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Sammanfattning 
Kriser har sedan lång tid tillbaka gjort intåg och format det samhälle vi lever i idag. Att kriser 

inträffar är ett faktum och de kan existera i alla dess former, stora som små, politiska som 

samhällshotande. I och med dess påverkan blir den gemensamma nämnaren för kriserna de 

berörda medborgarnas informationshunger. Det är då Sveriges tredje statsmakt, det vill säga 

nyhetsmedierna, rycker in och har i uppgift att återspegla den rådande krisen. Tack vare den 

digitaliserade nätjournalistiken kan, och bör, medierna leverera kontinuerligt innehåll för att 

tillfredsställa publikens efterfrågan. Med andra ord är arbetet inom nätjournalistik under större 

press, jämfört med de traditionella papperstidningarna, i och med det konstanta 

informationsflödet. Med den inflytelsefulla makt medierna besitter, formar därav 

nyhetsrapporteringen folkets verklighetsbilder. I sin tur påverkar detta opinionsbildningen och 

demokratin. Sålunda ställs krav på profession och kvalitet i nyhetsinnehållet, vilket lägger grund 

för följande forskning. 

 

Denna studie tar sig an hur nyhetsprestationen i praktiken skiljer sig mellan tabloiden aftonbladet.se 

och dagspressen dn.se under en kris, i detta fall Stockholmsattentatet den 7 april 2017. Med andra 

ord mäts kvaliteten, utifrån olika aspekter, i det faktiska innehållet. För att besvara detta 

studerades hastighetens inverkan på kvaliteten, hur nyhetsprestationens (news performance) 

beståndsdelar samspelar i praktiken, samt vilken nyhetsaktör som i slutändan faktiskt 

rapporterade med högst kvalitet utifrån studiens teoretiska ramverk. Metoden kvantitativ 

innehållsanalys valdes för att besvara syftet, varpå ett totalurval av artiklar kodades under 

tidsperioden 7 april till 9 april. Uppsatsen bygger vidare på en deduktiv ansats. I kapitlet om 

tidigare forskning redovisas därför ett antal påverkansfaktorer utifrån teorin och 

kvalitetsmodellen nyhetsprestation, där det gemensamma målet är en mikro- och makrobalans 

mellan och inom modellens sex byggstenar. Samtidigt sätts modellen nu in i en ny kontext, 

nätjournalistisk kriskommunikation, och syntetiseras med Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell för att täcka in kvalitetsperspektivet ytterligare.  

 

Genom att utgå från detta analytiska ramverk kom vi fram till att skillnaderna i praktiken inte är 

markanta, och att hastigheten inte skadar kvaliteten. Utifrån prestationsperspektivet var däremot 

aftonbladet.se snäppet vassare än dn.se i vissa avseenden. Slutsatsen drogs således att lärdomar bör 

tas från båda håll för att generera bästa möjliga kvalitet. Främst bör dagspress väva in fler mjuka 

nyheter likt tabloiderna. Tabloidernas och dagspressens styrkor bör med fördel sammanslås i och 

med den moderna nätjournalistiken, och uppgraderas till ett nytt format; digitalpress. Uppsatsens 

resultat bidrar till att vi kan kartlägga komplexiteten i nyhetsprestationens beståndsdelar och dess 
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värdefulla beroendeförhållanden. I och med mediernas makt i samhället bidrar denna studie alltså 

med ny aktuell kunskap om aftonbladet.se’s och dn.se’s faktiska kvalitet vid kriser. Slutligen berikas 

forskningen inom nyhetsprestation eftersom kvalitet nu mäts inom ett outforskat journalistiskt 

område. 

 

Nyckelord: News Performance, Nyhetsprestation, kvalitet, balans, aftonbladet.se, dn.se 
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Abstract 
Throughout history, crises have shaped society. It is commonly known that a crisis can occur at 

any time, in different shapes and sizes, big as well as small, political as well as society-threatening. 

With its impact, the common denominator becomes the citizens need for information in 

different times of crisis. Sweden´s fourth estate, the news media, plays a crucial role with their 

responsibility to mirror the current crisis. Due to the development of digital online journalism, 

the media are obligated to deliver continuous content in order to satisfy peoples’ needs for 

information. With this in mind, online journalism is under much greater pressure, compared to 

the traditional papers. This is due to the dynamic and constant flow of information. With medias’ 

powerful influence, they shape peoples’ realities, which in return affect the public opinion and 

our democracy. A crisis situation requires the utmost professionalism and news quality, which 

motivates the following research.  

 

This study addresses how quality differs between the tabloid aftonbladet.se and dn.se as daily press 

during a crisis, specifically the terror attack in Stockholm April 7, 2017. The quality of the actual 

news content is measured based on different aspects. In order to compare the two newspapers, 

we studied whether speed has an impact on quality, whether the different parts of News 

Performance interact, as well as the overall quality of the respective newspapers’ reporting of the 

events, based on our theoretical framework. We chose a quantitative content analysis to answer 

the purpose, upon which a census of articles was coded during three days, April 7 to April 9 

2017. Our essay is based on a deductible approach. In chapter two, previous research, a number 

of influential factors are presented based on the theory and quality model News Performance where 

the common goal is to reach a micro and macro balance between the six components of the 

model. However, the model is then put into a new context, online journalistic crisis 

communication, and synthesized with Shannon and Weaver’s model of communication to further cover 

the quality perspective.  

 

By using this analytical framework, we found that the practical differences are not significant, 

and speed does not damage the quality of the news. However, based on the News Performance 

perspective, aftonbladet.se proved to be better than dn.se in some cases. Thus, the conclusion was 

reached that they both should learn from each other, in order to generate the highest quality. 

Most importantly, the daily press should do as tabloids do; that is, include more soft news. Both 

the tabloids’ and the daily press’ strengths should be merged together and upgraded to a new 

custom format for modern online journalism; digital press. The result of this essay helps us map 

the complexities of the News Performance components and their valuable interdependence. With 
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the power of media in society, our research contributes with new up-to-date knowledge about 

the quality of aftonbladet.se’s and dn.se’s, reporting during a crisis event. At last, the field of News 

Performance studies becomes enriched, given that quality is now measured in an unexplored 

journalistic field. 

 

Key words: News Performance, quality, balance, aftonbladet.se, dn.se 
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Förord 
Följande uppsats är samförfattad av Elina Frostérus och Synne Solveig Nyland Husøy. Detta 

innebär att lika stora delar har skrivits av bägge parter. Tillsammans tar vi ansvar för uppsatsens 

alla delar. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Henrik Örnebring som med ett stort engagemang och positiv 

inställning har stöttat oss under arbetets gång. 

 

Karlstad 19 januari 2018 
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1. Introduktion 
1.1 Inledning 

”Jag och hela Kungafamiljen har med bestörtning tagit del av informationen om eftermiddagens attentat i 

Stockholm. Bakgrunden till och omfattningen av det inträffade är ännu inte känd. Vi följer utvecklingen [...]” 

- Carl XVI Gustaf, Sveriges konung 

 

Klockan 14.53 fredagen den 7 april 2017 larmas polisen till Drottninggatan i centrala Stockholm 

gällande en olycka med egenskaper som tyder på terrorism. Medierna träder in och får i och med 

olyckan en viktig roll i att informera allmänheten om händelseförloppet. En av aftonbladet.se’s 

beskrivningar av händelsen lyder: “Skräck och panik utbröt i centrala Stockholm när en lastbil körde rakt 

genom city, mejade ner människor och dödade minst fyra personer” (Aftonbladet.se, 7 april 2017). 

 

Tabloidtidningen aftonbladet.se var först ut som nyhetsredaktion, klockan 14.58, med att 

rapportera om händelsen. 15.10 rapporterar dn.se: “Längs Drottninggatan mot slottet ligger minst två 

livlösa personer och får livräddning. Flera människor skriker i smärta och ännu fler gråter i uppgivenhet med 

mobiltelefoner mot örat.”  

 

Klockan 15.36 rapporterar dn.se även om en skottlossning vid Fridhemsplan på Kungsholmen, en 

dryg kilometer västerut från den huvudsakliga olycksplatsen. En nyhet som även aftonbladet.se 

strax därefter går ut med. Uppgifterna måste däremot snabbt återkallas då de visade sig vara 

falska (Dn.se, 7 april 2017). 

 

Statsminister Stefan Löfven gör sitt första uttalande kring händelsen genom media knappt en 

timme efter händelsen: “Sverige har blivit attackerat, allt tyder på att det är ett terrordåd” 

(Aftonbladet.se, 7 april 2017; Dn.se, 7 april 2017). 

 

Strax efter klockan 16 fortsätter media sin krisrapportering och informerar att en misstänkt 

person blivit gripen. Cirka 40 minuter senare uppger polisen däremot att så inte är fallet, och att 

ingen gripits. Strax efter 16.30 bekräftar polisen via sin webbsida att flera personer har skadats 

och att det finns dödsfall, men antalet uppges ej.  

 

Krisarbetet pågår intensivt i flera dygn och den 8 april“vid 02-tiden anhålls 39-åringen på sannolika 

skäl misstänkt för terroristbrott genom mord, enligt åklagarens presstalesperson Karin Rosander” (Dn.se, 10 

april 2017). 
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Under terrordådet som inträffade den 7 april 2017 fick alltså media huvudansvaret att rapportera 

kring händelsen. Vid kriser ska information publiceras snabbt (Coombs, 2007), men hur 

sanningsenlig och kvalitativ rapporteringen egentligen blir, kan ifrågasättas. Efter terrorattentatet 

i Stockholm höjdes flera kritiska röster då delvis obekräftade uppgifter spreds. Livelogik och 

jakten på att vara först med nyheter menar frilansjournalisten Björn Werner trumfade det 

samhällsansvar som nyhetsmedierna annars har i sådana situationer (Dn.se, 10 april 2017). 

Följande forskning tar sålunda avstamp i denna konkreta händelse för att vidare mäta hur 

nyhetskvaliteten påverkas av oväntade krissituationer. 

 

1.2 Bakgrund och problembeskrivning 

Samhällets nyhetsförmedling är en storindustri som dagligen tillförser hundratusentals människor 

med information och spelar en viktig roll för det demokratiska styrelseskicket. Idag finns 

mängder med nyheter att välja mellan, alltifrån morgontidningar till kvällstidningar. Gemensamt 

för samtliga är att dessa medier har i främsta uppgift att sammanställa samhällsnyttig 

information, vilket påverkar hur medborgarna uppfattar verkligheten (Shehata, 2015; Hadenius, 

Weibull & Wadbring, 2011; McCombs, 2005). 

 

Bara under de senaste trettio åren har mycket hunnit ske på nyhetsmarknaden. I och med det 

förändrade medielandskapet och det digitaliserade paradigmskiftet, har nya förutsättningar för 

journalistiken skapats och nya publiceringskanaler tagit form (Weibull & Wadbring, 2015). 

Förklaringen ligger främst i genomslaget av internet som skedde under 1990-talet. Resultatet blev 

att allt fler nyhetsmedier etablerade sig på webben med digitala upplagor. Till en början bestod 

webb- och pappersupplagor av samma innehåll (Humprecht, 2016; Hadenius et al., 2011), men 

detta var något som förändrades med tiden då den digitala tekniken erbjöd obegränsade 

nyhetsflöden. Karlsson (2006) definierar det nya journalistiska fenomenet som nätjournalistik, 

vilket vi framöver också benämner det som. Till sin start fruktades det dock att nätjournalistiken 

skulle ta över den traditionella journalistiken. Nu 20 år senare, har nätjournalistiken istället visat 

sig vara ett viktigt komplement till papperstidningarna (Humprecht, 2016), som förändrat 

människors nyhetskonsumtion.  

 

Än idag spelar de traditionella tidningarna en betydelsefull roll. Däremot innefattar 

nätjournalistiken de förändringar den traditionella journalistiken blev tvungen att genomgå som 

följd av digitaliseringens intåg. Eftersom de traditionella papperstidningarna enbart blir utgivna 

en gång per dag, tillfredsställer de heller inte alltid folkets efterfrågan på snabba nyheter som 

krävs i vissa lägen. Begreppet nätjournalistik karaktäriseras således av journalistik som produceras 
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digitalt och inte är bunden till en specifik tid eller geografisk plats, vilket papperstidningar är 

(Karlsson, 2006). Karlsson (2006) ser i sin tur fördelar med den växande nätjournalistiken. Den 

erbjuder nämligen ett obegränsat innehåll; Hadenius et al (2011) ser internet som ett superpapper 

där allt kan ”tryckas”. Den digitala plattformen möjliggör också en dynamisk och oavbruten 

publicering (Karlsson, 2006), vilket innebär att nyheter i de digitala kanalerna kan spridas med 

högre hastighet och även uppdateras med tiden.  

 

Nätjournalistiken underlättar när folk ska navigera sig i händelser, eftersom informationen både 

är bredare och mer lättillgänglig på nätet (Karlsson, 2006). I och med digitaliseringen gjorde 

nämligen även smarttelefonen entré, till nätjournalistikens fördel. Idag är smarttelefoner ett 

verktyg som majoriteten av Sveriges befolkning, hela 85 procent, bär med sig dagligen 

(Davidsson & Thoresson, 2017). Mobiltelefonen var den snabbaste antagna 

kommunikationstekniken i världen och påverkar demokratin i så måtto att folk blir upplysta och 

nu kan konsumera informativt innehåll dygnet runt (Kim, Chen, Wang, 2016). I en kris, när man 

som medborgare befinner sig i händelsernas centrum, är sålunda nätjournalistiken lättare att ta till 

eftersom nyheterna då kan läsas via smarttelefonen. För de som befann sig utanför händelsernas 

centrum under Stockholmsattentatet, men ändå ville uppdateras omgående, var nätjournalistiken 

även här lösningen. Detta eftersom olyckan skedde strax innan klockan 15, och de traditionella 

papperstidningarna inte gavs ut förrän morgonen därpå. 

 

Samtidigt som nätjournalistiken är lätt att konsumera i krislägen, är både Karlsson (2006) och 

Pavlik (2001) ense om att den snabba publiceringshastigheten dessvärre kan försämra kvaliteten i 

innehållet. Detta kan resultera i mer kvantitativa nyheter, än kvalitativa, då den obegränsade 

digitala nyhetssfären kräver större nyhetstillförsel under kortare tid. Eftersom det även råder ett 

kollektivt konsensus om att agera fort när något oväntat sker (Coombs, 2007), kan balansen 

mellan hastighet och kvalitet ta skada, framförallt under turbulenta omständigheter då det är 

mycket att ta hänsyn till. Samtidigt bör det tilläggas att de digitala framsteg som möjliggjort ökad 

medieåtkomst påverkar hur omfattande en kris effekter blir (Iannarino, Veil & Cotton, 2014), 

vilket i sin tur visar kraften i det digitaliserade paradigmskiftet. 

 

Hur kvalitet i innehåll upprätthålls under en kris och hur den hanteras, påverkar som nämnts 

konsekvenserna av medborgarnas agerande (Coombs, 2007), och i sin tur hur folket uppfattar 

det journalistiska arbetet. Unikt för kriser är att de både är oförutsägbara och gör entré med en 

hög hastighet, vilket ställer krav på mediernas krishantering (Whitbread, 1999), eftersom de 

ständigt uppdaterar med de senaste nyheterna (Coombs, 2007). Därav får medierna alltid en 



 4 

central roll, då de ska tillförse folket med relevant information kring händelser (Mogensen, 2008) 

och har makten att avgöra hur kriser återspeglas (Coombs, 2007; Granatt, 1999). Hög 

nyhetskvalitet kan alltså förebygga att kriser eskalerar (Van der Meer, Verhoeven, Beentjes & 

Vliegenthart, 2016).  

 

Utifrån detta blir det intressant att studera de dynamiska nätupplagornas kvalitet under en reell 

kris, i detta fall Stockholmsattentatet. Att upprätthålla kvaliteten är nämligen lättare sagt än gjort. 

