstor redaktion, 25/4 - 16).  !

Astrid förde samma resonemang om klickens betydelse men belyste även att magkänsla hos 

journalisten inför vilken nyhet som är den mest intressanta kan avgöra vilken artikel som lyfts 

fram.         

Kulturjournalister  

Samtliga av de tre kulturjournalisterna beskrev att antal klick, sociala medier, aktualitet, tips 

och egenintresse utgör återkommande parametrar för vad som avgör att en nyhet ska vara 

kvar eller ej. Tilda menade att det inte var hon som avgjorde vilka nyheter som skulle vara 

kvar på siten, utan att det huvudsakligen var webbredaktörens jobb. Tilda beskrev att den 

person som gjorde detta urval förmodligen beslutade detta baserat på läsarantal. Tilda menade 

samtidigt att antalet klick endast är ett mättal som avslöjar en del av sanningen och menade 

att redaktioner i stort förmodligen missar andra viktiga synvinklar som spelar in.  

!
De går mycket på vad som klickas, och det blir ju bara en del av sanningen, vi 
kanske missar mycket där. (Intervju med Tilda, kulturjournalist på mellanstor 
redaktion 9/5 - 2016) 
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!
Björn och Carl beskrev aktualitet och lokal förankring som två av de viktiga aspekter. Björn 

menade att om något är aktuellt, oavsett om det återfinns i sociala medier eller är något 

angeläget arrangemang är detta något som avgör huruvida en nyhet ska vara kvar på siten. 

Carl beskrev att aktualitet var en viktig del förenat med trafik:  

!
En kombination av aktualitet och trafik skulle jag säga, så värderar jag det som 
ansvarar för webben. (Intervju med Carl, kulturjournalist på mellanstor redaktion, 

26/4 - 16).  

!
Förutom aktualitet och besökstrafik menade Carl och Björn att processen alltid avslutas med 

deras egna beslut. Oavsett hur mycket klick en nyhet har hävdade Carl och Björn att det 

främst i slutändan var de själva som gjorde urvalet för vad som publicerades.  

4.1.5 Tolkning  
Allmänjournalister  

Niklas beskrev att vissa redaktioner på förhand har ett uppsatt mål för trafikflöden som måste 

uppnås för att nyheten ska klassas som lyckad: 

!
Om man lägger ut en artikel och sedan så visar det sig att den klickas över tusen 
gånger i kvarten, då är det en bra artikel, då är det en bra rubrik, en bra pushnotis. 
(Intervju med Niklas, allmänjournalist på mellanstor redaktion, 21/4 - 16).  !

Samma journalist uppgav att en artikel som klickas mellan 100-150 gånger på startsidan 

betraktas som ett förväntat normalutfall, varken bra eller dåligt.  Resterande två av de tre 

tillfrågade  allmänjournalisterna uppgav inte några liknande exakta bedömningsramar, men 

belyste likväl antalet klick som en viktig utgångspunkt för tolkning av nyhetens värde. Även 

publikens nivå av engagemang i sociala medier eller i nyhetens kommentarsfält har 

betydelse. Joel, den tillfrågade allmänjournalist som arbetat i stor redaktionsmiljö, lyfte också 

antal klick som centralt men ansåg att publicering av nya uppgifter före en huvudkonkurrent 

är allra högst värderat.    

!
!
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Sportjournalister 

Alla de tre sportjournalisterna beskrev att klick utgjorde den parametern som avslöjade hur 

väl en nyhet presterade. Sara och Robin uppgav även att sociala medier var en viktig del i 

tolkningsprocessen för att mäta genomslagskraften. Robin beskrev detta:  

!
Största fokus är hur många som klickar, men även om det pratas mycket om det på 
Twitter. Och dessutom om det ger genomslag i andra medier. (Intervju med Robin, 
sportjournalist på stor redaktion, 28/4 - 16). !

Även Astrid lade stor vikt vid hur en nyhet diskuterades i sociala medier, framförallt på 

Twitter, och menade i linje med Sara och Robin att detta förutom klick var ett sätt att bedöma 

en nyhets prestation. 

!
Kulturjournalister 

Hur kulturjournalisterna tolkade en nyhets prestation varierade. Carl beskrev att nyhetsvärde 

och prestation berodde på kvalitén och den estetik som har förmedlats i innehållet och 

menade att webbanalysens parametrar var något sekundärt. Carl förklarade: 

!
Det läggs en stor vikt på det kvalitativa och estetiska i kulturjournalistiken, så har 
jag upplevt det, att det väger tungt, det är inte så att man bara “okej”, men den här 
klickades ju flera tusen gånger, det är en bra artikel, så är det inte.”(Intervju med 
Carl, kulturjournalist på mellanstor redaktion, 21/4 -16) !

Tilda beskrev att det fortfarande handlar om klassiskt journalistiktänk, att om de har grävt 

fram en bra nyhet så bedöms den därefter. Hon sade även att det är viktigt att de är snabba att 

förmedla nyheten till allmänheten. 

4.2 Faktorer för användning av webbanalys 

!
Följande avsnitt redogör empiri för hur intervjuade onlinejournalister förhåller sig till 

konkurrens och ekonomi, tillämpning av webbanalys, journalistiska värderingar och publiken 

vid användning av webbanalys.     
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4.2.1 Konkurrens och ekonomi 
Allmänjournalister 

Samtliga tre allmänjournalister som intervjuats uppger att de uppfattar ekonomiska 

anspänningar i sin arbetsroll. De nämnde även att den långvariga ekonomiska kris som 

drabbat tidningsbranschen de senaste åren har bidragit till att upplagorna minskat, 

annonsintäkterna dalat och att redaktionerna på olika sätt tvingats strukturera om sin 

verksamhet. Niklas beskriver:  

!
Pappersupplagan minskar, annonsintäkterna på webben ökar, men inte tillräckligt 
snabbt för att täcka upp det som man tappar i pappret. Dom går ju mot nollpunkten 
men det går för långsamt. Antal prenumeranter minskar. (Intervju med Niklas, 
allmänjournalist på  mellanstor redaktion, 21/4 - 16).  !

Oförmågan att konstruera en affärsmodell där läsarna är villiga att betala för journalistik i 

onlinemiljön beskrevs som ett huvudproblem och en grundanledning till ett mycket 

konkurrensutsatt marknadsläge bland samtliga av de tre intervjuade allmänjournalisterna. 

Detta är en situation som uppmuntrar till att förhålla sig till antal klick och att i större 

utsträckning sträva efter att publicera nyheter före de aktörer som tidningen ifråga identifierar 

som sina huvudsakliga konkurrenter.  Joel, som jobbar på en stor redaktion beskrev: 

!
Det har absolut blivit en naturlig del av nyhetsprocessen, det måste du ha koll på. 
Annars känns det som att man sitter lite i blindo. Hur går det för oss?  (Intervju med 
Joel, allmänjournalist på stor redaktion, 22/4 - 16). !

Webbanalysverktyg har implementerats på redaktionerna i syfte att kunna följa upp hur väl 

publicerat material presterar och att utifrån statistiskt underlag erhålla en större förståelse 

inför den egna målgruppen, menade samtliga av de tre tillfrågade allmänjournalisterna. 

Vidare var alla tre allmänjournalisterna eniga om att tillämpningen även kan spåras till att 

redaktionerna vill kunna presentera trafikflöden för annonsörer, men att detta beroende inte 

på något sätt reflekterar sig i hur journalisternas enskilda prestationer bedöms. Ingen av de tre 

tillfrågade allmänjournalisterna upplever en press att personligen skapa nyheter som 

genererar många klick. Däremot nämnde Niklas att redaktionens gemensamma resultat i form 

av besöksstatistik regelbundet utvärderas efter avslutad nyhetsdag.    

   

�39



Jag personligen har inga förväntningar på att dra ett antal klick, det finns inte heller 
någon som kontrollerar det. Det går inte in på individuell nivå, bara för teamet. 
(Intervju med Niklas, allmänjournalist på mellanstor redaktion, 21/4 - 16) !

Sportjournalister 

De tre tillfrågade sportjournalisterna återkom till faktumet att onlinetidningsbranschen 

befinner sig i ett tufft klimat och att det är svårt att vara unik när alla konkurrerar om klick 

och läsare. Sara förtäljde att det är viktigt att nischa sig för att kunna stå ut i mängden och att 

den stenhårda konkurrensen leder till att rubriker behöver vara unika: 

!
Därför kan också rubriker bli lite väl klickjagande, för det handlar om att överleva. 
(Intervju med Sara, sportjournalist på stor redaktion, 25/4 - 16).  !