Under Stockholmsattentatet spred medierna delvis obekräftade uppgifter om skottlossningar, 

dödstal och gripanden, vilket förstorade krisen ytterligare eftersom folket skrämdes upp i 

onödan. Detta är dessvärre lätt hänt då kriser är omedelbara, vilket gör att tidsaspekten kan 

påverka källkritiken (Iannarino et al., 2014; Coombs, 2007) som i längden kan skada 

nyhetsaktören som varumärke. I relation till nätjournalistikens nya villkor, som redogjorts ovan, 

blir även dessa misstag mer påtagliga. Därav är kriser ett intressant studieobjekt när kvalitet ska 

studeras, eftersom det är många faktorer som ska samspela. Enligt Vreese et al (2017) har den 

journalistiska kvaliteten sjunkit i takt med digitaliseringen. Med detta som bakgrund studerar 

följande forskning en kvällstidning, aftonbladet.se, samt en morgontidning, dn.se, och deras 

nyhetsrapportering under Stockholmsattentatet.  

 

Kvällspressen kategoriseras som en tabloid, ett tidningsformat som har sina rötter i USA och 

som började växa fram under 1900-talet (Weibull & Wadbring, 2015). Tabloiderna, i detta fall 

aftonbladet.se, står enligt Weibull och Wadbring (2015) mer för granskande journalistik, sport, 

kändisnyheter och tv, samt har målet att skriva för den ”vanliga människan” och präglas därav av 

mer lättsam journalistik. Örnebring och Jönsson (2004) påpekar att tabloidformatet på tidningar 

även kan problematisera nyhetsbilden och att många associerar denna typ av tidning med dålig 

journalistik. Tabloidtidningar ger nämligen mer förenklat och nöjesrelaterat innehåll som är mer 

personifierat, alltså fler mjuka nyheter. I och med detta har dessa tabloidaktörer, i motsats till 

vanlig dagspress, ett bristande intresse för de viktiga frågorna i samhället och är istället mer 

inriktade mot nöjesnyheter. Tabloidjournalistik är även något som ofta förknippas med 

journalistens egna självreflektion i texten, vilket ger ett tolkande och subjektivt innehåll. 

Samtidigt tar Örnebring och Jönsson (2004) upp fördelarna med en marknad av tabloider då de 

kan bidra till sociala förändringar i och med att andra typer av ämnen tas upp, som tidigare inte 

varit öppna för debatt. Tabloiderna är mer förknippade med lätta nyheter som talar med 

befolkningen på ett mer förståeligt sätt, samt stimulerar till deltagande.  
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Motsatsen till tabloiderna är dagstidningarna, till vilka dn.se hör. Denna tidningstyp kategoriseras 

som en allmän nyhetstidning med reguljär nyhetsförmedling och allmänpolitisk opinionsbildning 

(SFS, 1993; 1392 ). Alltså förväntas dessa nyheter vara hårda, till skillnad från tabloiderna. Med 

denna utgångspunkt förväntas aftonbladet.se producera lägre kvalitet på sina nyheter, eftersom de 

tillhör den moderna “populärpressen” och är mer lättsamma samt personifierande. Dn.se lär 

däremot, utifrån teorin, producera högre kvalitet på sina nyheter eftersom de tillhör den gamla 

hederliga “kvalitetspressen”. Sålunda blir ett av studiens mål att bekräfta eller falsifiera Weibull 

och Wadbrings (2015) samt Örnebring och Jönssons (2004) teoretisering om tabloider versus 

dagspress.  

 

Forskningen ska behandla i vilken mån nyhetskvaliteten upprätthölls hos nättidningarna när 

Sverige var som skörast. Då händelsen Stockholmsattentatet är nära i tid har det än heller inte 

publicerats någon djupare forskning kring denna. Samtidigt påstår Mellado och Vos (2017) och 

Mellado (2015) att tidigare forskning inom nyheter framförallt fokuserat på enbart 

papperstidningar eller en medieplattform i taget. Eftersom vi ska undersöka nätjournalistiken, 

och dess skillnader mellan två nyhetsaktörer, täcker följande studie därav in ett nytt 

forskningsområde. Då vi även ska utgå från en relativt ny teoretisk modell, satt i en ny kontext, 

blir denna forskning även ett bidrag till en metodologisk innovation. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med följande uppsats är att undersöka hur nyhetsprestationen skiljer sig mellan 

aftonbladet.se och dn.se när en kris rapporteras. Med nyhetsprestation syftar undersökningen på 

huruvida kvaliteten, utifrån olika byggstenar som redovisas i kapitel två, upprätthålls i innehållet 

eller ej. 

   

I följande forskning studeras Stockholmsattentatet som skedde den 7 april 2017 på 

Drottninggatan i centrala Stockholm. Krisen skakade om Sverige och klassas som det värsta 

terrorattentatet i landets historia. 
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1.4 Frågeställningar 
För att studera syftet, hur nyhetsprestationen i praktiken skiljer sig mellan aftonbladet.se’s och 

dn.se’s webbsidor när en kris porträtteras, utga ̊r vi fra ̊n fo ̈ljande fra ̊gesta ̈llningar: 

 

●    Vilken inverkan får nätjournalistikens hastighet på kvaliteten? 

●    I vilken mån och hur samspelar nyhetsprestationens olika beståndsdelar i praktiken?  

●    Vilken nyhetsaktör rapporterade krisen med högst kvalitet utifrån dess nyhetsprestation? 

	

1.5 Avgränsningar 
På grund av tids- och resursbegränsningar gjordes en avgränsning av studiens tidsintervall. Vi 

tittade enbart på krisrelaterade artiklar som publicerades under de första tre dagarna, vilket gör 

undersökningen statisk (Østbye, Helland, Knapskog och Larsen, 2004). Då vi intresserar oss för 

nyhetsprestation och innehållets kvalitet, studerades heller inte den yttre kontexten av texterna 

(Humprecht, 2016), som exempelvis reklam, länkade inlägg eller hyperlänkar. Vidare studeras 

inte nyhetsgrafik i form av ljud och bilder, då våra teoretiska ramverk huvudsakligen inte lägger 

fokus på sådant, utan det är texten i sig som är kärnan i forskningen. Studiens avgränsas även till 

undersökning av enbart ett fall, Stockholmsattentatet, och två nyhetsaktörer. 

	

1.6 Disposition  
I introduktionen presenteras studiens bakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsningar. I 

kapitel två, teorikapitlet, presenteras tidigare forskning som är de teoretiska ramverk vi sedan 

utgår från. Kapitlet behandlar forskning med fokus på nyhetsprestation, men med inslag från 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell, och avrundas med en sammanfattande del. I kapitel tre 

presenteras och motiveras studiens metodologiska ansats, med följd av kapitel fyra som redovisar 

tabeller och resultat. I kapitel fem analyseras resultaten utifrån studiens problemformuleringar. I 

uppsatsens sjätte kapitel presenteras slutsatser utifrån de resultat som besvarar 

forskningsfrågorna och syftet. Här belyses även hur tidigare forskning, som redovisas i kapitel 

två och fyra, kan appliceras på våra resultat. I slutet av kapitlet reflekterar vi, samt ger förslag på 

framtida forskning. Uppsatsen avrundas sedan med ett sjunde kapitel, som reflekterar över vilka 

implikationer studien har på samhälle och yrkesliv. 
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2. Teori och tidigare forskning  
I följande kvantitativa forskning studeras hur journalisternas arbetssätt i praktiken får genomslag, 

alltså det informativa innehållets kvalitet i nyhetsrapporteringen. Tidigare har fokus lagts på det 

journalistiska idealet, men i denna studie studeras däremot innehållet. Att undersöka nyheter 

finns det ett värde i då de har en så pass central påverkan på hur samhället fungerar (Mellado & 

Vos, 2017; Humprecht, 2016; McQuail, 2010), och kan ses som livsblod för demokratin och 

opinionsbildningen i samhället (Curran, 2010). Det är alltså en sak att uttala sig om ett teoretiskt 

arbetssätt, och en annan att praktisera det. Därav är målet med forskningen att utröna hur 

riktlinjer och regler faktiskt realiseras i praktiken.  

 

Att mäta kvalitet kan vidare göras på en mängd olika sätt, med olika teorier som ramverk. 

Eftersom följande forskning utgår från en kris tar detta kapitel först upp grundläggande fakta om 

krishantering och folkets informationsbehov. Vidare läggs tyngden inom teorin om kvalitet på 

prestationsmodellen nyhetsprestation och dess olika byggstenar. Litteraturöversikten avrundas 

sedan med inslag från Shannon och Weavers kommunikationsmodell, för att täcka in kvalitetens 

samtliga aspekter.  

	

2.1 Kriskommunikation  
En kris är något oväntat och icke-förutsägbart som sker (Seeger, 2006). När en kris väl inträffar 

behövs någon som tar ansvar och koordinerar rätt information i rätt tid, vilket brukar hamna på 

medierna eftersom de har en allmän trovärdighet (Gonzalez & Bharosa, 2009), framförallt under 

stora publika kriser (Seeger, 2006). Hur medierna i sin tur hanterar krisen påverkar utfallet av den 

(Coombs, 2012). Informationen som förmedlas har nämligen visat sig ha starka kopplingar till 

medborgarnas beslut och handlingar (Friberg, Prödel & Koch, 2011), vilket sålunda motiverar 

värdet i att studera innehåll. 

 

Tidigare forskning har försökt skapa kriterier för att bestämma vad som utgör 

informationskvalitet. Dessvärre har det gjorts få försök att göra detta inom komplexa områden 

såsom kriskommunikation (Friberg et al., 2011), vilket ger vår studie originalitet. Kriser kräver en 

omfattande informationstillförsel eftersom många ska förses med information då Sveriges 

demokratiska styrelseskick förutsätter detta. Enligt Gonzalez och Bharosa (2009) har flera 

rapporter om krishantering visat brist på informationskvalitet, vilket ger problematiska 

konsekvenser i och med att kriser hör till vardagen. Under senaste år har nämligen kriser, som 

terrorattacker, ökat med en tredjedel (Berger, 2015). Samtidigt accelererar teknologin hastigheten 
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på information, vilket gör att det behövs snabb respons när en kris uppstår (Coombs, 2012). 

Alltså ställs höga krav på nätjournalistikens kvalitet som ska leverera det direkta och konstanta 

informationsflödet som kriser frammanar. Bortsett från nyhetsrapporteringens värde för 

medborgarna påverkar rapporteringen även andra organisationers och myndigheters agerande. 

För att mäta det journalistiska innehållet, hos aftonbladet.se och dn.se, utgår fortsättningsvis 

undersökningen från modellen nyhetsprestation som redovisas i nästa avsnitt.  

	

2.2 Nyhetsprestation 

Kvalitetsmodellen nyhetsprestation (news performance), har i uppgift att undersöka kvalitet i dagens 

medieklimat. Sedan tidigare finns det många demokratiska teorier som förväntar sig att medierna 

ska hålla en hög standard på sitt innehåll och leverera relevant information (Vreese et al., 2017). 

Prestationsmodellen som tagits fram för att mäta just kvalitet är dessvärre underutvecklad i den 

mån att den enbart har applicerats på politiska nyheter tidigare (Vreese et al., 2017), vilket gör 

denna kriskontext berikande för nyhetsforskningen. Eftersom medierna spelar en sådan viktig 

roll finns det ett värde i att modellen uppmärksammas. 

 

Som sagt har nyhetsprestation enbart utgått från politik tidigare, men enligt Humprecht (2016) är 

modellen adekvat att tillämpa även inom andra nyhetskategorier, eftersom den evaluerar 

nyhetsinnehåll i relation till dess demokratiska funktion. I följande forskning görs därav ett 

kontextskifte där nyhetsprestation istället studeras under en kris, med ändamål att undersöka hur 

nyhetskvaliteten upprätthölls under Stockholmsattentatet. För precis som vid nyhetsförmedling 

kring politik, formar också nyhetsförmedlingen kring kriser medborgarnas världsbild, vilket ger 

forskningsområdet relevans.  

 

Unikt för nyhetsprestationsmodellen är att den täcker in och försöker teoretisera de mer 

komplexa delarna inom kvalitetsområdet. På så sätt kan teorin om nyhetsprestation ses som ett 

guidningskoncept för framtida forskning när kvalitet ska studeras (Vreese et al., 2017). Konceptet 

är grundat i vetskapen om att medierna har olika funktioner, vilket härstammar från normativa 

teorier. Men denna modell tar upp de mer komplexa delarna inom kvalitetsmätning. Samtliga sex 

byggstenar i nyhetsprestation har inte rötter i standardiserade operationaliseringar, men de är ändå 

relevanta för den demokratiska nyhetsdiskursen och teorier om nyhetsproduktion (Vreese et al., 

2017). De olika byggstenarna i modellen är följande sex: gestaltning, politisk balans, negativitet, 

tolkning, mjuka samt hårda nyheter (Vreese et al., 2017), vilket redovisas mer detaljerat nedan. För 

att kontextanpassa modellen benämner vi däremot politisk balans istället som balans i 

kriskommunikation. 
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2.2.1 Gestaltning  
Inom nyhetsprestation är gestaltning en av de sex centrala byggstenarna i hur en nyhet presterar 

(Vreese et al., 2017). Med andra ord är gestaltningsfenoment något journalister bör reflektera 

över, då det utgår från hur något framställs (Shehata, 2015). Med gestaltningsprestation syftas på 

hur nyheten realiseras i texten genom alltifrån närvaro eller frånvaro av olika aktörer, 

användandet av nyckelord, den journalistiska infallsvinkeln, vilken fakta som åberopas, till hur 

olika informationskällor får utrymme (Humprecht, 2016; Pedersen, 2015; Strömbäck et al., 2009), 

vilket Shehata (2015) vidare definierar som journalistisk gestaltning. När en kris uppstår har sålunda 

medierna makten över hur händelsen gestaltas för allmänheten. De har ett högt impact-score, som 

vidare benämns påverkanskapital, det vill säga makten att påverka (Coombs, 2014). Hur en kris i 

sin tur uppfattas grundar sig i hur den gestaltas (Kim, 2016), vilket gör denna prestationsaspekt 

högst relevant. Enligt Kim (2016) har nämligen digitala nyhetsmedier makten över den offentliga 

diskursen i krissituationer. Således bör kvaliteten vara hög i det journalistiska gestaltandet, 

framförallt under en så pass stor kris som Stockholmsattentatet där hela Sveriges befolkning 

ansågs vara berörda parter. 

 

Att nyhetsrapportering ska upprätthålla en objektiv tonalitet är sedan länge känt, men Vreese et 

al (2017) belyser även att en nyhet ska prestera med tydlig kontext och relevant information, för 

att i sin tur kunna rapporteras utifrån ett större sammanhang. Detta är något journalistiken 

benämner som tematisk gestaltning (Humprecht, 2016). Motsatsen till tematisk är den episodiska 

gestaltningen som bygger på hur nyheter skildrar sakfrågor med huvudsakligt fokus på enskilda 

individer eller händelser. Vreese (2004) påstår vidare att denna gestaltningsprestation 

förekommer mer frekvent inom de dagliga nyheterna, som vanligtvis är begränsade till specifika 

händelser. Eftersom en kris resulterar i att gemensam stress upplevs bland berörda (Ki & 

Nekmat, 2014), är folket i stort behov av snabb respons från medier. Berörda parter söker sig till 

information för att minska osäkerheten, vilket ställer krav på snabb konkret rapportering 

specifikt om händelsen. Utifrån Vreeses (2004) samt Ki och Nekmats (2014) ord bör således de 

omedelbara nyheterna, tätt inpå kriser, framställas episodiskt eftersom detta är vad som 

efterfrågas först, innan de kan börja diskutera händelsen ur ett bredare perspektiv. Men eftersom 

de olika gestaltningarna har olika styrkor, är det i längden balansen och kombinationen av dessa 

som ger den maximala nyhetsrapporteringen. 

 

Att studera om en journalist framställer en händelse tematiskt eller episodiskt är viktigt eftersom 

denna kvalitetsaspekt har en inverkan på demokratin, varpå båda gestaltningarna är 

betydelsefulla. Shehata (2015) poängterar att gestaltningarna påverkar nyhetskonsumenternas syn 
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på journalistiken, vilket i sin tur påverkar opinionsbildningens dynamik. Detta stärker även 

Humprechts (2016) och McQuails (2010) ord om att nyhetsrapporteringen har en viktig funktion 

för demokratin. Därav bör det upprätthållas en hög standard på innehållets gestaltning. Folket 

behöver konkreta och direkta nyheter, episodisk gestaltning. Eftersom nyhetsmedierna även har 

ansvar att upplysa medborgarna får den tematiska gestaltningen i ett senare skede också 

betydelse, eftersom nyheten då framställs ur ett makroperspektiv. Vidare är det däremot inte bara 

balansen mellan dessa som är viktigt inom nyhetsprestation, utan det är en mängd andra faktorer 

som påverkar kvaliteten, vilket för oss vidare till nästa avsnitt. 

 

Hög kvalitet inom Gestaltning: Under det totala processen bör det vara en balans mellan 

tematiska och episodiska nyheter. I och med att vi enbart undersöker de tre första dagarna av det 

totala förloppet, bör dock fler nyheter till sin start vara episodiskt gestaltade. 

		

2.2.2 Balans i kriskommunikation    
Att studera journalistisk balans har länge varit av relevans, eftersom det har ett stort inflytande på 

medierapporteringens kvalitet (Hopmann, Aelst, Salgado & Legnante, 2017). I denna kriskontext 

utgår balans i kriskommunikation från att nyhetsrapporteringen bör inkludera en varierad mix av 

källor. Dels makthavare med sin expertis och trovärdighet, men även mjukare källor i form av 

exempelvis medborgare, för att skapa en neutralare rapportering.  

 

Viktigt att poängtera är dock att denna byggsten inom nyhetsprestation är mer utformad för att 

mäta politisk balans, vilket följande forskning inte har som behov. Men i den grad som balans 

mäts i denna studie, inkluderas myndigheter och andra aktörer som kan ses som relevanta 

nyhetskällor inom en kriskontext. Hur balanserat olika aktörer framställs påverkar folkets 

uppfattningar av händelser (McQuail, 2010), vilket ger byggstenen relevans oavsett nyhet. Den 

balanserade nyhetsrapporteringen behövs för att medborgarna ska bilda sin egen uppfattning om 

olika sakfrågor i samhället.  

 

Balansen, kan däremot vara svår att finna, eftersom det finns olika syn på vad som utgör en 

balanserad täckning (Hopmann, Aelst & Legnante, 2012). Nygren (2015) anser att grunden till ett 

bra innehåll ligger i att det finns en autonomi i yrket och att journalisterna distanserar sig från 

koppling till makthavare. Men eftersom makthavare har betydelse för samhället, behöver de rent 

praktiskt utrymme. Därmed gäller det att journalisten låter olika myndigheter, aktörer och 

politiker får sin röst hörd (Mellado, 2015), men att det görs med autonomi som Nygren (2015) 

förespråkar. 
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Å andra sidan, genom att använda många källor i form av administrativa tjänstemän, politiker 

eller andra offentliga organisationer, visas en hög standard på journalisternas källhänsyn 

(Strömbäck et al., 2013), vilket motiverar varför många källor ändå bör inkluderas. Men, eftersom 

Nygren (2015) förespråkar en distansering från makthavare är journalisternas lösning att 

balansera upp dessa källor med andra, som inte klassificeras som makthavare. Att sträva efter 

balans i nyhetsrapporteringen och inkludera många källor är även ett verktyg för att undvika 

subjektiv tolkning från journalisten inom vissa artikeltyper, som annars kan infektera mediernas 

nyhetsrapportering (McQuail, 2010). Följaktligen har nyhetsprestation även tagit fram fördelar med 

tolkande journalistik om den, likt balans mellan källor, görs på rätt sätt. Den gemensamma 

nämnaren är balans, vilket leder oss vidare till nästa avsnitt om tolkning.  

 

Hög kvalitet inom Balans i kriskommunikation: Nyheterna bör totalt ha många källor, samt 

många källor utöver makthavare, som balanserar upp innehållet så att självständig distans finns. 

	

2.2.3 Tolkning 
Uppkomsten av tolkande nyheter och hur journalisters tolkning åskådliggörs i nyhetsrapportering 

har trendat inom journalistikforskningen senaste år (Salgado, Strömbäck, Aalberg & Esser, 2017). 

Hur tolkande nyheter ska studeras kan dessvärre ses som problematisk, då tidigare forskare inte 

har kommit fram till något kollektivt tillvägagångssätt om hur tolkande nyheter ska undersökas 

(Salgado et al., 2017). Däremot är forskningen ense om att, eftersom medierna sätter agendan har 

journalisten framförallt makt över publiken om innehållet är tolkande. Om journalistens 

individuella tolkning präglar nyhetsrapporteringen kan det nämligen störa neutraliteten i vissa 

avseenden (Salgado et al., 2017). Men frågan kan ställas om det alltid är negativt för kvaliteten att 

tolkning faktiskt synliggörs?  

 

Om innehållet är fritt från tolkning innebär det att journalisten fungerar mer som en observatör 

och får ett beskrivande förhållningssätt. Är journalisten däremot mer interaktiv med innehållet 

får hen en mer analytisk roll, som strider mot den beskrivande, men som vissa kan se som 

fördelaktig (Salgado et al., 2017). Ett argument är att eftersom medierna ska fungera som 

samhällsgranskare kan tolkande journalistik vara ett fördelaktigt komplement till den neutrala 

journalistiken. Tolkande journalistik kan nämligen syfta till att finna sanningen bakom fakta och 

uttalanden, för att i sin tur hjälpa publiken att förstå, inte bara vad som händer, utan också varför 

(Salgado et al., 2017). Att en journalist använder tolkning i innehåll kan därav vara fördelaktigt, 

eftersom det bredare samhällsperspektivet då presenteras för publiken.  
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Däremot är det viktigt att det tolkande innehållet fortfarande är balanserat och inte tar över den 

objektiva journalistiken eftersom mycket forskning syftar på att fakta absolut inte får färgas av 

subjektiva åsikter (Blaagaard, 2013; Johansson, 2015; McQuail, 2010; Nygren, 2015). Ett sätt att 

skilja de tolkande nyheterna från de objektiva är att rapportera med krönikor, ledare och 

debattartiklar. Dessa markerar nämligen både aftonbladet.se och dn.se på sina webbsidor som 

tolkande, vilket gör dem mer accepterade att vara färgade med åsikter. Med en kombination av 

artikeltyper, som enligt aktören ska vara neutrala, och artikeltyper som klassificerats som 

tolkande, kan sålunda journalisten både ta rollen som observatör och analytiker. Alltså blir 

balansen även här den gemensamma nämnaren. 

 

Hög kvalitet inom Tolkning: För att artiklarna ska färgas med tillåten tolkning bör nyheter 

bestå av olika artikeltyper i form av nyhetsartiklar/notiser och krönikor/ledare/debattartiklar. De 

tolkande nyheterna bör vidare vara krönikorna, ledarna och debattartiklarna. De ordinära 

nyhetsartiklarna och notiserna bör vara de icke-tolkande. En blandning eftersträvas för balansens 

skull. 

	

2.2.4 Negativitet  
Konflikter, kriser och krig är typiska händelser som i grunden är negativa nyheter. Vidare är 

sådana händelser något som visat sig ha ett högt nyhetsvärde, vilket värderas utifrån publikens 

efterfrågan. Är efterfrågan hög påverkar händelsen i sig även samhällsdebatten (Niven, 2001), 

vilket gör dem viktiga att ta i beaktning. Under Stockholmsattentatet hade exempelvis dn.se de tre 

första dagarna av krisen 2,77 miljoner unika läsare. Med andra ord en radikal ökning i jämförelse 

med helgen innan (31 mars-2 april) då siffran visade 1,33 miljoner unika läsare 

(https://annons.dn.se/sv-se/stats). 

 

Varför intresset är så pass stort för negativa nyheter kan delvis grunda sig i att dessa incidenter 

många gånger uppfattas som hot, vilket gör att medierna sätter det på agendan (Strömbäck, 

2015). Resultatet blir att fler debatter kring negativa nyheter katalyseras, eftersom människor har 

en tendens att lättare ta ställning och engagera sig i sådana nyheter. Dessutom är det mycket som 

tyder på att nyheter har blivit mer negativa över tid. Samtidigt, inom kontexten av terror, har 

attentaten i de fredliga samhällena ökat i och med IS intåg, vilket medfört att medierna 

producerat mer av sådana nyheter senaste år. Däremot kan frågan ställas om negativa nyheter 

alltid behöver andas en negativ tonalitet? Och vad är det bästa inom ramen av nyhetsprestation?   
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När något negativt inträffar som bryter mot normala samhällsförhållanden är det som sagt 

mediernas uppgift att upprätthålla social kontroll med sin nyhetsrapportering. Således har 

Lengauer, Esser och Berganza (2012) tagit fram ett tillvägagångssätt inom nyhetsprestation, vars mål 

är att uppnå samförstånd kring hur negativa nyheter påverkar den journalistiska kvaliteten. Syftet 

är att dämpa negativiteten i nyhetsrapporteringen, under exempelvis en kris där händelsen i 

utgångsläge är negativ, för att gestalta den sanna verklighetsbilden (Esser et al., 2017). Gestaltas 

enbart händelser negativt, blir det den uppfattning medborgarna får av samhället. Därav kan en 

väg i rätt riktning vara att tona ner negativiteten och försöka gestalta negativa händelser positivt 

om så är möjligt. Om journalistiken endast präglas av negativa nyheter, för att folket efterfrågar 

det, ges nämligen ingen rättvis bild av verkligheten eftersom de positiva händelserna lätt hamnar i 

bakgrunden med sitt lägre nyhetsvärde. Detta stärks vidare av både Westerståhl (1972) och 

Lengauer et al (2012) som säger att den negativa faktorn måste tas i beaktning, i och med att 

journalisterna påverkar det demokratiska samhället. Med andra ord behövs en neutral 

nyhetsrapportering eftersträvas, och negativa händelser rapporteras även med en positiv tonalitet, 

för att skapa balans. Positiva nyheter under Stockholmsattentatet kan vara de nyheter som 

diskuterar den växande gemenskapen i och med händelsen, eller hur lyckat polisens arbete blev. 

Med andra ord bör journalister rapportera mer optimistiskt under negativa händelser för att 

neutralisera det journalistiska innehållet, för att i sin tur stärka den totala nyhetsbildens kvalitet. 

 

Hög kvalitet inom Negativitet: Rent generellt bör nyhetsrapportering bestå av en balans 

mellan positiva och negativa nyheter. I denna negativa händelse eftersträvas det att artiklarna 

genomsyras av en positivare tonalitet i bästa möjliga utsträckning. 

 

2.2.5 Mjuka nyheter  
I detta avsnitt behandlar vi ett nytt område inom nyhetsprestation, nämligen hur vissa nyheter 

framställs som mjuka. Vad som definierar mjuka nyheter är dessvärre nu oklart då forskare ser på 

fenomenet med olika glasögon (Reinemann, Stanyer & Scherr, 2017). En framträdande definition 

är att dessa nyheter är mer personorienterade och mindre tidsbundna, varpå innehållet ofta 

kretsar kring kändisar, sport eller andra underhållningscentrerade historier (Hadenius et al., 2011; 

Patterson, 2000). Fortsättningsvis är det väsentligt att understryka att bara för att mjuka nyheter 

enligt vissa forskare är mer nöjesrelaterade, innebär det nödvändigtvis inte att nyheten är mindre 

viktig för allmänhetens intresse (Reinemann, Stanyer, Scherr & Legnante, 2011). Granatt (1999) 

definierar nämligen den mjuka gestaltningen av en nyhet som en mer sympatisk rapportering av 

offren. Det kan alltså handla om att medborgare eller andra aktörer får kommentera en händelse, 

vilket i sin tur kan stärka samhörigheten, samt moralen i samhället (Mellado, 2015). Enligt Kim 
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(2016) är medborgarna aktörer som är viktiga att förstå om en aktörs krisstrategier ska anses som 

effektiva. Som följd kan denna kvalitetsaspekt även stärka allmänhetens förtroende till 

nyhetsaktören under en kris (Granatt, 1999), vilket är ett kapital värt att berika sig med. I denna 

kontext av mjuka nyheter motiverar Granatt (1999) att dessa nyheter också behövs i aktuella 

händelser såsom kriser. Men eftersom mjuka nyheter är mer en inramning av individnivå brukar 

de dock blir mer episodiskt gestaltade och inte tala om det större sammanhanget. Mjuka nyheter 

har också den egenskapen att de inte behöver vara akuta, aktuella eller tvungna att publiceras ett 

visst datum (Reinemann, Stanyer, Scherr & Legnante, 2011), vilket hårda nyheter däremot oftast 

behöver. 

 

Inom vår kriskontext blir Granatts (1999) definition av mjuka nyheter den relevanta, eftersom 

Stockholmsattentatet inte klassificeras som något nöjesorienterat. En sympatisk, mjuk 

nyhetsrapportering blir alltså viktig för den totala nyhetsbilden, eftersom kriser skapar nya 

aktörer, så kallade offer, som hänsyn bör visas till (Coombs, 2012). Under Stockholmsattentatet 

blev majoriteten av svenska folket offer i olika grad. Detta eftersom nyheten både var geografisk 

nära och uppfattades som ett hot, vilket höjer nyhetsvärdet (Strömbäck, 2015). Enligt Coombs 

(2012) anser krisexperter att det vid krishantering är viktigt att visa medlidande och känslighet för 

dem som påverkas av kris, eftersom det stärker aktörens trovärdighet. Mjuka nyheter kan därav 

vara ett sätt att stärka nyhetsaktörernas “good will” (Granatt, 1999). Däremot har det på senare 

år framkommit att för mycket mjuka nyheter kan bidra till att försämra den demokratiska 

diskursen (Reinemann et al., 2017), vilket motiverar värdet i att balansera upp 

nyhetsrapporteringen med hårda nyheter. 

 

2.2.6 Hårda nyheter  
Inom nyhetsrapportering behövs som sagt både mjuka och hårda nyheter för att uppnå en lyckad 

krishantering (Coombs, 2012). Båda typerna utgör den totala nyhetsbilden, men för att skilja dem 

åt definieras de hårda som mer opersonliga och objektiva (Humprecht, 2016). Dessutom, i 

motsats till de sympatiska, mjuka nyheterna (Patterson, 2000), anser Hadenius et al (2011) att 

hårda nyheter tar upp mer seriösa ämnen såsom politik, opinion, säkerhet, militära frågor och 

förvaltning.  

 

Ett annat sätt att se på hårda nyheter är att dessa händelser många gånger orsakar problematik 

eller stör vardagens rutiner, vilket gör nyheten mer akut och brådskande (Patterson, 2000). Dessa 

nyheter är därav, till viss grad, svårhanterliga eftersom deras aktualitet medför att de måste 

rapporteras direkt, då de annars riskerar att föråldras (Reinemann et al., 2011). Samtidigt menar 
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Reinemann et al (2011) att hårda nyheter ofta blir tematiskt gestaltade eftersom de koncentrerar 

sig på samhällsnivåkonsekvenser och inte blandar in den sympatiska aspekten på samma sätt som 

mjuka. Sålunda stödjs även Humprecht (2016) teoretisering om personliga versus opersonliga 

nyheters relation till mjuka versus hårda nyheter.  

 

En grundläggande princip enligt kristeorin är som sagt att agera fort för att förebygga 

kriseskalation, vilket underlättas av teknologin som accelererar hastigheten av information 

(Coombs, 2012). När en kris inträffar behöver människor först ta del av information om vad, när, 

varför och hur, för att sedan kunna agera och ta kontroll över situationen (Coombs, 2012). 

Sålunda bör de hårda nyheterna bli prioriterade eftersom de är mer brådskande och direkta 

(Reinemann et al., 2011), samt besvarar manifesta värden som vad, när, varför och hur med sin 

opersonliga tonalitet (Humprecht, 2016).  