Vidare beskrev Sara att webbanalysen hjälper till att skapa en överblick vad läsarna i någon 

mån är ute efter att läsa om och att webbanalysen således skapar möjligheten att upprätthålla 

ett högt läsarflöde till siten. Robin, som jobbar på den största sportredaktionen, tvekade inte 

när han blev tillfrågad varför han trodde att deras redaktion använde sig av 

webbanalysverktyg: 

!
För att överleva. Klick innebär pengar och i sin tur innebär det att man kan ha kvar 
sitt jobb. (Intervju med Robin, sportjournalist på stor redaktion, 28/4 - 16). !

På den mellanstora redaktion som Astrid arbetar på är webbanalysen framförallt ett sätt att 

uppmuntra personalen att göra ett fortsatt bra jobb när framgångsrika trafiksiffror uppnås.    

Samtliga av de tre tillfrågade sportjournalisterna var överens om att annonsintäkter var en 

viktig del i deras arbete och att detta i sin tur hade en viss betydande roll vid nyhetsurval. 

Sara beskrev att det kanske inte riktigt var uttalat på redaktionen, men fortfarande något som 

de förhåll sig till i deras arbete:  

!
Det spelar stor roll, men de är inget som är uttalat från chefer, däremot vet man att 
folk måste klicka för att företaget ska kunna sälja annonser. (Intervju med Sara, 

sportjournalist på stor redaktion, 25/4 - 16).   

!
!
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Kulturjournalister 

De tre tillfrågade kulturjournalisterna beskrev att tidningsbranschen generellt sett stod inför 

tuffa tider och ansåg att webbtidningarna var utsatta för hög konkurrens samt att tidningarna 

dras med sviktande ekonomiska siffror. Björn uttryckte att kulturen är en genre som i och 

med den digitala förändringen har påverkats eftersom att den internt kommit att bli mindre 

prioriterad än de andra grenarna inom redaktionerna. Björn beskrev att kulturartiklarna som 

en effekt har fått en nedprioriterad plats i nyhetsflödet. Att användandet av 

webbanalysverktyg till viss del baseras på att dra in annonsintäkter är inget som Björn eller 

Carl har i åtanke vid nyhetsurval, Carl beskrev: 

!
Ur ett kulturperspektiv är webbanalys mer ett komplement, det är inte så att man 
utvärderar så mycket, det är inte så att vi letar aktivt efter nyheter som fungerar, som 
man ser funkar skitbra på kulturen och sen ska vi skriva mycket om sånt. (Intervju 
med Carl, kulturjournalist på mellanstor redaktion, 21/4 -16) !

 Oavsett hur de använde sig av webbanalys menade alla tre kulturjournalister på ett eller 

annat sätt att det endast utgjorde ett komplement vid nyhetsurval och snarare än något de 

främst förhåller sig till.  

Tilda menade att det är viktigt att inte rucka på trovärdigheten och att det är essentiellt 

att läsarna och redaktionen ska associeras med kvalité. Tilda beskrev att de ständiga 

besparingar som sker kan vara ett hot mot deras trovärdighet. Hon menade att dessa 

nedskärningar gav upphov till att många läsare hör av sig till dem och uppmärksammar om 

det existerar fel i texter i form av faktaframställning och språkliga missar. Tilda beskriver:  

!
Vår trovärdighet är det viktigaste vi har och den är det väldigt farligt att tumma på. 
Med de ständiga besparingarna är det risk att trovärdigheten minskar. Vi har många 
läsare som påpekar fel i texter. Både faktafel och språkliga fel. (Intervju med Tilda, 
kulturjournalist på mellanstor redaktion 9/5 - 2016) !

 Carl beskrev att arbetet som kulturjournalist mer innebär att man blir tilldelad ett jobb 

som förväntas ta lite längre tid, och att det sällan är som på de andra avdelningarna där 

nyheter omgående ska generera många klick. Alla tre kulturjournalister beskrev att de var 

befriade från påtryckningar gällande att skriva artiklar som genererar hög trafik och i sin tur 

annonsintäkter. Tilda beskrev att statistiken från klicken snarare fungerar som uppmuntran för 
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att fortsätta skriva liknande texter som hon vet presterar bra. Samtidigt menade Tilda att de 

har ett demokratiskt uppdrag att behandla ämnen som är relevanta för medborgarna:  

!
Att en artikel får många klick fungerar som bra pepping. Men det är också viktigt att 
skriva om annat. Vi har ett demokratiskt uppdrag att skriva om exempelvis 
kommunala beslut som påverkar medborgarna, även om det inte blir klickraketer. 
(Intervju med Tilda, kulturjournalist på mellanstor redaktion 9/5 - 2016) !

4.2.2 Tillämpning och journalistiska värderingar 
!
     Allmänjournalister 

Alla tre respondenter inom genren allmänjournalistik anser inte att användningen av 

webbanalys inkräktar på traditionella journalistiska värderingar eller hämmar dem att utföra 

sitt journalistiska uppdrag. Anders var tydlig med detta och sade: 

!
Nej, jag skulle inte välja klicken före min integritet. (Intervju med Anders, 
allmänjournalist på mellanstor redaktion, 26/4 - 16). !

Samtliga tre tillfrågade allmänjournalister menade även att journalistiskt oberoende och etik 

vid alla nyhetsurvalssituationer är en utgångspunkt som inte ruckas på. Joel förde ett 

resonemang om att jakten på klick i viss mån kan göra att vissa journalistiska vinklar 

återkommer i sådan utsträckning att dess motivation kan ifrågasättas, men aldrig att det leder 

till att regelvidriga publiceringar görs. 

!
Det beror ju helt på vad det är, men även om man kan känna att man kan skriva lite 
kladdiga grejer så skulle jag väl inte säga att man tummar på några regler eller 
journalistik etik. Det tas fortfarande på väldigt stort allvar, däremot kan man väl 
ibland ifrågasätta hur viktigt är just det här är att skriva om? (Intervju med Joel, 
allmänjournalist på stor redaktion, 22/4 - 16)  !

Att noggrant följa allmän publicistisk sed är inte enbart ett sätt att värna om den 

gemensamma redaktionella trovärdighet som tidningen bär på, utan även ur synvinkeln att 

den enskilda journalistens rykte är avgörande för hur attraktiv reportern ifråga är för framtida 

uppdrag inom branschen. Alla tre respondenter inom genren allmännyheter uppger att 
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journalister som betraktas som i huvudsak klickjagande nedvärderas av övriga kåren. Bland 

de tre allmänjournalisterna fanns även en uppfattning att det handlade om en generationsfråga 

huruvida journalisten använder sig av webbanalys eller inte, Niklas beskrev: 

!
Det är faktiskt en generationsfråga enligt min uppfattning. Det är de äldre på 
redaktionen som har svårare att förstå vad det är för vits med att få många klick, det 
räcker väl med prenumerationer? Jag tror inte ens de går in på webbsajten och kollar 
ens sina egna grejer. Där är det pappret som gäller. Det är helt klart en uppdelning 
mellan folk som tycker att det är viktigt och folk som inte tycker att det är det. 

(Intervju med Niklas, allmänjournalist på mellanstor redaktion, 21/4 - 16)         

!
     Sportjournalist 

Journalistiska värderingar och normer beskrev Sara, som är sportjournalist på en stor 

redaktion, styr hennes arbete eftersom hon hon är mån om sitt rykte inom branschen:  

!
Man kan inte göra bort sig med osanningar eller skarva för mycket, då får man ett 
dåligt rykte och kan inte få fler jobb. (Intervju med Sara, sportjournalist på stor 

sportredaktion, 25/4 - 16).  

!
Att dåligt skriven journalistik skulle kunna leda till svårigheter att få jobb någon annanstans 

återkom även när Robin tillfrågades om detta: 

!
Dessutom byter folk ofta jobb i den här branschen och alla känner alla, så gör man 
bort sig är man rökt sedan. (Intervju med Robin, sportjournalist på stor redaktion, 
28/4 - 16). !

Astrid poängterar att samtliga nyheter som hon producerar är i linje med hennes egna 

värderingar, men att det förekommer bedömningar där relationer med exempelvis lokala 

idrottsklubbar måste tas hänsyn till innan kontroversiella uppgifter publiceras. Sara och 

Robin beskrev även att några av de äldre journalisterna hade svårare att använda sig av 

webbanalys än de yngre. Sara beskrev att många äldre försökte att hänga med men att det 

samtidigt inte var ett självklart verktyg i det dagliga arbetet. Robin förklarade även detta:  

!
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Det handlar nog om att de inte riktigt är öppna för ett annat journalistiskt tankesätt 
och faller lätt tillbaka på de gamla vanliga sätt de genom alla år har jobbat utifrån. 