 

Utifrån kristeorin kan slutsatsen dras att de första nyheterna som publiceras efter en kris 

vanligtvis bör vara hårda, men som i sin tur kompletteras med mjuka för att visa den sympatiska 

sidan och skapa balans. Tanken med att använda termer som mjuka och hårda nyheter och göra 

en indelning av dessa, är delvis för att avgöra dess inverkan på innehållets kvalitet men även dess 

mediefunktioner (Reinemann, Stanyer, Scherr & Legnante, 2011).  

 

Hög kvalitet inom Mjuka och Hårda nyheter: Den totala nyhetsförmedlingen bör ha en 

balanserad andel mjuka och hårda nyheter. Utifrån kristeorin bör även fler hårda nyheter vara 

episodiska medan fler mjuka framställs tematiskt. 

	

2.3 Syftningsfel, stavfel och skrivfel 
Om det är något nyhetsprestation inte täcker in inom kvalitet med sina sex byggstenar är det 

evidenta värden såsom skrivfel, stavfel och syftningsfel. Därav ges följande studies analytiska 

ramverk ett komplement, Shannon och Weavers kommunikationsmodell. 

 
 

Figur 1 - Shannon och Weavers kommunikationsmodell 
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Shannon och Weavers kommunikationsmodell är en av medieforskningens mest etablerade modeller 

och publicerades 1949. Modellen kan ses utifrån två perspektiv, varpå denna studie väljer att utgå 

från Transmissionsperspektivet. Utifrån detta är målet att förmedla ett budskap från sändare till 

mottagare, med så minimal störning som möjligt för att upprätthålla kvaliteten på meddelandet1 

(Bengtsson, Bolin, Forsman, Jakobsson, Johansson & Ståhlberg, 2017). Som nämnts, spelar det 

skrivna språket en avgörande roll för kvaliteten i innehållet, vilket gör bruset i modellen 

intressant att studera i följande studie. Weaver (1949) anser nämligen att brus är ett störande 

fenomen som kan förvränga kommunikationsprocessen. Däremot är inte alltid allt brus avsiktligt 

brus, eftersom journalister i grund och botten ändå är människor (Blaagaard, 2013). Med andra 

ord kan skrivfel, stavfel, syftningsfel och rubrikers avsaknad på täckning uppstå, utan att vara 

journalistens intention. Detta kan bero på en mängd olika faktorer i och med digitaliseringen, 

som exempelvis webbens hastighet eller kravet på en oavbruten publicering (Karlsson, 2006). 

Samtidigt kan sådana missar, i och med bruset, skapa problematik, för om det blir många 

skrivfel, påverkar det den totala kvaliteten. När syftningsfel uppstår kan läsaren riskera att tolka 

texten på ett sätt som inte var journalistens huvudsakliga intention med gestaltningen. Som 

nämnts, kretsar nämligen gestaltning kring hur innehåll framställs, vilket gör att Shannon och 

Weavers kommunikationsmodell har kopplingar till nyhetsprestation, och blir aktuell när nyheters 

innehåll studeras.  

 

Hög kvalitet inom Shannon och Weavers kommunikationsmodell: Så få skrivfel som 

möjligt eftersträvas i artiklarna. 

                                                
1 Dock har en del kritik riktats mot Shannon och Weavers kommunikationsmodell i och med dess enkelriktade format. Då 
enbart meddelandets transportprocess står i fokus exkluderas viktiga grundprinciper. Modellen visar nämligen inte hänsyn till den 
mänskliga kommunikationens karaktär som är betydligt mer komplex än vad modellen tillåter, så som yttre påverkansfaktorer 
(Chandler, 1994). 
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2.4 Sammanfattning av de teoretiska ramverken 
Utifrån följande teoretiska ramverk framgår det tydligt att de olika byggstenarna inom 

nyhetsprestation har kopplingar till varandra, varpå deras komplexa förhållande är väsentligt när 

kvalitet studeras. 
 

En nyhet kan alltså gestaltas tematiskt eller episodiskt (Humprecht, 2016). Teoretiskt sett ges ofta 

mjuka nyheter en episodisk gestaltning eftersom personorienterade nyheter inte har samma 

behov av att sättas in i större sammanhang (Granatt, 1999), medan hårda nyheter brukar få 

tematisk gestaltning. Samtidigt är hårda nyheter mer akuta och brådskande, vilket rent 

hypotetiskt och kristeoretiskt bör göra dessa nyheter mer episodiska, eftersom den konkreta 

nyhetsrapporteringen direkt inpå krisen är den efterfrågade. Vidare kan nyheterna tematiseras 

med tiden eftersom hastigheten i nyhetsförmedlingen inte är lika påtaglig, och det större 

nyhetssammanhanget blir aktuellt för läsaren att förstå. Som följd blir vår hypotes, med 

kristeorin som bakgrund, att hårda nyheter bör vara mer episodiska och mjuka nyheter mer 

tematiska. 

 

Med tanke på att tematisk och episodisk gestaltning, samt mjuka och hårda nyheter har olika 

egenskaper är vikten av kombinationen värdefull här. En god kvalitet utgörs av att nyheterna 

rapporteras balanserat, både tematiskt och episodiskt. Folket behöver de direkta, avgränsade 

händelsegestaltningarna, episodiska, men även händelsen berättad ur ett bredare perspektiv, 

tematiskt. Fortsättningsvis är balansen även viktig mellan hårda och mjuka nyheter. De mjuka 

nyheterna bidrar till att bland annat stärka samhörigheten och nyhetsaktörens trovärdighet 

(Mellado, 2015; Coombs, 2012), medan de hårda är brådskande och direkta (Reinemann et al., 

2011) och besvarar manifesta värden som vad, när, varför och hur med sin opersonliga tonalitet 

(Humprecht, 2016). 

 

Vad som vidare utgör god kvalitet inom nyhetsrapportering av en kris är att balansera upp den 

negativa händelsen så gott det går med en positiv framställning. Detta för att inte framställa 

samhällsbilden skevt, enbart för att negativa nyheter har högre nyhetsvärde än positiva. 

Dessutom är det viktigt att inkludera en variation av källor. Genom en balans mellan flera olika 

källor visas, som sagt, hög standard på journalisternas källhänsyn (Strömbäck et al., 2013) och 

tolkande journalistik kan undvikas i fel avseenden. Enligt forskning kan viss tolkning vara bra 

eftersom journalisten agerar i en analytisk roll, men det bör framgå vilka nyheter som är tolkande 

i och med mediernas höga påverkanskapital. Därav är det bra att rapportera med krönikor, 

debattartiklar och ledare som med öppenhet genomsyras av tolkning. Med andra ord utgår vi i 
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denna kontext från att tolkning i rätt form är ett sätt att höja kvaliteten, som ett komplement till 

de objektiva artiklarna. 

 

Det vill säga, utifrån studiens analytiska ramverk, går vägen till den kvalitativa 

nyhetsrapporteringen genom en balans både mellan och inom nyhetsprestationens olika 

beståndsdelar, varpå de manifesta skrivfelen som Shannon och Weaver behandlar, självfallet bör 

undvikas. 
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3. Metod 
Följande kapitel redovisar arbetsprocessen, det vill säga hur vi gick tillväga för att besvara 

studiens forskningsfrågor och syfte. Avsnittet inleder med att motivera studiens metodval, följt 

av diskussion kring tillvägagångssätt samt validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Slutligen 

avrundas kapitlet med en diskussion kring etiska forskningsaspekter. 

 

3.1 Metodval 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nyhetsprestationen i praktiken skiljer sig mellan 

aftonbladet.se och dn.se när en kris porträtteras. Därav är en kvantitativ innehållsanalys tillämpbar 

som metod eftersom den används för att ge svar på frågor om frekvens och hur olika typer av 

innehållskategorier förekommer i ett material (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017; Mellado 2017; Østbye et alt., 2004). Sålunda passar metoden för forskningens 

syfte och frågeställningar. Vi studerar webbtidningarnas kvalitet genom att mäta hur frekvent 

skrivfel och olika aktörer förekommer, samt hur resterande kvalitetskriterier inom nyhetsprestation 

får utrymme, vilket Karlsson (2012) ser metoden exemplarisk för. Detta gör att vi utifrån 

innehållsanalysens resultat kan jämföra hur prestationsmodellens olika byggstenar och Shannon 

och Weavers kommunikationsmodell åskådliggörs hos nyhetsaktörerna, vilket krävs för att besvara 

syftet. Frekvenser leder nämligen till att frekvenstabeller kan göras, som i sin tur kan visa oss 

samband, likt skillnader, och orsakssamband tack vare hjälpmedlet SPSS. 

 

Lengauer et al (2011) belyser även metoden som exemplarisk när förändringar över tid ska mätas 

inom olika medier och journalistiska rutiner. Genom att studera den totala rapporteringen av 

krisen under ett tredagars spann ges möjligheten att se hur tidpunkten har en inverkan på 

kvaliteten, vilket är målet med en av studiens frågeställningar. Tidsaspekten blir angelägen i vårt 

fall eftersom hastighet har visat sig påverka journalistiskt innehåll (Karlsson, 2006). Den 

digitaliserade journalistiken innebär nämligen dynamiskt material och konstant publicering, vilket 

gör att metoden kan reda ut om kvaliteten i rapporteringen skiljer sig över tid när en kris 

inträffat. Hastighetens påverkan på nyhetsinnehåll står högt på forskningsagendan, vilket den 

kvantitativa metoden kan undersöka (Lengauer et al., 2011). Vidare är metoden adekvat för att 

mäta olika värden, hitta intressanta mönster och få en övergriplig bild över en stor mängd text. I 

och med att vi vill få en rättvis bild över krishanteringen, studeras det totala antalet artiklar under 

tre dagar. Webben och nätjournalistik som är studiens analysobjekt har som sagt egenskapen att 

oavbruten publicering sker (Karlsson, 2006), vilket leder till en berikad informationssfär. Sålunda 

utgörs nätjournalistik ständigt av ett stort material, vilket gör den kvantitativa metoden passande 
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för analysobjektets egenskaper. Tanken med att titta på en stor mängd texter är för att i 

slutskedet analysera resultatet utifrån numeriska värden (Esaiasson et al., 2017). I denna studie 

ska, som nämnts, ett stort antal tidningsartiklar undersökas, från två aktörer, för att vi slutligen 

ska kunna göra ett uttalande om aktörernas nyhetskvalitet. 

 

Studien ska titta på manifesta värden i analysenheterna, och en lyckad kvantitativ innehållsanalys 

karaktäriseras just av systematik, objektivitet, kvantitet och manifest innehåll (Eliasson, 2010). Genom 

att skapa ett tydligt, strukturerat kodschema och väl operationaliserade variabler uppfylls det 

systematiska kravet, vilket förstärkts ytterligare med detaljerade kodinstruktioner. En kvantitativ 

innehållsanalys kräver nämligen ett schema som förklarar hur olika delar ska tolkas, för att 

undvika att studien blir subjektiv (Esaiasson et al., 2017). Detta banar väg för att innehållet kan 

mätas på ett pålitligt sätt, vilket även stärker reliabiliteten. För att öka studiens pålitlighet 

ytterligare har vi dessutom utfört en pilotstudie och ett interkodareliabilitetstest, som resulterade 

i reviderade kodscheman och kodinstruktioner. Således tillgodosågs också det objektiva behovet, 

eftersom andra forskare kan upprepa studien med så gott som samma resultat.  

 

En lyckad kvantitativ innehållsanalys karaktäriseras, som nämnts, även av att resultatet kan mätas i 

siffror och frekvenser för att påvisa statistiska samband. I följande undersökning vill vi studera 

sådana, mellan aftonbladet.se’s och dn.se´s nyhetsrapportering under Stockholmsattentatet. Det är då 

som även det manifesta kravet blir påtagligt eftersom analysen behandlar det uppenbara och inte 

ger någon subjektiv tolkning (Østbye et al., 2004). Slutligen kan det dras generella slutsatser om 

resultaten på statistiska grunder, vilket är avsikten med den kvantitativa metoden (Ekström & 

Larsson, 2011) och målet med vår forskning.  

	

3.2 Population och urval 
Följande forskning behandlar aftonbladet.se’s och dn.se’s nyhetsrapportering av Stockholmsattentatet 

under perioden 7 till 9 april 2017. Samtliga nyhetsartiklar om händelsen, under den avsedda 

perioden studeras, vilket utgör forskningens population och talet N. Den totala populationen vi 

uttalar oss om är 197 enheter, varav aftonbladet.se’s population är 100 enheter och resterande 97 

utgör dn.se’s population. Forskningen baseras på ett statistiskt totalurval under tre dagar, vilket 

innebär att populationen blir densamma som urvalet och ger möjligheten att kunna generalisera 

för denna tidsperiod (Esaiasson et al., 2017). 

 

Populationen, och urvalsramen, fanns tillgängliga via internetarkivet www.archive.org, varpå det 

är viktigt att understryka att varje artikel endast analyserats en gång, fastän de finns i flertalet 
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uppdaterade versioner på webbsidan. Alltså inkluderas och beräknas inte de uppdaterade 

versionerna som enskilda enheter i populationen eftersom det skulle ge konsekvenser för 

studiens represenativitet. Vi var även konsekventa med att utgå från den första arkiverade 

versionen under kodningen i den mån som det var möjligt hos www.archive.org. 

 

I detta fall studeras alltså den omedelbara, intensiva krishanteringen, varpå resultatet av den 

totala nyhetsbilden lär ha sett annorlunda ut om en längre tidsperiod studerats. Vid 

kriskommunikation efterfrågas som sagt omedelbar information och hur nätjournalistiken 

rapporterar påverkar krisens effekter (Coombs, 2007). Därav motiveras valet av de första 

intensiva dagarna som studieobjekt eftersom de har stor betydelse för krisens följder. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Ett tydligt och välformulerat tillvägagångssätt bidrar till att höja reliabiliteten (Eliasson, 2010). I 

detta delkapitel redogörs sålunda studiens tillvägagångssätt för att tydliggöra och bidra till klarhet. 

 

För att finna inspiration och utforma ett gynnsamt kodschema, kodinstruktioner, metodval och 

tillvägagångssätt, utgick vi från tidigare forskares arbetssätt inom likartade forskningsområden. 

Genom att syntetisera våra idéer utifrån det teoretiska ramverket, med tidigare forskningsmedel, 

kunde undersökningen utgå från bästa möjliga förutsättningar. Med erhållen inspiration togs 

beslut om att urvalet skulle inhämtas från arkiveringssidan www.archive.org, även kallad The 

Wayback Machine, TWM. Flertalet forskare understryker nämligen fördelarna med denna 

webbsida då den samlar bilder, texter, filmer samt artiklar, i uppdaterade versioner, vilket ger oss 

ett brett utbud (Murphy, Hashim & O'Connor, 2008). Men då webben är en gränslös dynamisk 

informationssfär är det viktigt att ha en tydlig plan för hur de digitala artiklarna ska studeras, för 

reliabilitetens skull, dels för att underlätta arbetet. Internets unikhet med dess ständiga 

förändring, har nämligen resulterat i att det inte finns några bestämda regler för hur webbsidor 

ska studeras, utan att det är upp till forskaren (Karlsson & Sjøvaag, 2016). 

 

Forskningen har utgått från att studera aftonbladet.se´s och dn.se´s rapportering av 

Stockholmsattacken under endast 7 till 9 april 2017. Anledningen till detta grundar sig i att 

journalistiken, enligt normer, ska vara korrekt och sanningsenlig. Karlsson (2006) menar att den 

digitala hastighetsförändringen motverkar detta. Med andra ord är hastighetsparametern viktig att 

ha i åtanke, vilket motiverar varför den utgör en av studiens frågeställningar. Eftersom många 

aspekter även ska samspela inom nyhetsprestation, krävs tid och bearbetning, vilket motiverar 
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varför vi studerar hur nyheterna på aftonbladet.se och dn.se presterade så tätt inpå krisen när 

situationen var pressad. 