(Intervju med Robin, sportjournalist på stor redaktion, 28/4 - 16).                  

!
     Kulturjournalister 

Carl ansåg att det var viktigt med hög integritet gällande vad som anses som kultur och hur 

kulturjournalister rapporterar om detta, han beskrev:  

!
Det finns en ganska hög medvetenhet om att man ska behålla en hög integritet kring 
vad som är kultur och hur vi rapporterar om det, så jag tror inte det, jag kan inte 
föreställa mig att de på något sätt riskeras. Det tror jag faktiskt inte. (Intervju med 
Carl, kulturjournalist på mellanstor redaktion, 26/4 - 16).  !

Carl menade även att kulturen är en isolerad gren som primärt handlar om känsla och estetik 

och att detta inte skulle kunna styras av siffror och statistik, utan är något som måste värnas 

som det är. Samtliga av de tre tillfrågade kulturjournalisterna menade att det inom 

kulturområdet är textens verkningshöjd och kvalité som avgör journalistens värde inom fältet.  

4.2.3 Publiken och onlinejournalisten  
!
     Allmänjournalister  

Niklas, som jobbar som allmänjournalist på en mellanstor redaktion, har baserat på erfarenhet 

och sin egen föreställning av målgruppen en uppfattning om vad som kommer falla väl ut hos 

publikskaran. I många fall leder detta till en upprepning av nyhetsformer som enligt 

webbanalysen har medfört hög trafik. Även Joel belyser detta och förklarar:  

!
Jag tycker att såna här klassiska grejer som man alltid vet funkar är ju "bluffmejl", 
bluff-sms", där man skriver om något som alla känner igen som man kanske har sett. 
Det brukar alltid funka, det räcker med att man tar någon kommentar från någon IT-
expert eller någonting. (Intervju med Joel, allmänjournalist på stor redaktion, 22/4 - 
16)  !

Samtliga tre tillfrågade allmänjournalister menade att webbanalys används som ett 

kompletterande hjälpmedel för att veta vad som intresserar besökarna för stunden. 

Webbanalys fungerade även som stärkande individuell motivation för den enskilda 
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journalisten och att de fungerade som en bekräftelse ibland sina kollegor. Detta eftersom alla 

tre allmänjournalister som intervjuats uppgav att ett gott resultat i form av en välklickad 

artikel är stimulerande för journalistens självkänsla och ett kvitto på att de nyheter som 

journalisten skriver uppskattas av publiken. 

!
     Sportjournalister 

Alla tre sportjournalister som intervjuats menade att erfarenhet var en betydelsefull del i hur 

de definierade sin målgrupp och avgjorde hur något skulle mottagas hos läsarna. Sara beskrev 

att vissa saker och personer fungerar bättre än andra och därav används mättal som underlag, 

och är en komponent i urvalet. Robin sade att listor var något som han baserat på statistik från 

webbanalys visste att läsarna uppskattade: 

!
Man vet vad som går hem. Listor bland annat, det är ingen storartad journalistik, 
men fungerar för att läsaren ska bli intresserad. (Intervju med Robin, sportjournalist 
på stor redaktion, 28/4 - 16). !

Förutom erfarenhet och vissa formmässiga knep, var det framförallt webbanalysens mättal 

som användes som underlag för att ge indikationer om vad publiken var intresserade av. 

Robin beskrev att artiklar om exempelvis Zlatan Ibrahimovic var något de genom webbanalys 

känner till genererar mycket klick och därmed något som de vet uppskattas bland publiken. 

Astrid påpekade att man som sportjournalist utifrån tidigare erfarenhet i många fall på 

förhand har en god uppfattning om ens publik reagerar positivt på en viss typ av nyhet och då 

kan vinkla nyheter därefter: 

!
Om jag vet att en viss artikel gått bra, tänker jag på vad var det i den som gjorde den 
bra? Var det rubriken? Var det ämnet? Var det sporten eller personen? Då kanske 
man gör en liknande rubrik eller försöker hitta något åt det hållet. (Intervju med 
Astrid, sportjournalist på mellanstor, 3/5 - 16). !

Alla tre sportjournalister som intervjuades återkommer till att goda trafiksiffror också har en 

sporrande funktion. Det väl säga att den enskilda journalisten stärker sina egna aktier som 

yrkesman på redaktionen och inom branschen. Astrid menade att klicken skapade en intern 

men samtidigt personlig tävling bland anställda på redaktionen:  

!
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Det finns en liten tävlan mellan journalisterna och den blir mycket tydligare på 
webben än i en tidning i och med klick. Det handlar mer om det personliga än vad 
man skriver eftersom vi har så att alla får skriva lite om allt. (Intervju med Astrid, 
sportjournalist på mellanstor, 3/5 - 16).   !

Alla de tre sportjournalister som tillfrågats studerar även underlaget för att bekräfta att 

publiken genom sin interaktion ger sitt godkännande och gillande inför journalistens arbete.      

!
    Kulturjournalister  

Samtliga tre kulturjournalister som intervjuats beskrev att de har relativt god kännedom om 

vad publiken efterfrågar och förväntar sig av dem, vilket främst grundar sig i yrkeserfarenhet. 

Tilda beskriver att “erfarenhet och journalistisk fingertoppskänsla” ofta är det hon utgår ifrån, 

och att dessa aspekter ibland stämmer, och andra gånger inte. Att erhålla positiv feedback 

från publiken uppskattades av alla av de tre tillfrågade kulturjournalisterna. Carl beskrev: 

!
Det finns en del av egoprestige att jag vill att mitt material ska läsas av många, jag 
vill gärna ha reaktioner på det också. Det är roligt att få mail om att folk har läst 
någonting och det är nog snarare en privat grej. (Intervju med Carl, kulturjournalist 
på mellanstor redaktion, 26/4 - 16).  !

Detsamma gällde för Tilda som beskrev att det var stimulerande att se klick på hennes artiklar 

då det för henne fungerade som “pepping”. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5. Analys 
Analysen har genomförts med utgångspunkt från de fyra inneboende komponenter som bär 

studiens analysmodell - uppfattning om konkurrens, i kombination med publiken som 

ekonomiskt kapital,  publiken som symboliskt kapital, tillämpning av webbanalys samt 

användning av webbanalys i nyhetsarbetet. Därefter redogörs för ett tillägg till 

analysmodellen som baseras på resultatet att det även kan identifieras kapital som hämmar 

användningen av webbanalys. Följt av hur användningen av webbanalys ter sig inom 

respektive genre. Analysen avrundas med ett sammanfattande analysstycke vars huvudsakliga 

resultat redovisas utifrån analysmodellen.        

5.1 Användning av webbanalys i nyhetsarbetet 
Följande avsnitt redovisar och analyserar vilken funktion onlinejournalisterna uppfattar att 

webbanalys har i gatekeepingprocessen.        

5.1.1 Inget nödvändigt gallringsmoment  
!
Den oberoende bedömningen från journalisten, dess preferenser och andra etablerade mediala 

källor utgjorde de huvudsakliga parametrarna när nyheter skapas. I skenet av 

gatekeepingteori skiljer sig dessa empiriska utsagor gentemot Tandoc’s (2014) resultat. 

Tandoc’s (Ibid.) studie påvisar att grindväktarna, det vill säga journalisterna, i stor 

utsträckning baserar insamling av nyhetsuppgifter utifrån webbanalytiska underlag. Vårt 

resultat bekräftar emellertid Domingo’s (2008) tes - det vill säga att publikens inverkan 

överlag när det kommer till nyhetens innehåll är svag. Ingen tillfrågad journalist ansåg att 

publiken i form av mättal genererat från webbanalys styr insamling av nyheter. Denna 

undersökning kan dessutom inte bekräfta de 34 % av 318 amerikanska redaktörer som, enligt 

Vu’s (2014) enkätstudie, uppgav att de lät detaljerad webbanalys influera sin 

nyhetsinsamling. I denna studie uttryckte istället sju utav de totalt nio tillfrågade 

onlinejournalister att mättal genererat från webbanalys fungerar som ett komplement snarare 

än en styrande faktor, samt att verktyget inte är avgörande i varken det journalistiska arbetet 

eller vid insamling av nyheter.  
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Dock menade samtliga nio onlinejournalister att det alltid är de själva som gör ett 

kvalificerat beslut om hur viktigt det är att förhålla sig till webbanalysen och dess mättal i 

varje enstaka fall. Detta är i linje med det David Manning White (1950) skrev om för över 80 

år sedan när han studerade “Mr Gates”, att besluten i vid nyhetsurval är subjektiva och gallras 

utifrån bland annat en journalists egna preferenser. Tandoc (2014) hävdar å andra sidan att 

webbanalysen utmanar den journalistiska doxan genom att de tillfrågade journalisterna i hans 

studie vilade sig mer på underlag genererat från webbanalys snarare än andra aspekter som 

faller inom ramen för traditionellt journalistiskt arbete. Bland alla de tillfrågade 

onlinejournalisterna i vår studie fann vi att det subjektiva valet istället var vägledande. Något 

som kan liknas vid MacGregor’s (2007) studie som konstaterar att webbanalys förvisso har 

en inverkan på vilka nyheter som exponeras i ett nyhetsflöde, men att det oberoende 

journalistiska urvalet är fortsatt orubbligt. Att förhålla sig till webbanalysens mättal har 

därmed inte visat sig vara ett nödvändigt gallringsmoment i gatekeepingprocessen bland de 

tillfrågade onlinejournalisterna.     

5.1.2 Kompletterande tolkningsvariabel och de-selection 
!
Ett rimligt antagande på förhand var att journalisternas gallringsprocess vid samtliga faser av 

nyhetsurvalet övervägande skulle styras av webbanalys. Det visade sig istället att 

webbanalys, i form av antal klick och trafikflöden, endast förekom som initial utgångspunkt 

vid redigering, bearbetning och distribution av nyhetsartiklar. Shoemarker och Vos (2009) 

menar att nyhetsorganisationer i det digitala medieklimatet innefattar ett flertal grindar där 

meddelanden passerar, där aktörer både på mezzo- och makronivå har inflytande över vad 

utflödet resulterar i. Vi fann att det endast var de individuella journalisterna som hade 

inflytande över om webbanalys används i samband med dessa gallringsmoment. Detta till 

skillnad från Shoemarker och Vos (Ibid.) som menar att organisatoriska krafter också kan ha 

en inverkan. De tillfrågade journalisterna uppmuntrades till användning av webbanalys på 

organisatorisk nivå, men detta medförde inte nödvändigtvis att den organisatoriska kraften 

alltid omsattes i praktiken av journalisterna vid det faktiska nyhetsurvalet. 

Alla nio tillfrågade journalister medgav, även om användningsfrekvensen skiljde sig 

från genre till genre, att antal läsarklick är en viktig faktor när redan publicerat material ska 

optimeras och ramas in. Detta för att attrahera en så stor andel läsare som möjligt att 
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interagera med materialet. Ett resonemang som även förts av Lee & Lewis (2014) i deras 

studie, det vill säga att mättal genererat från webbanalys förefaller bli underlag för 

grindväktarnas beslut gällande hur vissa nyheter ska presenteras framför andra. De 

journalister som  Lee och Lewis (Ibid.) studerat anpassade även rubriker och puffrubriker i 

stor utsträckning med hjälp av mättal som webbanalys presenterar. Detta var ett 

återkommande gallringsmoment hos sex utav totalt nio av våra respondenter. Våra tillfrågade 

onlinejournalister beskrev tillika att aktuell klicknivå har en avgörande influens på en nyhets 

prioritering i ett nyhetsflöde samt om en uppföljning skrivs i syfte att förlänga 

originalnyhetens livslängd. Användningsmönstret tangerar Tandoc’s (2014) studie att 

webbanalysens roll i första hand är bunden till beslut som rör framställning och estetik.  

Att webbanalys till viss del är närvarande vid gallringsmomenten bland våra 

tillfrågade onlinejournalister indikerar dessutom att publiken, som Tandoc (2014) skriver, blir 

ett ytterligare steg i gatekeepingprocessen. Detta fenomen benämner Tandoc (Ibid.) som de-

selection. De tillfrågade onlinejournalisterna beskrev att efter en nyhet har publicerats kan 

den återigen komma att gallras, beroende på om mättalen visar negativ respons från publiken. 

Publiken utgör således ett sista gallringsmoment i det avseendet att onlinejournalisterna 

stundtals omformar nyheten, ramar in artikeln på ett annat vis, ändrar nyhetens position eller 

omformulerar puffrubriker. Resultatet går därmed i linje med Tandoc´s (Ibid.) utsagor om de-

selection, det vill säga att publiken genom mättalen från webbanalys förefaller vara en 

avslutande grindväktare i ledet av gatekeepingprocessen.  

De tillfrågade onlinejournalisterna begränsade sig även till den enklaste nivån av 

användning av webbanalysverktyg, vilket indikerar att de möjligheter som 

webbanalysverktygen erbjuder inte utnyttjas till fullo. De flesta av parametrarna som de 

tillfrågade onlinejournalisterna studerade utgjordes av antal klick och en artikels besökstrafik. 

Verktygen användes sällan för att definiera målgruppen genom exempelvis ålder, kön och 

geografisk plats. Samtliga av de nio tillfrågade onlinejournalisterna menade istället att de 

hade en klar uppfattning och förståelse om deras målgrupp utan att egentligen definiera vilka 

de är. I likhet med Anderson (2011) går det utifrån studiens resultat att påvisa att 

onlinejournalisterna som tillfrågats ser webbanalys som ett naturligt steg i deras 

arbetsprocess, men likväl ett frivilligt sådant. Denna uppenbart grundläggande användning av 

webbanalysens möjligheter bidrar till att mättal i termer av klick och besökstrafik snarare kan 
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betraktas som en kompletterande tolkningsvariabel än ett ofrånkomligt moment i 

gatekeepingprocessen. Webbanalys förefaller således vara en grind som den individuella 

journalisten själv kan välja att passera utifrån eget tycke, snarare än en institutionaliserad del 

av processkedjan. Som i sin tur går i linje med exempelvis det gatekeepingteoretiska 

perspektiv som Shoemarker & Vos (2009) argumenterar för.  

5.2 Uppfattning om konkurrens och ekonomiskt kapital 

!
Bortsett från att uppnå en förståelse för vilken funktion onlinejournalister uppfattar att  

webbanalys har i gatekeepingprocessen åsyftar även denna studie att studera vilka faktorer 

som bidrar till att onlinejournalister använder webbanalys inom det journalistiska fältet. 

Något som ständigt var närvarande i samtalen med de intervjuade journalisterna var den 

påtagliga medvetenheten och uppgivenheten rörande det journalistiska fältets osäkra 

framtidsutsikter. Under de senaste 5-10 åren har alla de redaktioner som de tillfrågade 

onlinejournalisterna jobbar eller har jobbat på infört någon form av webbanalysverktyg i 

arbetsprocesserna. Tandoc (2014) skriver att införandet av verktyg på redaktioner är något 

som växer fram genom att de befinner sig i en svår ekonomisk sits. Alla de nio tillfrågade 

onlinejournalisterna var på ett eller annat sätt övertygade om att anledningen till att deras 

redaktioner infört webbanalys grundade sig i att verktyget ökar chanserna för högre 

besökstrafik som sedermera kan leda till annonsintäkter. Onlinejournalisterna talade om 

publiken som en källa för överlevnad och beskrev deras läsare i termer av ekonomi, genom 

att de både måste bibehålla den återkommande läsarskaran och attrahera nya läsare. 

Onlinejournalisterna kunde dessutom peka på en relation mellan annonsintäkter och klick, 

samt att detta var en av de få intäkter som en onlinetidning har för att överleva. Utsagor som 

går i linje med Vu’s (2014) och Napoli’s (2011) resonemang, som också konstaterar att det 

dystra finansiella branschläget inneburit att redaktioner i allt större omfattning implementerar 

webbanalysverktyg med avsikten att ta fram kommersiella strategier som ska generera 

ekonomisk avkastning.  

Föregående beskrivna krav på att annonsintäkter i kombination med en minskad 

läsarkrets medför till ett ökat användande av webbanalys är en återkommande 

lägesbeskrivning bland ett flertal teoretiker. (Vu, 2014; Lee & Lewis, 2014; Cohen, 2002; 
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Allern, 2012; Tandoc 2014; 2015) Detta är således vidare även i enighet med Tandoc (2014), 

att uppfattningen av publiken som ett ekonomiskt kapital är en form av mekanism för hur och 

om webbanalysverktyg används i det journalistiska arbetet. Den ekonomiska instabilitet som 

redaktionerna är utsatta för kan i samstämmighet med Tandoc (Ibid.) ge upphov till att se 

publiken som ett ekonomiskt kapital som måste stabiliseras. Detta bekräftas av de tillfrågade 

onlinejournalisterna, eftersom de beskriver att deras redaktioner infört webbanalysverktyg i 

hopp om att förbättra den ekonomiska situationen.   