 

Vidare sparades samtliga artiklar, som fanns tillgängliga på TWM, manuellt ned från och med när 

attentatet inträffade. Vid olika klockslag fanns uppdaterade versioner av nyheterna i form av 

skärmdumpningar, varpå varje artikel enbart analyserades i dess första version. Länkarna till 

artiklarna kopierades och lades in i ett Google Docs för att göra lagringsprocessen överskådligare 

för varje nyhetsaktör. Viktigt att påpeka är att vi även valde bort artiklar i form av 

liveuppdateringar eftersom vi inte kodade i “nuet”. Totalt publicerades 197 artiklar dessa dagar. 

Därefter kodades varje artikel utifrån det utformade och operationaliserade kodschemat, för att 

sedan kunna urskilja orsakssamband och resultat i SPSS. Hur variablerna i kodschemat 

undersöker syftet och frågeställningarna redogörs vidare i nästa delkapitel.  

	

3.4 Operationalisering  
Operationalisering bygger på att dela upp studiens syfte i mätbara variabler, som alltså måste 

täcka forskningens frågeställningar (Eliasson, 2010; Østbye et al., 2004). I följande studie ska 

skillnaderna i nyhetsprestationen mätas mellan aftonbladet.se och dn.se. Eftersom skillnader ska 

studeras innebär det att vårt syfte utgår från en beskrivande frågeställning, vilket karaktäriserar och 

lämpar sig för en kvantitativ innehållsanalys (Esaiasson et al, 2017). Som frågeställningarna lyder 

vill vi titta på nyhetsprestation och hur innehållet under Stockholmsattentatet presterade. 

Prestationsmodellen utgörs, som teoriavsnittet redovisar, av olika beståndsdelar, vilket lägger 

grund för variablerna i kodschemat. Som den sammanfattande delen i teorin redogör finns 

gemensamma beröringspunkter mellan byggstenarna, som gör att variablerna fortsättningsvis kan 

ställas mot varandra i bivariata analyser och korrelationer. Detta för att visualisera hur den 

insamlade datan om nyhetsprestation fördelar sig och faktiskt ser ut i praktiken (Eliasson, 2010). 

Alltså utgår studien från en modell som kretsar kring hur något bör vara. Detta resulterar i 

innehållsanalytiska frågor och en deduktiv ansats, som är vanligt inom den kvantitativa metoden 

(Østbye et al., 2004). 

 

Variabel 2, vilken tidning som analyseras, är en identifikationsvariabel, som är en förutsättning 

för att överhuvudtaget kunna särskilja de olika aktörerna och besvara syftet. Variabel 3, 

artikeltyp, och variabel 4, publiceringsdatum, är till för att underlätta analyserandet och ge en 

tydligare bild över resultaten. Vår hypotes är exempelvis att artikeltyp påverkar aspekter som 

tolkning och gestaltning, medan publiceringsdatumet kan påverka kvaliteten utifrån Shannon och 

Weavers kommunikationsmodell. Skrivfelen bör hypotetiskt vara fler under första tiden, eftersom 
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krishanteringen är mer akut direkt inpå (Coombs, 2007), och hastigheten påverkar kvaliteten 

(Karlsson, 2006; Pavlik, 2001). Med tanke på att den kvantitativa metoden även har egenskapen 

att studera förändringar över tid (Lengauer et al., 2011) utnyttjar variabel 4 då metodens fulla 

potential.  

 

Variabel 5, vem artikeln är skriven av, mäts för att studera hur kvaliteten i innehållet kan bero på 

vem som författat artikeln. Variabel 6, antalet olika källor i texten, mäts eftersom nyheters 

kvalitet ökar i och med elitkällor, alltså myndigheter, företag, yrkespersoner och politiker i vårt 

fall (Matheson, 2012; Hopmann et al., 2012), och visar hög standard på journalisternas 

källhänsyn (Strömbäck et al., 2013). Finns det många olika källor är det en styrka utifrån 

byggstenen balans i kriskommunikation. Dessutom är vår hypotes att journalistiken även blir 

mindre tolkande då mindre utrymme ges för journalistens egna ord. Tidigare forskare har som 

sagt inte kommit fram till något kollektivt tillvägagångssätt om hur tolkande nyheter ska 

undersökas (Salgado et al., 2017), men i detta fall kan vi se hur källor kan tänkas ha en inverkan. 

 

Variabel 7-11, behandlar olika aktörers förekomst och grundar sig delvis också i 

nyhetsprestationsaspekten balans i kriskommunikation. För att kunna mäta balansen och därpå 

kvaliteten, är det viktigt att studera olika källors härkomst i journalistiken (Hopmann et al., 2012), 

vilket motiverar valet av dessa variabler. Westerståhl (1972) argumenterar som sagt för att det är 

centralt att presentera en händelse ur minst två perspektiv, för att i sin tur närma sig balans i det 

journalistiska arbetet (Esser, Engesser, Matthes & Berganza, 2017). Därav är en variation bland 

källor till fördel och relevant att studera. 

 

Variabel 12-13 studerar rubriksättning, skrivfel och syftningsfel. Ett syftningsfel kan orsaka 

“felaktig” information, något som påverkar kvalitetsaspekten. Följande variabler tar alltså upp de 

adderade kvalitetsaspekter som Shannon och Weavers kommunikationsmodell har som avsikt att 

studera i denna forskning. En kvalitativ artikel förmedlar innehåll med så minimal störning som 

möjligt (Bengtsson et al., 2017), vilket gör denna variabel angelägen att studera i relation till 

exempelvis tidsaspekten i variabel 4. 

 

Variabel 14 behandlar hur artiklarna gestaltas tematiskt eller episodiskt. Denna variabel är tänkt 

att täcka in gestaltning för att delvis se dess samband till hårda versus mjuka nyheter som 

Reinemann et al (2011) påstår att de har. Som kapitel ett klargjorde, är det även viktigt att 

medierna agerar samhällsgranskare för att uppnå kloka medborgare (Humprecht 2016; McQuail 

2010). I en så pass omfattande kris som Stockholmsattentatet blir det sålunda intressant att 
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undersöka hur journalisterna exempelvis gestaltar händelsen tematiskt, alltså presenteras ur ett 

större sammanhang. För att se relationen till mjuka och hårda nyheter tar variabel 15 upp detta 

område. Att studera balansen mellan dessa i den totala nyhetsrapporteringen blir intressant 

utifrån Coombs (2012) ord, att det behövs både mjuka och hårda nyheter för att uppnå en lyckad 

krishantering. 

 

Journalistisk kvalitet kan också mätas genom hur sanningsenlig och korrekt en nyhet är. 

Inledningsvis lyfte vi problematiken med att det under Stockholmsattentatet spreds falska rykten 

och fel information. Detta leder oss till variabel 16; innehåller artikeln konkret motsägelsefull 

information, och variabel 17; innehåller artikeln sakuppgifter som senare visat sig vara falska. 

Eftersom journalister har i uppdrag att sammanställa samhällsnyttig information åt folket 

(Hadenius et al., 2011), som blir särskilt viktigt under en kris (Coombs, 2012), måste dessa 

variabler mätas för att kunna undersöka nyhetsprestationens sanning och kvaliteter. Vidare får 

detta starka kopplingar till gestaltning, eftersom denna beståndsdel i botten grundar sig i hur 

journalister framställer något (Shehata, 2015).  

 

Variabel 18, artikelns tonalitet, mäts för att undersöka artikelns tonalitet överlag, alltså om den är 

negativ, balanserad eller positiv. Eftersom kriser automatiskt är negativa blir denna variabel 

intressant att studera och betydligt svårare att operationalisera än inom politisk kommunikation 

som nyhetsprestation har sina rötter i (Lengauer et al., 2016). Fastän nyheten är negativ är det viktigt 

att försöka förmedla på ett neutralt sätt för att kunna gestalta den sanna samhällsbilden (Esser et 

al., 2017). Varpå Westerståhl (1972) och Lengauer et al (2012) säger att den negativa faktorn 

måste tas i beaktning, i och med journalisternas inflytande.   

 

Variabel 19, journalistens tolkande journalistik, behandlar om artikeln är tolkande med följd av 

variabel 20 som tar upp om journalisten spekulerar kring framtiden och om artikeln innehåller 

tolkning som kan tänkas påverka kvaliteten. Enligt Hopmann et al (2017) har aktörernas 

nyhetsförmedling en avgörande roll för samhällsdebatten, vilket ställer krav på neutralt innehåll. 

Samtidigt blir denna variabel intressant att studera eftersom både aftonbladet.se och dn.se skriver på 

sina webbsidor att krönikor, ledare och debattartiklar inte alltid står för samma åsikter som 

tidningen. Därav är det intressant att studera hur tolkande eller icke-tolkande övriga artikeltyper 

är, för som sagts krävs den balanserade tolkningen i rätt avseenden. 

 

Genom att variablerna täcker in de olika byggstenarna i nyhetsprestation kan sedan resultaten 

utifrån SPSS visa oss samband mellan dem. Vidare kan hastighetens påverkan studeras med 
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variabel 4 som hjälp. Därpå kan skillnader åskådas mellan aktörerna och en värdering kan göras 

om vem som presterade med högst kvalitet. Alltså täcker forskningens operationaliserade 

variabler in frågeställningarna och syftet. För att göra operationaliseringen mer överskådlig, 

utifrån nyhetsprestation samt Shannon och Weavers kommunikationsmodell, redogörs en 

operationaliseringsmodell i nästa delkapitel som tar upp variablernas relation till de olika 

kvalitetsdelarna.  

 

3.5 Operationaliseringstabell 

	
Tabell 3:1 Operationaliseringstabell  

Tabellen illustrerar vilka variabler som behandlar vad inom kvalitet. Svarta kryss visar avsikten 

med vad variabeln i sig ska studera. Gula kryss visar de byggstenar variabeln kan tänkas påverka, 

enligt oss. För att stärka variablernas och studiens pålitlighet, gjordes först en pilotstudie för att 

säkerställa hur de olika variablerna i kodschemat ska mätas, vilket redovisas i nästa avsnitt. 	

	

3.6 Pilotstudie 

För att säkerställa om vi som kodar, kodar lika, gjordes först en pilotstudie med tio 

analysenheter. Fem slumpmässiga artiklar från aftonbladet.se och fem från dn.se blev undersökta. 

Efter halva provkodningen räknade vi ut ett interkodarreliabilitetsvärde (Cohens kappa). Variabel 

1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 och 17 kodades alla med ett värde på K=1,00 i Cohens kappa, som enligt 

Humprecht (2016) är en god överenskommelse.  

 

Variabel 6, 7, 7a 8, 9, 10 och 11 är öppna frågor, varpå resultatet efter halva kodningen tydde på 

att kodinstruktionerna behövde förtydligas ytterligare. Därpå, efter att ha kodat fem artiklar till, 
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fick variablerna K=1,00, alltså kodades artiklarna likadant efter revideringen. Vi förtydligade även 

kodinstruktionerna till variabel 14, 15, 16, 18, 19 och 20, som gjorde att vi fick följande resultat i 

Cohens kappa: för variabel 14 var K= 0,47, vilket anses vara en moderat överenskommelse. För 

Variabel 15, 16 och 18 var K=1,00, vilket anses vara felfritt. För variabel 19 var K=0,60, vilket 

också blir en moderat överenskommelse, som så även blev fallet med variabel 20 där K=0,42. 

Det totala Cohens Kappa-värdet på de 21 variablerna blev K=0,93 vilket klassas som bra och 

bidrar till att höja studiens reliabilitet. Slutligen har operationaliseringen utförts noggrant, vilket 

för oss vidare till nästa avsnitt om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

	

3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Höjden av en undersöknings reliabilitet avser hur pålitlig den är (Esaiasson et al., 2017). Syftet 

med pilotstudien var att nå en hög reliabilitet som utgångsläge, något som i praktiken egentligen 

inte kan mätas innan kodningen (Esaiasson et al., 2017). Hög reliabilitet innebär att 

undersökningen ska kunna upprepas av andra, med samma resultat. Som följd har Eliasson 

(2010) säkerställt olika arbetssätt för att höja reliabiliteten, som vi utgått från. Sålunda har tydliga 

kodinstruktioner utformats, för att mätningen inte ska bli subjektiv. Genom ett tydligt 

tillvägagångssätt där vi bland annat registrerar data tillsammans minskar risken för inmatningsfel, 

vilket höjer reliabiliteten ytterligare (Esaiasson et al., 2017). Fortsättningsvis, när reliabiliteten är 

hög, är även förutsättningarna bättre för att uppnå hög validitet (Eliasson, 2010). 

 

Begreppet validitet är det mest centrala inom all forskning, eftersom det i sin definition täcker 

reliabilitetsaspekten (Østbye et al., 2004). Validitet grundar sig i en strävan efter att mäta det som 

avses att mätas. Även här har Eliasson (2010) arbetat fram ett sätt för att öka validiteten. Under 

operationaliseringsarbetet har variablerna sålunda utgått från de teoretiska ramverken som 

redogjorts, samt variabler som visat sig gynnsamma inom annan likartad forskning. Validiteten 

kan aldrig bli bättre än reliabiliteten, i och med dess beroendeförhållanden (Eliasson, 2010). 

Således ställs krav på att studien är välgrundad. 

 

Om studien mäter det som avses, underlättas vanligtvis även generaliseringsarbetet eftersom man 

brukar uttala sig om en stor population i just kvantitativa metoder (Esaiasson et al., 2017). I 

följande studie läggs dock ingen större vikt på generalisering eftersom vi enbart tittar på ett 

specifikt fall och inte upprepade mönster under en längre tidsepok. Därav generaliseras endast 

aftonbladet.se´s och dn.se´s nätjournalistik specifikt under Stockholmsattentatet.  
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3.8 Metodologiska problem 
Som de teoretiska ramverken redovisat, utgår vi delvis från beståndsdelen negativitet. Viktigt att 

observera är däremot att denna aspekt till viss del problematiserar undersökningens 

metodologiska tillvägagångssätt. Enligt forskarna Lengauer et al (2012) och Esser et al (2017) har 

det nämligen inte nåtts någon konsensus gällande hur negativa nyheter faktiskt påverkar 

kvaliteten i innehållet och hur det ska mätas. Därav präglas negativa nyheters definition och 

operationalisering av vår uppfattning, och är inte grundad i fastställd vetenskaplig fakta. 

 

En annan problematik som råder är att det heller inte finns något samförstånd bland forskare 

gällande hur en kvantitativ innehållsanalys ska utföras på nätjournalistik, särskilt under 

arkiveringsfasen. Metoden är i nuläget underutvecklad och i samband med att innehåll på nätet är 

kortlivat (Karlsson, 2017) kan detta medföra problematik för framtida forskning och studiens 

reliabilitet. TWM, erbjuder bra möjligheter att studera arkiverade artiklar från webben, men 

samtidigt bjuder sidan på utmaningar (Murphy et al., 2007). Immateriella ägare kan nämligen 

begära borttagning av innehåll om de anser något vara olämpligt, vilket kan bidra till att arkivens 

fullständighet begränsas (Murphy et al., 2007). Därmed är det inte med säkerhet att vårt 

totalurval egentligen är det totala, vilket gör att studiens totala validitet oavsiktligt kan vara 

reducerat. Om alla uppdateringar inte finns tillgängliga påverkas också tidsaspektens pålitlighet, 

något som problematiser sättet hastighet mäts i denna studie. Dessutom lade vi också märkte till 

att tidsstämplarna på TWM inte alltid stämde överens med artikelns tid- och datummärkning.  

	

3.9 Etiska spörsmål 
Vid vetenskaplig forskning finns ett flertal etiska riktlinjer att ta hänsyn till som påverkar 

kvaliteten, genomförandet och resultatet. De är väsentliga då forskningen i slutändan förväntas 

vara ett bidrag till samhällsutvecklingen, vilket ställer krav på uppsatsens totala validitet. Olika 

förhållningssätt som är viktiga att anpassa sig efter i vårt fall är då exempelvis plagiat, 

sanningskrav samt tydlig redovisning av metod och tillvägagångssätt (Vetenskapsrådet, 2017). 