Alla onlinejournalister menade att webbanalys var ett betydelsefullt verktyg för att 

förstå läsarna och för att skapa nyheter som genererar annonsintäkter. Samtidigt var detta 

något som endast beskrevs vara viktigt på organisatorisk nivå. De tillfrågade 

onlinejournalisterna uttryckte inte själva att de på individnivå uppfattade en ekonomisk 

instabilitet och att de av den anledningen anammade webbanalysverkyg. Onlinejournalisterna 

beskrev istället att det var ett tankesätt som främst existerade på organisatorisk nivå och att 

det fanns en medvetenhet om att webbanalys är ett verktyg de borde omfamna för att det 

gynnar redaktionen i sin helhet. Anledningen till att de själva använde sig av webbanalys vid 

nyhetsurval var för att de rekommenderas och uppmuntrades att göra detta av sin redaktion. 

Uppfattning om konkurrens och instabilitet i det ekonomiska kapitalet är som Tandoc (2014) 

beskriver således närvarande komponenter hos redaktionerna, det vill säga på 

organisationsnivå, och något som gett upphov till införandet av webbanalys. De tillfrågade 

onlinejournalisterna visade dock tendenser på att denna instabilitet inte alltid bidrog till 

användning av webbanalys på individnivå eftersom instabiliteten endast upplevdes på 

organisatorisk nivå.  

5.3 Publiken som symboliskt kapital 
Som förväntat beskrev samtliga av våra nio intervjuade onlinejournalister vikten av att skriva 

artiklar som publiken uppskattar och finner intressanta. De menade att webbanalysverktyg 

kan ge indikationer på vilka typer av artiklar som publiken föredrar, baserat på antal klick, 

och att detta i sin tur är ett mättal som bekräftar en nyhets populärindex. Detta återfinns i 

Tandoc’s (2014) resonemang rörande hur onlinejournalister uppfattar publiken som ett 

symboliskt kapital, då hög besökstrafik och klickfrekvens enligt honom är synonymt med 

erkännande och uppskattning ifrån publiken. Det går således att se att de tillfrågade 
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onlinejournalisterna till viss del betraktade publiken som ett symboliskt kapital i den mening 

att de vill skriva innehåll som uppskattas av läsaren och stärker redaktionens legitimitet.  

Detta är samtidigt inte en av de centralaste aspekterna som avgör huruvida 

webbanalys anammas i nyhetsurval eller ej. Alla nio onlinejournalister som tillfrågats menade 

att de mättal som studeras inte endast beskriver artikelns popularitet utan dessutom fyller 

ytterligare en funktion. Mättalen används nämligen utöver detta för att bekräfta 

onlinejournalisternas egna prestationer. Flertalet av onlinejournalisterna uppfattade de 

positiva mättalen som ett erkännande, eller som en av journalisterna uttryckte det – “som 

pepping”. När onlinejournalisterna studerade antalet klick och besökstrafik fokuserade de 

framförallt på hur deras egna artiklar presterade och bortsåg från sina kollegors 

mättalsresultat. Det personliga erkännandet beskrevs därmed som centralt och mättalen 

uppmuntrade till att skriva fler liknande artiklar.  

Till skillnad från Tandoc (2014) uppfattade inte de tillfrågade onlinejournalisterna att 

användningen av webbanalys endast sker för att de uppfattar publiken som ett symboliskt 

kapital, det vill säga genom att skriva innehåll som de vet med sig uppskattas och på så sätt 

ger redaktionen legitimitet. Bland de tillfrågade journalisterna användes även mättalen som 

motivation. Jakten efter att stärka redaktionens legitimitet blir således en sekundär faktor för 

om journalisterna använder webbanalys vid nyhetsurval.  

5.4 Tillämpning av webbanalys 
Det visade sig att graden av tillämpning utav webbanalys grundar sig i ett antal 

påverkansfaktorer som kan hämma användningen av webbanalys i gatekeepingprocessen. 

Den främsta faktorn återfinns i okunskap och ovilja hos journalistkåren. Samtliga av våra nio 

respondenter bekräftar att användningen av webbanalys i de flesta fall stannar vid de enklaste 

typerna av mättal, såsom antal klick och besökstrafik. Att journalisten enbart förhåller sig till 

i princip enbart klick, beror till viss del på att den höga takten i nyhetsproduktionen inte 

tillåter ytterligare statistisk fördjupning, men även för att journalisterna från ledningshåll inte 

förväntas hantera komplexare former av mättal. Sannolikt för att journalistrollen historiskt 

sett inte innehållit dessa aspekter. Tandoc (2014) beskriver den traditionella journalisten som 

obekväm och negativt inställd till behandling av siffror och statistik. En grundinställning som 

de tillfrågade journalisterna ansåg var märkbart bland de rutinerade journalister som 
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fortfarande har pappersupplagan som utgångspunkt i sitt journalistiska arbetssätt. Niklas, en 

av de respondenter i studien som arbetar som allmänjournalist beskrev oviljan som en 

motsättning mellan gammalt och ungt i redaktionsmiljön. Det går således att utläsa en 

journalistisk doxa i förändring, där äldre ideal på gott och ont bromsar upp den tekniska 

utvecklingen genom en ovilja att anpassa sig till nya arbetssätt. Som Usher (2010) beskriver 

bidrar denna motvilja att anpassa sig till de digitala möjligheterna att hela organisationen 

påverkas negativt eftersom en avsaknad av webbanalys kan medföra lägre avkastning i termer 

av annonsintäkter.  

En central aspekt i gatekeepingprocessen skriver Shoemarker & Vos (2009) är att det 

existerar olika krafter vid varje gallringsmoment, och att dessa kan vara både positiva och 

negativa, samt skifta vid varje moment. Det går att finna att de traditionella normer och regler 

för hur budskap ska presenteras i ett medium fortfarande är centralt bland den äldre 

generationen journalister. Enligt de tillfrågade journalisterna uppfattas de äldre journalisterna 

i huvudsak utgå från de traditionella sättet att arbeta vid nyhetsurval. Den äldre generationens 

traditionella “papperstänk” och motvilja att använda sig av webbanalys utgör en negativ kraft 

vid gallringsmomenten då de hämmar användningen av vad de yngre journalisterna beskriver 

är en positiv optimering av nyheter. 

En annan anledning till graden av tillämpning utav webbanalys är journalisternas syn 

på nyhetsvärde. Shoemarker och Vos et.al (2009) menar att nyhetsvärde är en kraft som 

inverkar vid gallringsmomenten. De tillfrågade journalisterna uppfattade att det bland den 

äldre generationen gick att identifiera en motvilja att använda sig av mättalen vid bedömning 

av nyhetsvärde. Som en effekt ansågs detta bidra till en mer subjektiv gallring. De rutinerade 

journalisterna låter exempelvis artiklar ligga kvar på siten eftersom de inte är medvetna om 

dess låga besökssiffror. De äldre journalisterna anpassar sig således inte till den digitala 

nyhetsvärderingen, till skillnad från de yngre journalisterna som i viss utsträckning bedömer 

nyhetsvärdet baserat på hög klickfrekvens och besökstrafik. Sammanfattningsvis är 

“papperstänk” och den traditionella synen på nyhetsvärdet negativa krafter som har en 

inverkan på gallringsmomenten och graden av tillämpning av webbanalys.       
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5.5 Kapitalinverkan och uppdelade fält   
Detta avsnitt består av analystillägget att journalistens egna symboliska och kulturella kapital 

hämmar användning av webbanalys. Samt, i enlighet med studiens syfte, hur 

onlinejournalisternas förhållande till webbanalys ter sig inom genrerna kultur, sport och 

allmännyheter.  

5.5.1 Kapital som hämmar användning  
!
Samtliga nio tillfrågade onlinejournalister beskrev att de inte under några omständigheter 

skulle skriva artiklar som de vet med sig kommer generera hög klickfrekvens men samtidigt 

har ett innehåll av låg journalistisk verkshöjd. Den främsta anledningen var rädslan för att 

kollegor inom branschen skulle missta dem för “klickjagande” journalister, utan förmåga att 

skriva artiklar av hög journalistisk kvalité. Hur deras branschkollegor uppfattade 

onlinejournalisterna beskrevs som betydelsefullt, eftersom en journalist som skriver 

oberoende kvalitativa artiklar har större chans att erbjudas nya jobberbjudanden. Detta går i 

linje med Schultz (2007) och Bourdieu’s (1986) syn på det symboliska kapitalet, eftersom 

detta kapital utgörs av hur andra inom ett visst fält uppfattar ens rykte, trovärdighet och 

image.  

Dessutom beskrev onlinejournalisterna att de inte ville riskera deras totala uppfattade 

kunskap som de besitter bland kollegor inom branschen. Det vill säga det Bourdieu (1986) 

beskriver innefattar en människas kulturella kapital, och det Schultz (2007) inom det 

journalistiska fältet åsyftar utgörs av en journalists yrkeserfarenhet och totala kunnande inom 

fältet. Onlinejournalisterna beskrev således att de var mycket restriktiva med att enbart skriva 

artiklar som de vet med sig genererar hög klickfrekvens. Detta eftersom det finns en 

utpräglad medvetenhet om att “klickjagande” journalister sällan anses besitta tillräckligt med 

kunskap och kapacitet att skriva, som en journalist uttryckte - “bra artiklar”.  

Denna eftertänksamhet beskrev onlinejournalisterna grundar sig i att de upplever en 

press inför deras arbetssituation med tanke på den ekonomiskt instabila marknaden. De var 

medvetna om betydelsen att skriva journalistik som publiken uppskattar, i termer av populära 

klickartiklar, men att det för dem som individer var viktigt att bibehålla ett gott rykte och 

trovärdighet för arbetsgivare i branschen. Det går att finna att onlinejournalisterna var 
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angelägna att behålla deras kulturella och symboliska kapital stabilt och inte utsätta detta för 

instabilitet genom att utmana ödet och endast skriva “klickjagande” journalistik.  

Det kulturella och symboliska kapitalet på individnivå kan sedermera ses som en 

bromskloss och mekanism till varför att de tillfrågade onlinejournalisterna inte endast skriver 

artiklar de genom webbanalysens hjälp vet kommer få ett klickgenomslag.  Detta åskådliggör 

således en av de ständigt närvarande strider som enligt Bourdieu (1992) alltid existerar inom 

ett fält. Att det inom det journalistiska fältet finns en kamp och ett vinstintresse att bibehålla 

och uppnå ett gott rykte inom branschen, genom att skriva högkvalitativ journalistik, snarare 

än att vara “klickjägare” och stabilisera det ekonomiska kapitalet för redaktionen i stort.     

5.5.2 Genrekontextens betydelse  
!
Utifrån genomförd intervjustudie går det att identifiera ett antal skillnader mellan 

genretillhörigheterna i respektive journalistgrupp gällande att använda uppgifter från 

allmänheten som underlag till nyheter. Övergripande utgörs de främsta skillnaderna i att 

kulturjournalisterna i mindre grad använder webbanalys i gatekeepingsprocessens olika 

gallringsmoment i jämförelse med sport- och allmänjournalisterna. Aspekter som skilde sig åt 

är insamling av ämnesval, fixering vid klick samt tolkning av nyheter.  

 Inom kulturområdet tog sällan journalisterna intryck från publikens förslag genom 

webbanalys, utan förlitade sig i huvudsak på deras egna preferenser. Detta skiljer sig från 

sport- och allmänjournalisterna i denna intervjustudie som istället återkommer till att ämnen 

som ”trendar” i sociala medier är en vanlig utgångspunkt i nyhetsarbetet. De senare genrerna 

går i linje med Tandoc’s (2014) studie där aktuella diskussioner i sociala medier utgör den 

dominerande källan sprungen ur publikens uppfattningar.  

Fixering vid klick är ett annat exempel som skilde sig mellan genrerna. Enligt 

respondenterna inom allmännyheter och sport är höga trafikflöden tillsammans med aktualitet 

en central utgångspunkt i formeringen av ett nyhetsflöde. Dessa respondenter återgav i likhet 

med Tandoc’s (2014) redogörelse, att de följer redaktionella målbilder för vad en topplacerad 

nyhet bör uppnå för att erhålla en framskjuten position. Kulturjournalisterna frångår detta 

genom att inte alls förhålla sig till mättalen genererat från webbanalys, utan kan helt och 

hållet utifrån subjektiv bedömning formera sitt nyhetsflöde. Kulturjournalisterna bekräftade 
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således i störst utsträckning MacGregor’s (2007) studie där han hävdar att journalistens 

personliga uppfattning ständigt är styrande i nyhetsurvalet.   

Bland studiens intervjuade journalister kan man utläsa en samstämmighet bland 

allmänjournalister och sportjournalister angående att klickfrekvens har stor betydelse i 

bedömningen av en enskild nyhets duglighet. Detta överlappar med Tandoc’s (2014) 

uppfattning, där höga trafikflöden och ett högt antal läsarkommentarer betraktas som ett 

godkänt utfall. Bland kulturjournalisterna utgör mättalen genererat från webbanalys blott en 

sekundär tolkningsdimension. Nyhetens kvalité och estetik utifrån en subjektiv uppfattning 

lyfts fram som kulturjournalistens primära bedömningsparametrar. 

5.5.3 Kulturen som ett eget fält  
!
Vilka faktorer som bidrar till att onlinejournalister inom genrerna allmännyheter, sport och 

kultur använder webbanalys har också till viss del visat sig skilja sig åt. På individnivå 

uppfattade kulturjournalisterna en lägre grad av konkurrens och ekonomisk instabilitet än 

sport- och allmänjournalisterna. Kulturjournalisterna hade en uppfattning om att kulturgenren 

är en del för sig, och inte utsatt för samma ekonomiska påtryckningar som resterande 

genrerna på redaktionerna. Alla tre onlinejournalister inom genren kultur visade dessutom 

inte några större tendenser på att se publiken som ett symboliskt kapital, och därav har de inte 

samma behov att genom webbanalys utläsa vad publiken uppskattar och producera nyheter 

därefter.  Bland kulturjournalisterna var estetik och kvalité två betydelsefulla parametrar vid 

nyhetsurval. Dessa uppfattades som viktigare än att förlita sig på mättal genererat från 

webbanalys. Användningen av webbanalysverktyg var dessutom inte en självklar del i deras 

journalistiska arbete utan snarare ett verktyg som användes på eget initiativ. Det fanns en 

uppfattning bland de tillfrågade kulturjournalisterna att de var aningen åtskilda från resten av 

genrerna på redaktionerna och på så vis fått ett  större spelrum i sin egen nyhetsurvalsprocess.  

Alla kulturjournalister ansåg sig vara benägna att fatta subjektiva beslut, baserat på 

egna preferenser, samt att de förespråkade en annan form av nyhetsförmedling som 

innefattande känslor och aktualitet. Allmännyheter- och sportjournalisterna tenderade istället 

att skriva nyheter de vet att allmänheten efterfrågar och kompletterar till viss del sitt 

nyhetsurvalsarbete med mättal från webbanalys för att säkerställa att nyheten kommer 

generera trafik. Som nämnt i den teoretiska bakgrunden skriver Bourdieu (1992) “Man kan 
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inte få fart på en filosof genom att locka honom med de vinster geografen eftersträvar” (Ibid., 

s.127-128). Utifrån detta citat går det att härleda att de tillfrågade kulturjournalisterna 

tenderar utgå från ett annat vinstintresse i jämförelse med allmännyhets- och sportjournalister. 

Vinstintresset menar Bourdieu (Ibid.) är unikt för ett visst fält. Det går därmed att identifiera 

kulturjournalistiken som ett eget fält inom det journalistiska fältet eftersom förhållandet till 

webbanalys mellan genrerna är väsensskilt. Detta eftersom kulturjournalisterna skapar 

nyheter som innefattar känslor och estetik, där den redaktionella uppfattningen om kvalité är 

viktigare än spridning och antalet klick. Habitus i det journalistiska fältet är som Schultz 

(2007) beskriver sättet som journalister väljer att spela nyhetsspelet. Det går att finna att 

kulturjournalister spelar ett annat sorts nyhetsspel än de andra genrerna, då traditionella etiska 

normer och principer väger tyngre än att jobba för att stabilisera de ekonomiska och 

symboliska kapitalen. 