Eftersom studien slutligen blir en offentlig rapport är kravet på sanningsenlighet viktigt för att 

inte berörda parter, aftonbladet.se och dn.se, ska framställas med falsk fakta, som kan skada deras 

varumärken. Sålunda har ett noggrant förarbete genomförts, för att ge studien bästa möjliga 

förutsättningar härnäst.
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4. Resultat 

Undersökningen syftar till att se hur nyhetsprestationen i praktiken skiljer sig mellan aftonbladet.se 

och dn.se när en kris porträtteras. I följande kapitel presenteras studiens resultat i form av tabeller 

och diagram. Eftersom en jämförande forskning görs mellan två nyhetsaktörer och den 

insamlade empirin, staplas resultattabeller i varje fråga, från respektive nyhetsaktör, med en 

tabellkommentar som följd. Kommentaren redovisar vad den insamlade datan visar. Den 

kvantitativa innehållsanalysen utgörs av 100 analysenheter från aftonbladet.se (50,8%) och 97 

analysenheter från dn.se (49,2%). 

 

4.1 Identifikationstabeller  
Tabell 4:1- Fördelning av totala antalet artiklar hos aftonbladet.se och dn.se 
(Procent) 

 

Under de tre första dagarna hade aftonbladet.se totalt publicerat 100 artiklar och dn.se 97 artiklar. 

Utifrån den insamlade datan framgår det att det procentuellt var fler artiklar relaterade till 

händelsen dag två hos båda nyhetsaktörerna. Dag tre avtog det med 25 procentenheter hos 

aftonbladet.se och med 27 procentenheter hos dn.se. Procentfördelningen såg i datumordning ut  

37 →  44 → 19 procent hos aftonbladet.se och 37 → 45 → 18 procent hos dn.se. Med andra ord är 

den totala fördelningen av antalet artiklar procentuellt snarlika hos nyhetsaktörerna under 

samtliga dagar. 
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Tabell 4:2 - Fördelning mellan artikeltyper hos aftonbladet.se och dn.se 
(Procent) 

 
I tabell 4:2 urskiljs det att majoriteten av artiklarna är ordinära nyhetsartiklar, 63 procent hos 

aftonbladet.se och 73 procent hos dn.se. Aftonbladet.se producerade sammanlagt 23 procent krönikor, 

debattartiklar eller ledare, medan dessa artikeltyper utgjorde 19 procent hos dn.se. Det som skiljer 

nyhetsaktörerna åt här, är framförallt att en tiondel av aftonbladet.se’s artiklar var notiser medan 

dn.se inte hade någon notis överhuvudtaget om händelsen på sin webbsida. 

 

4.2 Gestaltning2 
Tabell 4:3 - Fördelning mellan episodiska och tematiska gestaltningar hos 
aftonbladet.se och dn.se (Procent) 

                                                
2Tematisk gestaltning: Innehållet behandlar generella, större sammanhang med en bredare bakgrund. 
  Episodisk gestaltning: Fokus läggs enbart på det specifika fallet och sätts ej in i ett större sammanhang. 
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Enligt den insamlade datan i tabell 4:3 är fördelningen relativt jämlik mellan de olika 

gestaltningarna hos nyhetsaktörerna, men vi ser något fler episodiskt gestaltade händelser än 

tematiska. Hos aftonbladet.se är 47 procent tematiskt gestaltade och 51 procent episodiska. Hos 

dn.se utgör den tematiska gestaltningen 45 procent och den episodiska 49 procent. 

 

Tanken med denna variabel är delvis att se om det finns vidare kopplingar mellan gestaltningen 

och om nyheten är hård eller mjuk, vilket analyseras senare i tabell 4:21 och 4:22. 

 

I studien framgår det även att samtliga artiklar, alltså 100 procent, som vanligtvis har tolkande 

tonalitet enligt webbsidorna, det vill säga debattartiklar, krönikor och ledare, gestaltas tematiskt. 

 

Tabell 4:4 – Hur publiceringsdatum påverkar om nyheten framställs tematiskt 
eller episodiskt hos aftonbladet.se (Procent) 

 
Utifrån kristeorin och Vreeses (2004) ord bör de omedelbara nyheterna tätt inpå kriser 

framställas mer episodiskt. Detta eftersom nyhetsmedierna först måste rapportera en händelse 

med tydlig kontext, innan den kan börjas diskuteras ur ett bredare perspektiv. Utifrån resultaten i 

tabell 4:4 framgår det däremot att fördelningen mellan episodiska och tematiska gestaltningar hos 

aftonbladet.se, är relativt jämn under samtliga dagar. Dag ett, den 7 april, är 54 procent tematiska 

och 43 procent episodiska. 

 

Tabell 4:5 - Hur publiceringsdatum påverkar om nyheten framställs tematiskt 
eller episodiskt hos dn.se (Procent) 
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Likt tabell 4:4, är fördelningen av tematiska och episodiska gestaltningar även i tabell 4:5 relativt 

jämlika. Som mest skiljer det 18 procentenheter sinsemellan, vilket är den 9 april. Den 7 april är 

det fler tematiskt gestaltade, 50 procent, än episodiskt gestaltade, 39 procent. Alltså går 

gestaltningen i relation till tid emot kristeorins förutsägelser hos både aftonbladet.se och dn.se. 

 

Tabell 4:6 - Hur gestaltningen påverkar tolkningen hos aftonbladet.se (procent) 

 
Tabell 4:6 visar att 53 procent av de tematiskt gestaltade nyheterna är tolkande och 47 procent är 

icke-tolkande, vilket visar en relativt jämn fördelning. I de episodiskt gestaltade nyheterna skiljer 

det sig däremot mer radikalt, då 90 procent av dessa är icke-tolkande.  

 

Tabell 4:7 - Hur gestaltningen påverkar tolkningen hos dn.se (procent) 

 
Tabell 4:7 visar att 52 procent av de tematiskt gestaltade nyheterna hos dn.se är tolkande, varav 48 

procent är icke-tolkande. I likhet med aftonbladet.se´s resultat i tabell 4:6, är även 94 procent av de 

episodiskt gestaltade nyheterna på dn.se icke-tolkande.  

 

Tabell 4:6 och 4:7 visar därmed att tematiska nyheter oftare är tolkande än icke-tolkande, medan 

episodiska vanligtvis är icke-tolkande, vilket även korrelerar med statistisk signifikans på 99 

procent.  
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4.3 Balans i kriskommunikation 
Tabell 4:8 - Fördelning av totala antalet källor hos aftonbladet.se och dn.se 
(Procent) 

 
I det totala antalet källor ingår politiker, myndigheter, andra nyhetsmedium, medborgare samt 

andra journalister, med andra ord den totala mängden källor som bidrar med någon form av 

fakta. I tabell 4:8 framgår det att dn.se har fler artiklar utan källor, närmare bestämt 23 procent i 

jämförelse med aftonbladet.se där det är 16 procent. Vidare har även aftonbladet.se en större andel 

artiklar som är 5-9 källor, 16 procent, och 10-14 källor, 4 procent, i jämförelse med dn.se som har 

11 procent följt av 1 procent. Alltså innehåller 84 procent av artiklarna hos aftonbladet.se källor, 

medan det är 77 procent hos dn.se. 
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Tabell 4:9 - Utspridning av totala antalet källor hos aftonbladet.se och dn.se 
(Procent) 

 

I tabell 4:8 redogörs som sagt att fler artiklar hos aftonbladet.se innehåller någon form av källa, 84 

procent, i jämförelse med dn.se där det är 77 procent artiklar med källor. Tanken med tabell 4:9 är 

att, som följd av det som framgår i tabell 4:8, ge en övergriplig bild över fördelningen av källorna. 

Här framgår det exempelvis att 58 procent av de artiklar hos aftonbladet.se som innhåller källor, 

innehåller myndigheter/företag som källor, medan det är 48 procent som innehåller myndighets-

/företagskällor av dn.se’s artiklar som innehåller källor. Vidare visar tabell 4:9 att dn.se har politiker 

i 21 procent av sina artiklar med källor, medan aftonbladet.se har i 17 procent av sina. Denna tabell 

visar alltså fördelningen av de olika källtyperna hos de artiklar som innehåller källor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 34 

4.4 Tolkning3 
Tabell 4:10 - Fördelning mellan tolkande och icke-tolkande artiklar hos 
aftonbladet.se och dn.se (Procent) 

 
I tabell 4:10 urskiljs att 29 procent av artiklarna hos aftonbladet.se och 27 procent av artiklarna hos 

dn.se har tolkande innehåll. Med andra ord är fördelningen mellan tolkande och icke-tolkande 

nyheter hos aftonbladet.se och dn.se relativt lika. 
 

Genom att ta del av värdena i dessa oberoende variabler kan vi undersöka vilka tänkbara 

samband som finns till andra egenskaper i nyhetstexter och dess kvalitet. Inom nyhetsprestation är 

den tolkande nyhetsrapporteringen som sagt en het fråga om huruvida det är bra eller inte. 

Sålunda kan ett sätt vara att se tolkningens kopplingar till andra värden, som en nyhet bör 

upprätthålla, för att klassas som kvalitativ. Detta för att vidare uttala oss om det tolkande 

innehållet är bra eller dåligt i just denna nyhetsrapportering. 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Tolkande journalistik: Detta gäller uttalanden som journalisten i fråga inte grundar i konkret fakta. Se kodinstruktioner för 
ytterligare information. 
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Tabell 4:11 - Huruvida antalet källor påverkar om innehållet är tolkande eller 
inte hos aftonbladet.se (Procent)	 		 	 	

 
I tabell 4:11 kan vi urskilja att av de totalt 29 procent tolkande nyheter aftonbladet.se har av sina 

100 analysenheter, som framgår i tabell 4:10, är procentuellt fler texter tolkande när det inte 

innehåller någon källa. När det är 0 källor är 94 procent tolkande, men så fort det är någon form 

av källa stiger siffran på icke-tolkande innehåll. Sålunda bör många källor vara att föredra enligt 

de forskare som anser att nyheter ska vara fria från tolkning. 

	 	 		 		 		 	

Tabell 4:12 - Huruvida antalet källor påverkar om innehållet är tolkande eller 
inte hos dn.se (Procent)	 		

	
Tabell 4:12 illustrerar, likt tabell 4:11, att det är procentuellt fler tolkande nyheter när det är färre 

källor. Alltså är relationen mellan antalet källor och tolkande nyheter likartade mellan aftonbladet.se 

och dn.se. Med andra ord, ju färre källor det är i texten desto mer tolkande blir den och ju fler 

källor det är i texten desto mindre tolkande blir den. Förhållandet korrelerar dessutom med en 

statistiskt signifikans med 99 procents säkerhet.  
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Tabell 4:13 - Huruvida artikeltyp påverkar om innehållet är tolkande eller inte 
hos aftonbladet.se (Procent) 

 
I tabell 4:13 framgår det att samtliga ledare, krönikor och debattartiklar är tolkande, vilket 

stämmer överens med det webbsidorna säger om att sådana artikeltyper präglas av åsikter. Av de 

63 procent som totalt är nyhetsartiklar hos aftonbladet.se enligt tabell 4:2, är hela 94 procent av 

dessa icke-tolkande och 6 procent tolkade hos aftonbladet.se. 

	

Tabell 4:14 - Huruvida artikeltyp påverkar om innehållet är tolkande eller inte 
hos dn.se (Procent)	

 
Likt tabell 4:13, är samtliga ledare och debattartiklar tolkande även hos dn.se enligt tabell 4:14. Av 

dn.se’s nyhetsartiklar, vilket utgör 73 procent enligt tabell 4:2, är 91 procent av dessa icke-tolkande 

och 9 procent tolkande. 

 

Med andra ord visar aftonbladet.se och dn.se även här liknande tendenser i sina siffor, alltså den 

relation artikeltyp har till tolkningsaspekten inom nyhetsprestation. 
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4.5 Negativitet4 
Tabell 4:15 - Fördelning av negativa och positiva nyheter hos aftonbladet.se 
och dn.se (Procent) 

 

Ovanstående tabell 4:15 redovisar att 81 procent av aftonbladet.se’s artiklar är negativa, 17 procent 

balanserade och 2 procent positiva. Dn.se har å andra sidan inga positiva artiklar publicerade 

under de första tre dagarna. Dn.se har däremot snarlika utfall som aftonbladet.se med resterande 

delar, det vill säga 80 procent negativa och 20 procent balanserade i tonaliteten. 

 

Tabell 4:16 - Hur tonalitet påverkar nyhetens gestaltning hos aftonbladet.se 
(Procent) 

 
Som nämnts i tabell 4:15 är 81 procent av aftonbladet.se’s artiklar negativa. Av denna mängd är 

fördelningen mellan episodisk gestaltning på 51 procent och tematisk gestaltning på 46 procent. 

Av de nyheter som är balanserade i tonaliteten är 59 tematiska och 41 episodiska. De negativa 

                                                
4 Negativ: Artikeln innehåller negativt laddade ord. Exempelvis misslyckande, fiasko, katastrof, kris etc.  
   Positiv: Artikeln innehåller positivt laddade ord. Exempelvis framgång, problemlösning, prestation, entusiasm etc. 
   Balanserad: Om artikeln varken har en positiv eller negativ tonalitet. Se kodinstruktioner för ytterligare information. 
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nyheterna visar tendenser på att vara mer episodiskt gestaltade medan de balanserade tematiskt, 

dock skiljer det sig enbart med några få procent, vilket ändå gör fördelningen relativt jämn. 

 

Tabell 4:17 - Hur tonalitet påverkar nyhetens gestaltning hos dn.se (Procent) 

 
Likt tabell 4:16 är fördelningen mellan de olika gestaltningarna relativt jämna även här oavsett 

tonalitet. Av de 80 procent som är negativa, enligt tabell 4:15, är 45 procent tematiska och 50 

procent episodiska. Av de 20 procent som är balanserade är 47 procent tematiska och 42 procent 

episodiska. 

 

4.6 Mjuka och hårda nyheter5 
Tabell 4:18 - Fördelning av mjuka versus hårda nyheter hos aftonbladet.se och 
dn.se (Procent) 

	 	 	 	 	  

I tabell 4:18 kan vi urskilja att majoriteten av artiklarna hos både aftonbladet.se och dn.se utgörs av 

hårda nyheter. Siffrorna ovan visar däremot att aftonbladet.se procentuellt har fler mjuka nyheter 

                                                
5 Mjuk: Om artikeln innehåller personorienterad, sympatisk tonalitet eller handlar om nöje, underhållning etc. 
   Hård: Om artikeln innehåller opersonlig, brådskande, akut tonalitet eller handlar om politik, opinion etc. 
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än dn.se, närmare bestämt 14 procentenheter fler. Datan visar även att fördelningen är mer jämn 

mellan hårda och mjuka nyheter hos aftonbladet.se med 45 procent gentemot 43 procent. På dn.se 

är fördelningen däremot mer radikal då hårda nyheter är hela 63 procent och mjuka nyheter 29 

procent. Förhållandet mellan tidningsaktör och om de publicerar mjuka eller hårda nyheter, är 

även signifikant med en korrelation på 95 procents säkerhet. Alltså, aftonbladet.se publicerar fler 

mjuka nyheter och dn.se publicerar fler hårda nyheter.  

 

Dessutom framgår det att om mjuka versus hårda nyheter ställs mot artikeltyp tenderar notiser 

och nyhetsartiklar att bli hårda, medan krönikor, debattartiklar och ledare blir mer mjuka. Efter 

att ha klumpat ihop nyhetsartikel och notis, och debattartikel, krönika och ledare, samt filtrerat ut 

variabelvärdet annat, fick vi då fram en korrelation på detta. Förhållandet korrelerar med 95 

procents säkerhet hos aftonbladet.se och med 99 procents säkerhet hos dn.se. 

 

Tabell 4:19 - Hur mjuka eller hårda nyheter påverkar nyhetens tonalitet hos 
aftonbladet.se (Procent) 

 
I tabell 4:18 framgår det att aftonbladet.se procentuellt har fler mjuka nyheter än dn.se. Av de 43 

procent som är mjuka nyheter är 70 procent negativa, 25 procent balanserade och 5 procent 

positiva. Av de 45 procent som totalt är hårda nyheter, visar tabell 4:19 att 89 procent av dessa är 

negativa och 11 procent balanserade. 