5.6 Sammanfattande analys och bidrag 
!
Nedan presenteras en sammanfattning av analysresultatets viktigaste beståndsdelar utifrån 

varje delkomponent i analysmodellen. Samt det utökade tillägget till analysmodellen i form 

av journalisters symboliska och kulturella kapital på individnivå och tillförandet av 

genrekontext.   

Uppfattning om konkurrens (se figur 2, ruta A) åsyftade att studera huruvida 

journalisters uppfattning om konkurrens och ekonomiska påfrestningar är en faktor för att 

anamma webbanalys i deras nyhetsarbete. Alla nio journalister som intervjuats i studien 

uppvisar en medvetenhet rörande branschens svåra ekonomiska situation och att detta i sin tur 

resulterat i att webbanalys implementerats på samtliga redaktioner med avsikt att generera 

intäkter. Således har uppfattningen om konkurrens och ekonomiska påfrestningar på 

organisatorisk nivå inneburit att journalister uppmuntras att använda webbanalys vid 

nyhetsurval.          

Tillämpning av webbanalys (se figur 2, ruta B) avsåg att undersöka i vilken grad 

onlinejournalister tillämpar webbanalys i deras arbete och vilka de individuella 

påverkansfaktorerna kan vara. Det går att urskilja en viss grad av motvilja bland de rutinerade 

journalisterna att använda webbanalys och två negativa krafter har identifierats i linje med 

detta. Den första är “papperstänk” och den andra utgörs av den traditionella synen på 
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nyhetsvärde som bland de äldre journalisterna har en inverkan på gallringsmomenten och 

graden av tillämpning av webbanalys.  

  Publiken som ekonomiskt och symboliskt kapital (se figur 2, ruta C) åsyftade således 

till att studera hur och om onlinejournalisterna uppfattar publiken som ett ekonomiskt och 

symboliskt kapital. Journalisterna upplever inte publiken som ett ekonomiskt kapital då de 

inte känner av någon instabilitet på individnivå. Däremot betraktas publiken, utifrån hela 

organisationens synvinkel, som ett ekonomiskt kapital. Journalisterna uppgav att hög 

klickfrekvens innebar att publiken uppskattar innehållet vilket således indikerar att de 

betraktar publiken som ett symboliskt kapital. Detta är dock ingen nödvändig faktor för 

användande av webbanalys.  

Användning av webbanalys i nyhetsarbetet (se figur 2, ruta D) ämnade undersöka hur 

närvarande mättalen genererat från webbanalysen är vid gallringsmomenten i 

gatekeepingprocessen. Webbanalys betraktas som en del av gatekeepingprocessen som 

journalisten själv kan välja att ta intryck ifrån i sitt nyhetsurval. Mättalen genererat från 

webbanalys används i första hand som kompletterande tolkningsvariabler av en nyhets utfall 

och vid redigering och framställning av artiklar. Journalistens egna preferenser är avgörande 

för hur nyhetsurvalet går till.  Publiken har även kommit att utgöra en sista del i 

gatekeepingprocessen eftersom journalisterna är benägna till de-selection baserat på underlag 

från webbanalys.  

Vårt bidrag till modellen utgörs av två komponenter. Den första är att journalisters 

individuella symboliska och kulturella kapital också bör ses som ytterligare aspekter när en 

undersöker vilka faktorer som bidrar till att journalister använder webbanalys inom det 

journalistiska fältet (se figur 2, ruta E). Det gick att finna att individens egna symboliska och 

kulturella kapital hämmar användning av webbanalys. De gick att identifiera en motvilja att 

endast skriva journalistik som genererar hög klickfrekvens då det inom branschen uppfattas 

som “dålig journalistik”, vilket minskar chanser för fortsatta jobbuppdrag. Att skriva lågt 

värderad journalistik påverkar journalistens trovärdighet och rykte, det vill säga ens 

symboliska kapital. Detta kan även ha en negativ inverkan på deras uppfattade kunskap, 

kunnighet inom området samt yrkeserfarenhet, vilket utgör det kulturella kapitalet.  

Vårt andra bidrag till analysmodellen är genrekontexten. Detta innefattar att 

användningen av webbanalys till viss del är genrestyrd och därmed hävdar vi att journalister 
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inte bör studeras som en homogen grupp. Kulturjournalister styrs i princip enbart av sina 

subjektiva bedömningar och utgår i väldigt liten utsträckning från webbanalys. Tabell. 5 visar 

en sammanställning av hur webbanalys används i gatekeepingprocessen inom genrerna 

allmännyheter, sport och kultur. Tabellen är vår vidareutveckling av Domingo’s (2008) och 

Tandoc’s (2014) klassificeringsschema på genrenivå och utgör resultaten för ruta D i 

analysmodellen (se figur 2). Kulturjournalistiken anser vi även bör ses som ett eget fält inom 

det journalistiska fältet med sina egna lagar och praktiker. Genrekontexten (se figur 2, ring 

runt modell) menar vi därmed är en inverkande aspekt och något som bör tas i beaktning när 

en studerar användningen av webbanalys inom de journalistiska fältet.  

!
!

!  
!

Figur 2. Tandoc’s (2014) modifierade analysmodell. Figuren illustrerar en bild av 

komponenter som beskriver hur och varför webbanalys används i gatekeepingprocessen inom 

det journalistiska fältet. Denna modell innefattar vårt tillägg där journalisters symboliska och 

kulturella kapital också bör ses som en ytterligare inverkansaspekt samt tillförd genrekontext. 

!
!
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!

!
Tabell 5. En vidareutveckling av  Domingo’s (2008) och Tandoc’s (2014) kategorisering av 

grindar och beslut inom fältet onlinejournalistik baserat på nio svenska onlinejournalister 

inom redaktionsgenrerna kultur, sport och allmännyheter.  

!
!
!
!
!

Klassificerings- 
schema

Allmännyheter Sport Kultur

Insamling/ 
observation: 
Hur benägna journalister  
är att ta in information  
från allmänheten. 

Tips från allmänheten utgör  
en stor del i insamlings- 
processen genom telefon, 
 mejl sociala medier  
och pressmeddelanden.

Tips från allmänheten  
är viktigt men inte  
hög prioriterat käll- 
material. Insamling sker 
framförallt från internationella  
kanaler.

Allmänheten bidrar med 
uppgifter samt lokala  
arrangörer, men även att  
urvalet sker baserat på 
journalisternas egna  
preferenser. 

Val/filtrering: 
Hur journalister väljer 
 att involvera publikens 
åsikter gällande vilka  
nyheter som ska  
publiceras.

Antal klick en nyhet har  
är viktigt för  
nyhetsplacering 
 på siten tillsammans med  
närhet, relevans och  
aktualitet. 

Antal klick är avgör  
en nyhets position i  
nyhetsflödet. Vissa nyheter kan 
 få en framskjuten position  
på grund av hög kvalité.

Styrs ej av publikens 
intresse utan har fritt 
spelrum att formera sitt 
nyhetsflöde. Klickfrekvensen  
studeras men har liten  
inverkan på innehåll.

Bearbetning/ 
redigering: 
I vilken mån publikens 
 innehåll publiceras. 
Innefattar bloggar,  
artiklar, bilder osv. 

Redigering av rubriker  
och puffrubriker sker baserat på  
statistik från webbanalysverktyg.  
Rubriker som genererar 
 mycket trafik premieras. 

Sportjournalister håller 
 ett ständigt vakande  
öga över klicksekvensen.   
Rubriker testas och formuleras  
om baserat på besökstrafik.

Vid vissa fall 
 redigeras puffrubriker.  
Mättal har 
 ingen annan inverkan på hur  
artiklar skrivs eller  
framställs.  

Distribution: 
Vilken mån journalister 
 tar in publikens åsikter  
om vilka nyheter som 
bör prioriteras före  
andra efter de publicerats.

Webbanalys har en inverkan  
på vilka nyheter som  
bibehålls i ett nyhetsflöde  
respektive plockas bort  
samt i vilken mån  
uppföljningar görs. 

Kommentarer kan  
ge en fingervisning om vad  
publiken tycker om artiklar,  
men är samtidigt  ingen  
utgångspunkt för nyhetsurval. 

Aktualitet och  
lokalförankring  
är det viktigaste  
aspekterna för  
en nyhets levnadstid  
men även besökstrafik. 

Tolkning 
I vilken grad publiken har  
möjlighet att delta och  
kommentera om nyheten,  
exempelvis genom  
kommentatorsfält

En nyhets klicknivå och  
antal kommentarer används 
 som bedömningsgrund av  
en nyhets värde. 