 

Tabell 4:20 - Hur mjuka eller hårda nyheter påverkar nyhetens tonalitet hos 
dn.se (Procent) 

 
Resultatet för dn.se har som sagt visat att de procentuellt har fler hårda nyheter och färre mjuka 

nyheter än aftonbladet.se. Utifrån deras 63 procent hårda, enligt tabell 4:18, är 84 procent av dessa 
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negativa och 16 procent balanserade enligt tabell 4:20. Av deras 97 nyhetsartiklar där totalt 29 

procent är mjuka nyheter, är 75 procent av dessa negativa och 25 procent balanserade. 

 

Med andra ord har aftonbladet.se och dn.se likartade tendenser gällande hur mjuka versus hårda 

nyheter påverkar artikelns tonalitet. Överlag är nyheterna hos båda nyhetsaktörerna oftast 

negativa, vare sig de är mjuka eller hårda. Enligt tabell 4:19 har däremot aftonbladet.se procentuellt 

fler positivare nyheter, vilket delvis grundar sig i att de har fler mjuka nyheter än dn.se enligt tabell 

4:18. 

 
Tabell 4:21 - Hur mjuka eller hårda nyheter påverkar om nyheten är tematiskt 
eller episodiskt gestaltad hos aftonbladet.se (Procent) 

Av det totala antalet mjuka nyheter, 43 procent av 100 artiklar enligt tabell 4:18, är 53 procent av 

dessa tematiska och 47 procent episodiska enligt tabell 4:21. Av deras 45 procent hårda nyheter 

är 42 procent tematiska och 56 procent episodiska enligt denna tabell.  

 

Tabell 4:22 - Hur mjuka eller hårda nyheter påverkar om nyheten är tematiskt 
eller episodiskt gestaltad hos dn.se (Procent)	

	
Enligt resultaten i tabell 4:18 har dn.se 29 procent mjuka nyheter. Av dessa artiklar är hela 71 

procent tematiskt gestaltade och endast 29 procent episodiska. Fortsättningsvis har dn.se 63 

procent hårda nyheter varpå 34 procent av dessa är tematiska och 56 procent episodiskt 

gestaltade enligt tabell 4:22. Förhållandet är även signifikant med 99 procents säkerhet. När 
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nyheten är mjuk, blir den i regel då tematisk. När nyheten är hård, är den oftast episodisk enligt 

det signifikanta förhållandet.  

 

Enligt resultaten i tabell 4:21 och 4:22 är det alltså större andel mjuka nyheter som är tematiskt 

gestaltade och större procentandel hårda nyheter som är episodiskt gestaltade. 

Däremot skiljer det sig mer med dn.se’s siffror i tabell 4:22, än för aftonbladet.se’s nyheter enligt 

tabell 4:21. Alltså är det jämnare fördelning mellan hur mjuka versus hårda nyheter är episodiskt 

versus tematiskt gestaltade hos aftonbladet.se, medan dn.se visade en statistisk signifikans på att 

mjuka nyheter oftast är tematiska och hårda oftast är episodiska.  

 

Tabell 4:23 - Hur mjuka eller hårda nyheter påverkar om artiklarna är tolkande 
hos aftonbladet.se (Procent) 

 
Tabell 4:23 redovisar om en nyhet är mjuk eller hård påverkar om nyheten är tolkande eller inte. 

Av de 43 procent av analysenheterna som klassas som mjuka nyheter hos aftonbladet.se är 35 

procent av dessa tolkande och 63 procent icke-tolkande. Av deras totalt 45 procent hårda 

nyheter är 20 procent av dessa tolkande och 80 procent icke-tolkande. 

 
Tabell 4:24 - Hur mjuka eller hårda nyheter påverkar om artiklarna är tolkande 
hos dn.se (Procent) 

 
I ovanstående tabell 4:24, framgår det att av dn.se’s 29 procent mjuka nyheter, enligt tabell 4:18, är 

54 procent av dessa tolkande och 46 procent icke-tolkande. Följaktligen, av dn.se’s 63 procent 

hårda nyheter, enligt tabell 4:18, är enbart 16 procent av dessa tolkande, medan resterande 84 

procent är icke-tolkande enligt tabell 4:24. Förhållandet är statistiskt signifikant med en säkerhet 
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på 99 procent. Detta visar att när nyheterna är mjuka så tenderar de att vara tolkande, och när de 

är hårda så är de icke-tolkande.  

 

Alltså är det, utifrån både aftonbladet.se’s och dn.se’s siffror i tabell 4:23 och 4:24, procentuellt fler 

tolkande nyheter bland de mjuka nyheterna än de hårda. Samtidigt som dn.se har färre mjuka 

nyheter, 29 procent, är det procentuellt fler av dessa som är tolkande i jämförelse med 

aftonbladet.se. Förhållandet mellan tolkning och om nyheten är mjuk eller hård korrelerar med en 

säkerhet på 99 procent hos aftonbladet.se. Förhållandet mellan mjuka och hårda nyheter och 

gestaltning korrelerar med samma procent hos dn.se.  

 

4.7 Syftningsfel, stavfel och skrivfel 
Tabell 4:25 - Hur artiklarna innehåller stavfel/skrivfel/syftningsfel hos 
aftonbladet.se och dn.se (Procent) 

 

Tabell 4:25 redovisar att andelen artiklar med skrivfel, stavfel och syftningsfel är nästintill lika hos 

båda nyhetsaktörer och landar på dryga 20 procent. Alltså har en femtedel av alla 197 artiklar 

som publicerades 7 till 9 april på aftonbladet.se och dn.se brister i sina texter, som påverkar 

kvaliteten utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell. 
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Tabell 4:26 - Hur publiceringsdatum påverkar om artiklarna innehåller 
stavfel/skrivfel/syftningsfel hos aftonbladet.se (Procent) 

 
Enligt teorin har digitaliseringen resulterat i en ökad hastighet på nyhetsinnehåll, vilket påverkar 

kvaliteten. Tabell 4:26 behandlar sålunda om publiceringsdatumet kan tänkas ha en inverkan på 

stavfel, skrivfel och syftningsfel. I tabell 4:26 framgår det däremot inte något tydligt samband om 

att ju tätare inpå krisen desto fler skrivfel. Första dagen är det sammanlagt 27 procent av 

artiklarna som har skrivfel, dag två är det totalt 16 procent och dag tre 32 procent. Alltså är det 

färre artiklar med skrivfel dag två. Däremot fanns det artiklar denna dag som hade 7-12 skrivfel. 

 
Tabell 4:27 - Hur publiceringsdatum påverkar om artiklarna innehåller 
stavfel/skrivfel/syftningsfel hos dn.se (Procent)

Enligt tabell 4:27 synliggörs samma tendenser som för tabell 4:26 - att det inte finns något 

samband att urskilja mellan datum och antalet skrivfel. Dag ett var det 25 procent av artiklarna 

som hade 1-3 skrivfel, dag två var det 16 procent och dag tre var det 18 procent. 

 

Utifrån dessa tabeller kan alltså slutsatsen dras att det var under dag två som skrivfelen var som 

färst hos båda nyhetsaktörer. Men huruvida hastigheten påverkar skrivfel eller inte kan det 

däremot inte dras några slutsatser om. 
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4.8 Resultat från tidigare forskning inom den politiska kontexten 
Tidigare forskning inom nyhetsprestation, där kontexten var politisk kommunikation, visade Vreese 

et al’s (2017) resultat att endast 29 procent av deras 6967 nyhetsartiklar var tolkande, och 94 

procent av deras 830 ledare och krönikor var tolkande. Vidare var fördelningen mellan mjuka 

och hårda nyheter, 43 procent respektive 57 procent, av deras 7797 artiklar. Följaktligen, när de 

studerade hur källor gavs utrymme, undersökte de däremot enbart 303 artiklar. Resultaten visade 

att det totalt var 45 procent av dessa som var myndighetskällor och 47 procent politiska källor, 

vilket visar på en relativt jämn balans mellan dessa aktörer.    

 

Tabell 4:28 - Hur den politiska forskningens resultat visar på liknande 
tendenser i denna kriskontext 

 
Tabell 4:28 visar huruvida resultaten från den politiska kontexten överensstämmer med vår 

kriskontext eller inte. Vidare diskussion förs i kapitel sex.  

 

Negativitet och gestaltning mättes pa ̊ ett sa ̈tt inom politikkontexten som däremot inte är 

ja ̈mfo ̈rbara med va ̊ra resultat. Gestaltning har Aalberg et al (2017) nämligen operationaliserat på ett 

sätt, där fler bedömningskriterier har studerats, utöver våra. Vi valde att enbart mäta episodisk 

och tematisk gestaltning, eftersom den generella gestaltningen är det relevanta för vår studie. 

Vidare har Esser et al (2017) undersökt negativitet i en större skala och i en särskild studie. 

Därmed utgår de från fler operationaliserade variabler. Eftersom vi undersöker nyhetsprestation i en 

och samma studie och hur de olika delarna samspelar, kombinerade vi deras variabler för att 

istället mäta den övergripande tonaliteten och nyhetsprestationen. Fortsättningsvis är 

syftningsfel/skrivfel/stavfel ett tillägg, unikt för denna studie, vilket sålunda inte kan ställas mot 

resultaten i den politiska forskningskontexten. 
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5. Analys och diskussion  
Enligt tidigare forskning och den teori som redovisades i kapitel två har nyhetsprestation visat sig 

vara ett fungerande redskap när kvalitet inom nätjournalistik ska undersökas, men att teorin än 

enbart är prövad i få sammanhang. Forskare har alltså försökt skapa kriterier för hur 

nyhetsprestation mäter kvaliteten. Däremot har det inte gjorts i tidigare situationer såsom kriser, 

vilket gör att våra resultat fyller ett forskningshål. Eftersom Vreese et al (2017) tillsammans med 

en rad andra forskare, har undersökt modellen inom enbart politisk kommunikation, jämförs 

deras resultat i delkapitel 4.8 med våra, för att även kunna urskilja likheter mellan en politisk 

kontext och en kriskontext.  

 

Utifrån det empiriska material som framkommit kommer således följande avsnitt summera, samt 

analysera, de mest framträdande resultaten inom nyhetsprestation och hur kvaliteten upprätthölls 

under Stockholmsattentatet. Som följd kopplas resultaten till de teoretiska ramverk vi utgått från, 

med anknytning till syfte och frågeställningar som presenterades i uppsatsens första kapitel. 

Utifrån teorin i kapitel två och resultaten i 4.1-4.7 har det visat sig att aftonbladet.se’s och dn.se’s 

nyhetsrapportering både omfattas av styrkor och svagheter. Dessa redovisas nedan utifrån de sex 

olika delarna inom nyhetsprestation samt Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  

 

5.1 Gestaltningens omställning vid kriser 
I och med att medierna besitter ett så pass högt påverkanskapital som tredje statsmakt, är det 

väsentligt att studera gestaltningen i nyheter. Hur gestaltningen tar form i nyhetsrapporteringen 

färgar även utfallet av övriga beståndsdelar, eftersom det är ett ömsesidigt beroendeförhållande 

mellan samtliga delar i kvalitetsmodellen. Hur nyhetsaktörerna gestaltar en händelse, i relation till 

de andra beståndsdelarna, påverkar gemensamt den demokratiska diskursen. 

 

När en kris inträffar efterfrågar folk, enligt kristeorin, snabb och konkret information om vad 

som just inträffat. Vidare syftar tidigare forskning inom nyhetsprestation på att en nyhet först bör 

presenteras med tydlig kontext och relevant information, episodiskt, för att i sin tur kunna 

rapporteras utifrån ett större sammanhang, tematiskt. Men, eftersom olika gestaltningar 

karaktäriseras av olika egenskaper är det i längden kombinationen som utgör den mest kvalitativa 

nyhetsrapporteringen.  

 

Enligt tabell 4:3 är fördelningen mellan tematiska och episodiska nyheter relativt jämn hos båda 

nyhetsaktörerna, vilket gör att båda parter lever upp till kravet om balans inom gestaltning. Hos 
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aftonbladet.se var 51 procent episodiskt gestalatade och 47 procent tematiska, varpå 49 procent var 

episodiska mot 45 procent tematiska hos dn.se. Med dessa siffror kan slutsatsen dras att 

befolkningen fick lika förutsättningar hos nyhetsaktörerna, utifrån gestaltningens båda världar, att 

bilda uppfattning kring händelsen. Alltså både utifrån konkret och saklig information som den 

episodiska gestaltningen utgör, men även ur ett bredare perspektiv som karaktäriserar den 

tematiska gestaltningen. 

 

Men som sagt, utifrån teorin, bör händelser först rapporteras episodiskt eftersom en tydlig 

kontext över händelsen krävs, för att folket ska ha tillräcklig kunskap för att kunna ta ställning till 

en händelse utifrån en tematisk gestaltning. I och med att vi enbart studerade de tre första 

dagarna under krisen, och således undersökte en tidig fas, förväntade vi oss att de episodiska 

gestaltningarna skulle bli mer framträdande än vad de faktiskt blev. Det som därav brister i 

kvalitetsaspekten för båda aktörer är att gestaltningarna i sin relation till de olika 

publiceringsdatumen inte överensstämmer med det i kriskommunikationsforskningen 

rekommenderade. I tabell 4:4 och 4:5 framgår det nämligen att gemensamt för både aftonbladet.se 

och dn.se är att det under första dagen var procentuellt fler tematiska nyheter, medan det dag två 

var fler episodiska. Enligt kriskommunikationsteorin borde en större majoritet av artiklarna 

utgjorts av episodiska gestaltningar dag ett och inte tvärtom eftersom folk, tätt inpå en kris, 

efterfrågar direkta och konkreta nyheter. Därav blir utfallet för både aftonbladet.se’s och dn.se’s 

gestaltning bristande inom ramen av tid.  

 

Fortsättningsvis ställer detta, enligt våra resonemang, till problem eftersom tabell 4:6 och 4:7 

visar att det just är de tematiska nyheterna som tenderar att bli tolkande, i jämförelse med de 

episodiska. Det innebär då att den gestaltning som tenderar att bli tolkande är den gestaltning 

befolkningen till majoritet möter på först. Sålunda går det emot principen om att man vid 

kriskommunikation först vill ha konkret information om den specifika händelsen, vilket 

episodiska nyheter är. Således bedöms aftonbladet.se’s och dn.se’s prestation inom ramen av 

gestaltning vara likvärdig. 

 
5:1 - Starkast prestation inom gestaltning 
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5.2 Källornas inflytande på balansen i kriskommunikation 
Hur närvaron av olika aktörer ser ut i texten påverkar både gestaltningsprestationen, eftersom 

det definieras som journalistisk gestaltning, och balansen i kriskommunikationen. Genom att 

inkludera många källor i rapporteringen har det bevisats att tolkningen minskar, vilken redovisas i 

senare avsnitt, och signalerar på hög standard av journalisternas källhänsyn. I tabell 4:8 framgår 

det att hela 84 procent av artiklarna hos aftonbladet.se består i källor och 77 procent hos dn.se. Med 

andra ord består den totala nyhetsrapporteringen av en stor mängd källor, vilket stärker balansen 

och höjer standarden i kriskommunikationen hos båda. Samtidigt framgår det att aftonbladet.se inte 

enbart har en större procentandel källor, utan även bredare utspridning av dessa, vilket framgår i 

tabell 4:9. Aftonbladet.se’s totala summa landar på 134 procent och dn.se’s 110 procent. Denna 

tabell illustrerar att av de artiklar som har källor hos aftonbladet.se, (84 procent), är 58 procent av 

dessa myndigheter, men samtidigt är 34 procent medborgarkällor. Med andra ord, utifrån dessa 

siffror, framgår det alltså att aftonbladet.se har ett mer breddat källutbud totalt, vilket är en styrka. 