Det är endast antal 
 klick som avgör  
hur väl en nyhet  
presterar. Kvalitén 
 är också parameter.  

Kvalité och estetik  
lyfts fram som 
bedömningsparametrar. 
 Webbanalys är en  
sekundär  
tolkningsdimension. 
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6. Avslutning 
Avslutningsvis besvaras studiens på förhand uppsatta frågeställningar. Frågeställning (1): 

vilken funktion uppfattar onlinejournalisterna att webbanalys har i gatekeepingprocessen? 

Studiens resultat påvisar att onlinejournalisterna inte uppfattar webbanalys som ett 

nödvändigt verktyg vid nyhetsurval utan att mättalen genererat från webbanalys i termer av 

klick och besökstrafik främst används som kompletterande tolkningsvariabeler. 

Frågeställning (2): vilka faktorer bidrar till att onlinejournalisterna använder webbanalys 

inom det journalistiska fältet? Studien har identifierat två faktorer som bidrar till att 

onlinejournalister använder webbanalys inom det journalistiska fältet - uppfattning om 

ekonomisk instabilitet på organisatorisk nivå samt viljan att bibehålla sin läsarkrets genom att 

producera innehåll som läsarna efterfrågar. Dessutom har tre negativa krafter som hämmar 

användningen av webbanalys påvisats - den rutinerade generationen journalisters traditionella 

förhållningssätt till skapandet av nyheter, en konservativ syn på nyhetsvärde och journalistens 

vilja att bibehålla ett gott rykte och uppfattade kunskapsnivå stabilt. Ytterligare bidrag är att 

ämnesområdet inte bör studeras utan att beakta genrekontexten, framförallt då 

kulturjournalistiken bör ses som ett eget fält inom det journalistiska fältet.   

I inledningskapitlet av denna studie poängterade Peder Bonnier med emfas att det 

nyhetshus som inte har tillgång till en komplex analys över sin målgrupps användarbeteende 

förmodligen inte kommer överleva i morgondagens teknikkänsliga och onlinebundna 

medieklimat. Bonnier målar upp bilden av mättal och lärdomen kring digitala fotspår som 

huvudnycklar för att överhuvudtaget finansiera journalistik i det längre perspektivet. Frågan 

är således: är ”Nisse i Hökarängen” fortfarande ett relevant begrepp bland dagens 

onlinejournalister eller har den successiva implementeringen av webbanalys på landets 

redaktioner medfört att journalister har ett annat förhållande till sina mottagare? Vår studie 

indikerar att den traditionella föreställningen om den stereotypa läsaren “Nisse” fortsatt lever 

och frodas på svenska redaktioner. Visserligen går det att utläsa en journalistisk doxa i 

förändring där äldre ideal på gott och ont bromsar upp den tekniska utvecklingen genom en 

ovilja att anpassa sig till nya arbetssätt. Men huruvida denna konservativa hållning försvarar 

eller försämrar förekomsten av kvalitativ journalistik i ett modernt nyhetsklimat är dock en 

frågeställning som vi lämnar till framtida studier. Genom att återkoppla till 

syftetsbeskrivningen har studien kunnat påvisa att webbanalys existerar som en komponent 
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vid nyhetsurval inom onlinejournalistiken, men att användandet skiftar beroende på studerad 

genrekontext. Verktyget har inte påverkat journalistiska normer utan istället endast kommit 

att bli en valfri och naturlig del i nyhetsurvalet. 

7. Förslag till vidare forskning 
!
En liknande undersökning bör utföras om syfte finns att generalisera studiens resultat. Vidare 

skulle det vara intressant och relevant att studera relationen mellan marknadsavdelning, 

digitalchefer och onlinejournalister. Detta eftersom en sådan studie skulle kunna åskådliggöra 

hur och om ekonomisk instabilitet uppfattas av marknadsavdelningen och digitalcheferna. 

Detta eftersom de tillfrågade onlinejournalisterna endast beskrev att instabiliteten var 

märkbar på en organisatorisk nivå, snarare än på individnivå. Vi anser även att det hade varit 

av intresse att studera om redaktionernas storlek har en inverkan på i vilken grad redaktioner 

anammar webbanalys i deras nyhetsurval. Slutligen skulle det vara intressant att utföra en 

liknande studie inom loppet av några år, eftersom de flesta av redaktionerna som de 

intervjuade onlinejournalister var verksamma inom fortfarande befann sig i en utvecklingsfas 

av användandet av webbanalysverktyg. 

!
!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
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9. Bilaga 

9.1 Bilaga 1 - Intervjumall  

!
I denna bilaga återfinns de intervjufrågor som ställdes under intervjuerna  
     
Introduktion av respondent:  

i. Presentation av respondenterna - namn, ålder, yrke och arbetslivserfarenhet. !
Insamling/observation:  

2. Hur får ni tag på information som sedermera blir till nyheter?  
3. Hur, exempelvis genom vilka kanaler, kan allmänheten komma med förslag på 
nyheter till er? 
4. På vilket sätt används den information ni får via allmänheten?  
5. Har nyheter som redan generar mycket trafik en inverkan på ditt kommande 
nyhetsurval? !

Val/filtrering: 
6. Hur stor inverkan har exempelvis ett högt antal klick när det gäller placering/
position av era nyheter? 
7. Ge exempel på vilka faktorer som avgör hur en nyhetsplacering sätts/förändras.     
8. Hur används analytics i nyhetsurvalet som sker i stunden/realtid jämfört med 
publiceringar som har längre planeringstid?  
9. Hur mycket av din tid upptas dagligen av att övervaka dashboards med 
trafikflöden?     
10. Skulle du säga att du har en större benägenhet att göra uppdateringar/follow-ups 
på nyheter som har höga besöksiffror än att skriva helt nya nyheter?  !

Bearbetning/redigering: 
11. Vilka faktorer avgör hur en rubrik sätts? 
12. Vid rubriksättning, vilken roll spelar webbanalys? 
13. Förekommer det att redigering av en redan publicerad text/rubrik utförs på grund 
av webbanalysen indikerat att det är ett fördelaktigt beslut?   !

Distribution: 
14. Hur väljer ni ut vilka nyheter ni ska ha kvar/respektive plockas bort? 

- Följdfråga. Om det är så att ni baserar detta på webbanalys, vilka parametrar 
tittar ni på då? 
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15. Webbanalys erbjuder listor över populära ämnen mm, influerar dessa hur vissa 
typer publiceringar prioriteras. Använder ni detta? I så fall hur? 
16. Påverkas formulering/ton av artikeltexter i någon mån av underlaget som 
webbanalysen ger? !

Tolkning: 
17. Hur bedömer ni att en nyhet presterar bra?  
18. Vilka parametrar kollar ni på?  
19. Hur används den informationen? !

Uppfattning av konkurrens: 
20. Hur ser du på onlinetidningsbranschen idag? 
21. Hur tror du att er redaktion står sig på marknaden rent ekonomiskt? 
22. Hur tror du att era läsare uppfattar er? (status, kvalitet) 
23. Varför tror du att er redaktion använder webbanalys?  
24. När började ni använda webbanalys? 
25. Vilken inverkan har webbanalys i ert journalistiska arbete? !

Publiken som ekonomiskt kapital: 
26. Upplever du att ditt nyhetsurval påverkas av ett prestationskrav som individuell 
journalist att skriva material som placerar sig högt i rankingen?  
27. Får du några påtryckningar huruvida din nyhet ska prestera? 
28. I vilken mån spelar behovet av annonsintäkter roll i ditt nyhetsurval? !

Publiken som symboliskt kapital: 
29. Hur vet du att din nyhet kommer falla väl ut hos din publik? 
30. I vilken mån spelar erkännande från publik respektive kollegor i ditt val av 
rapportering? 
31. Känner du någonsin att ditt journalistiska oberoende/preferenser hämmas av 
publikens krav? 
32. Hur ofta görs nyhetsvärderingar främst baserat på redaktionens preferenser 
respektive utifrån webbanalys?  !

Tillämpning av webbanalys 
33. I vilken utsträckning styr journalistiska värderingar/normer in på ditt nyhetsurval? 
34. Om du visste att en nyhet skulle prestera så otroligt bra om du utgick från 
webbanalys, skulle du använda dig av de underlaget och bortse från dina 
journalistiska normer/värderingar helt då? 
35. Upplever du att det funnits någon ovilja från din sida eller bland dina kollegor att 
använda/utgå ifrån webbanalys i sitt nyhetsurval? I så fall, vad beror detta på?
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