 

En god balans i kriskommunikationen innebär att journalisterna distanserar sig från att enbart 

använda sig av hårda makthavare som källor, så som politiker och myndigheter. I och med att 

nyheter eftersträvar en balans mellan mjuka och hårda nyheter, är det sålunda viktigt att mjukare 

källor också får utrymme, så som medborgarna. Utifrån tabell 4:9 framgår det att dn.se enbart har 

procentuellt fler politiska källor än aftonbladet.se, vilket är till deras nackdel då politiker klassas som 

makthavare som bör distanseras från i viss mån. Samtidigt har aftonbladet.se fler myndighetskällor 

som också klassas som makthavare. Sammanlagt är det procentuellt fler makthavande källor hos 

aftonbladet.se i jämförelse med dn.se. Alltså distanserar sig dn.se mer från makthavare. Å andra sidan 

balanserar aftonbladet.se upp med fler andra källor, som exempelvis medborgare och andra 

nyhetsmedium, som enligt teorin är bra för den totala balansen. Så inom ramen av makthavare, 

uppbalanserade med andra källor, presterar aftonbladet.se ändå i slutändan med flest källor. Enligt 

teorin visar detta på hög standard på journalisternas källhänsyn. 

 

Inom denna aspekt skiljer sig däremot resultaten från tidigare politisk forskning, i del 4.8, där det 

var en jämnare fördelning mellan politiker och myndigheter, och även fler. Givetvis baseras 

skillnaden sannolikt på att kontexten som då undersöktes var politisk, till skillnad från denna 

kriskontext. Vidare kan skillnaderna i resultaten, att vår forskning har betydligt fler 

myndighetskällor än politiker, förklaras genom att myndigheter får en viktigare roll under kriser. 

Detta understryks av både teorin och redovisas i tabell 4:9. Därav är inte en jämförelse med den 

politiska forskningen inom denna beståndsdel ultimat för en kriskontext. Detta med tanke på att 

aktörer får olika betydelse i särskilda sammanhang. 
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5:2 - Starkast prestation inom balans 

 
 

5.3 Tolkningens goda utspridning 
Eftersom medierna sätter agendan har de därmed makten över publiken, vilket gör präglingen av 

tolkning maktfull. Likt övriga beståndsdelar eftersträvas kombination och balans, men i detta fall 

ställs krav på hur beståndsdelen även synliggörs. Huruvida tolkningen gör sig rätt eller fel, utgår 

delvis från de artikeltyper som faktiskt karaktäriseras som tolkande, och med all rätt är berikade 

med åsikter. Inledningsvis förklarar tabell 4:10 att aftonbladet.se har 29 procent tolkande nyheter 

och dn.se 27 procent. Men, utifrån vårt teoretiska ramverk, är det fler påverkande faktorer än 

antalet tolkande nyheter i sig som avgör om andelen är till fördel eller nackdel för den totala 

balansen inom nyhetsprestation.  

 

I resultaten framgår det bland annat i tabell 4:11 och 4:12, med 99 procents signifikans, att ju fler 

källor det är i texten, desto mindre tolkning synliggörs i innehållet. Däremot har dn.se totalt färre 

källor och ändå färre tolkande nyheter, vilket utifrån signifikansen, kan kännas motsägelsefullt. 

Förklaringen lär ligga i påverkande faktorer så som artikeltyp. Aftonbladet.se har exempelvis fler 

debattartiklar, krönikor och ledare, enligt tabell 4:2, vilket präglas av tolkande innehåll enligt både 

tabell 4:13-4:14 och nyhetsaktörerna själva på sina webbsidor. Sålunda kan detta ses som ett 

motiv till att aftonbladet.se i sin tur har fler tolkande artiklar än dn.se. Men som sagt är balansen 

inom denna beståndsdel viktig, vilket gör att det tolkande innehållet behöver balanseras upp. 

Således ställs krav på de objektiva nyhetsartiklarna och notiserna, som i motsats till de tolkande 

artiklarna ska andas en neutral tonalitet enligt nyhetsaktörerna själva. Det framgår i tabell 4:13 

och 4:14 att för dn.se’s del har de dock, med liten marginal, fler tolkande nyhetsartiklar än 

aftonbladet.se, något som är till deras nackdel inom denna artikelkategori.  

 

Det är kombinationen av tolkande och icke-tolkande nyheter som är viktig för att finna en balans 

mellan journalist som observatör och journalist som analytiker. Som sagt är tolkande nyheter till 

fördel i den utsträckning att människor inte bara vill veta vad som händer, utan varför något 

händer och vad det får för konsekvenser. Detta är styrkan i de tolkande artikeltyperna eftersom 

de även alltid gestaltas tematiskt. 
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Med andra ord, eftersom majoriteten av innehållet till både aftonbladet.se och dn.se är fritt från 

tolkning, fungerar journalisterna mer som observatörer och får ett beskrivande förhållningssätt 

för publiken i rapporteringen. Men i det stora hela har de en likartad balans inom tolkning i 

relation till varandra eftersom siffrorna enbart skiljs åt med marginella skillnader. Att majoriteten 

av tolkningen landar inom artikeltyperna ledare, krönika och debattartikel visar i längden på god 

kvalitet. 

 

I tidigare forskning inom politisk kommunikation, kom forskarna fram till att 71 procent av 

nyhetsartiklarna var icke-tolkande, medan det endast var 6 procent av ledare och krönikor som 

var icke-tolkande. Detta resultat underbygger därav denna studies resultat gällande huruvida de 

olika artikeltyperna är tolkande eller inte. Sålunda kan detta samband stärka hur tolkning bör 

förekomma i artiklar när nyhetsprestation ska mätas. 

 

5:3 - Starkast prestation inom tolkning 

 
 

5.4 Tonalitetens svåra fördelning 
Som nämnts i kapitel två, har negativa nyheter ett högre nyhetsvärde, varpå människor tenderar 

att lättare ta ställning till negativa nyheter, vilket resulterat i att fler sådana nyheter fått utrymme 

på nyhetsagendan under de senaste åren. Eftersom kriser i grunden även är negativa händelser, 

presenteras de vanligen med en negativ tonalitet. I tabell 4:15 stärks denna ståndpunkt i och med 

att hela 81 procent av aftonbladet.se’s nyheter är negativa, 17 procent är balanserade och endast 2 

procent är positiva. Dn.se har vidare 80 procent negativa och 20 procent balanserade. Med andra 

ord har nyhetsaktörerna liknande siffror inom denna kvot, vilket gör att de alltså balanserat upp 

sina negativa nyheter i nästintill samma utsträckning och därav uppnår samma kvalitet inom 

denna aspekt. De har balanserat upp den totala tonaliteten med drygt 20 procent av artiklar som 

inte enbart andas negativt innehåll. 

 

Tabell 4:16 visar en jämn fördelning mellan de negativa och balanserade nyheterna och om de är 

tematiskt eller episodiskt gestaltade på aftonbladet.se. I tabell 4:17 framgår det att dn.se också har en 

balanserad fördelning av de negativa och balanserade nyheterna i relation till hur de är gestaltade. 

Eftersom den episodiska och tematiska gestaltningen är jämt fördelad, samt att tonaliteten också 

är jämnt fördelad inom dessa, visar detta på att båda nyhetsaktörerna har en balans mellan 
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negativitet i relation till gestaltningsaspekten. Detta bidrar vidare positivt till den totala balansen 

inom nyhetsprestation eftersom samtliga beståndsdelar samspelar med varandra. 

Samtidigt framgår det senare i tabell 4:19 och 4:20 att mjuka nyheter tenderar att få en positivare 

tonalitet. I och med att aftonbladet.se som tabloid består av fler mjuka nyheter bör de sålunda ha 

bättre förutsättningar till en jämnare balans inom tonalitet. Dock finns det ingen signifikans på 

detta, vilket gör det enbart till en spekulation från vår sida. I och med att siffrorna i detta fall blev 

så pass jämna kan det sålunda ses som en styrka från dn.se’s sida. En styrka i och med att de 

balanserat upp i samma mängd som aftonbladet.se, trots att tidningstyperna har olika egenskaper, 

enligt teorin. 

 

Sammanfattningsvis har varken aftonbladet.se eller dn.se visat sig ha en fullständig balans i 

nyhetsrapporteringen inom tonalitet, vilket kan kritiseras inom ramen av kvalitet. Däremot är det 

fullt förståeligt i och med den negativa prägeln som Stockholmsattentatet faktiskt har. Men utan 

balans i den totala nyhetsbilden försämras nyhetsbildens kvalitet enligt nyhetsprestationens 

beståndsdel negativitet. Därav bedöms nyhetsaktörernas prestation inom balans i negativitet som 

likvärdig. 

 

5:4 - Starkast prestation inom negativitet 

      

5.5 Mjuka och hårda nyheters värdefulla bidrag 
Med bakgrund av teorin, är de mjuka nyheterna mer personorienterade och har egenskapen att 

stärka samhörigheten. Dessa nyheter har makten att stärka allmänhetens förtroende och genom 

att inkludera medborgarnas intressen, blir krishanteringen även mer effektiv. Hårda nyheter är i 

sin tur de mer direkta nyheterna som svarar på vad, hur och varför, vilket folket efterfrågar direkt 

inpå kriser. Stockholmsattentatet skakade om både samhället och medborgarna, vilket skapade 

ett behov av båda nyhetstyperna och ställde krav på balans mellan dessa. Däremot visar resultatet 

utifrån de tre första dagarna att aftonbladet.se’s och dn.se’s rapportering med hårda och mjuka 

nyheter skiljer sig åt. I tabell 4:18 redogörs att balansen mellan hårda och mjuka nyheter är 

relativt jämn hos aftonbladet.se där 43 procent utgör de mjuka och 45 procent de hårda. I 

jämförelse med den tidigare nyhetsprestationsforskningen inom politisk kommunikation, är 

resultaten liknande. 42 procent var då mjuka och 57 procent hårda nyheter, vilket motiverar 

aftonbladet.se’s kvalitet i detta avseende. Hos dn.se däremot, är balansen mer bristande i och med 

att enbart 29 procent är mjuka och 63 procent är hårda. Sålunda erbjuds inte balansen på samma 
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sätt hos de olika nyhetsaktörerna. I och med att aftonbladet.se presterade bättre, varpå deras balans 

överensstämde relativt med den politiska forskningen, stärks på så sätt hur kvalitet bör bedömas 

inom ramen av mjuka och hårda nyheter. 

 

Att aftonbladet.se rapporterade mer balanserat kan delivis grunda sig i att de är en tabloid, vilket 

gör de mer mjuka nyheterna mer accepterade i motsatts till dagpressen dn.se som i grunden är 

hård. Att läget ser ut så i praktiken visas som sagt i tabell 4:18, varpå parallellerna mellan mjuka 

versus hårda till dess aktör korrelerar med 95 procent. Med andra ord har dn.se fler hårda nyheter 

medan aftonbladet.se har fler mjuka nyheter i motsats till varandra. Alltså har aftonbladet.se 

åstadkommit en bättre balans. 

 

Fördelen med att ha mjuka nyheter som balanserar upp de hårda i en krissituation är att mjuka 

nyheter tenderar att, utifrån tabell 4:19 och 4:20, bli en aning mer positiva/balanserade i relation 

till de hårda nyheterna. Om dn.se sålunda hade rapporterat med fler mjuka nyheter, vilket de har 

råd att göra med balansen mellan hårda och mjuka nyheter i åtanke, hade de i sin tur möjligtvis 

kunnat balansera upp de negativa nyheterna med fler positiva/balanserade och i sin tur fått bättre 

balans där. Utifrån tabell 4:23 och 4:24 framgår det även, med en signifikans på 99 procent hos 

dn.se, att mjuka nyheter vanligtvis blir mer tolkande, varpå det finns signifikans på 99 procent att 

krönikor, debattartiklar och ledare tenderar att bli mjuka. Därav hade detta dessutom kunnat 

balansera upp den tolkande aspekten till fördel då debattartiklar, ledare och krönikor är tillåtna 

att vara tolkande och ofta tenderar att vara de mjuka nyheterna. Med andra ord, i och med att 

dn.se har en bit kvar till balans inom mjuka och hårda nyheter, har de inför framtiden större 

marginal att producera mjuka nyheter, vilket utifrån våra resultat skulle gynna dem i andra 

avseenden inom nyhetsprestation.  

 

Fortsättningsvis, enligt tabell 4:21 och 4:22 framgår det hos båda nyhetsaktörerna att det 

procentuellt är fler mjuka nyheter än hårda som är tematiska, medan det procentuellt är fler 

hårda som är episodiska. Alltså överensstämmer detta resultat med vår hypotes som redogörs i 

2.4. Prestationsteorin redogör att mjuka vanligtvis är de episodiskt gestaltade medan de hårda är 

de tematiska, vilket i denna kriskontext kringgås. Sålunda kan frågan ställas om relationen mellan 

tematiska och episodiska, i relation till hårda och mjuka nyheter, är omvänd under en kris i 

jämförelse med en politisk kontext som teorin i grunden utgår från? Fortsättningsvis är balansen 

mellan tematiska och episodiska nyheter inom mjuka och hårda nyheter jämnare hos aftonbladet.se 

i jämförelse med dn.se’s siffror som redogör att inom de mjuka nyheterna är enbart 29 procent 

episodiska och 71 procent tematiska. Inom de hårda är det vidare 34 procent tematiska och 56 
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procent episodiska. Som nämnt strävas det efter balans både på makronivå och mikronivå inom 

nyhetsprestation och utifrån aftonbladet.se’s jämnare siffror mellan gestaltning och mjuka versus hårda 

nyheter blir balansen starkare hos denna nyhetsaktör. Med andra ord, om dn.se hade haft en 

bättre balans mellan mjuka och hårda nyheter hade det lönat sig för tidningsaktören i flera 

avseenden inom nyhetsprestation och dess balans eftersom beståndsdelarna påverkar utfallet av 

varandra. Men i denna kris är aftonbladet.se en starkare presterare inom detta område.  

 

5:5 - Starkast prestation inom mjuka och hårda nyheter 

 

 

5.6 Det stadiga bruset 
Den grundläggande poängen med nyhetsprestationsmodellen var att få en djupare förståelse 

inom nyhetsrapporteringens kvalitet hos aftonbladet.se och dn.se. Men som sagt, finns det annat på 

vägen som kan störa kvaliteten och hur innehållet uppfattas hos mottagaren. Utifrån Shannon och 

Weavers kommunikationsmodell studerade vi som sagt andra manifesta värden i innehållet, som 

förväntades ha inflytande över helheten och uppfattningen av den totala kvalitetsbilden.  

 

I tabell 4:25 framgår det att 23 procent av aftonbladet.se’s artiklar innehar skrivfel och 20 procent 

av dn.se’s, varpå en hypotes var att tidsaspekten skulle ha en inverkan. I tabell 4:26 och 4:27 

framgår det dock inget samband mellan hastigheten och skrivfel. Detta finns det heller ingen 

statistisk signifikans på, vilket gör det det obefintliga sambandet endast till en spekulation från 

vår sida. Däremot studeras inte klockslag utan enbart dagar som helhet i denna studie. Om mer 

detaljerade tidpunkter hade studerats hade resultaten kunnat se annorlunda ut, men i och med 

det metodologiska problem med TWM’s tidsstämplar, gjordes ett medvetet val att endast studera 

hela dagar.  

 

Vidare är detta resultat till aktörernas fördel eftersom de motbevisar teoretiseringarna om att 

journalisterna levererar sämre kvalitet under pressade situationer. Hastighet påverkar inte de 

manifesta värdena som Shannon och Weavers kommunikationsmodell behandlar, däremot påverkas 

mer avancerade värden inom prestationsmodellen, vilket redogörs i slutsatskapitlet. 
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5.7 Slutdiskussion 

Med noggrann överla ̈ggning av resultaten, kan vi med sa ̈kerhet redogöra att mätning av kvalitet 

a ̈r en betydligt mer komplex process a ̈n vad teorin ger uttryck fo ̈r. Det är alltså en sak att uttala 

sig om ett teoretiskt arbetssätt, och en annan att praktisera det. 

 

Som sagt har nyhetsprestation enbart utgått från politik tidigare, men enligt Humprecht (2016) är 

modellen adekvat att tillämpa inom olika nyhetskategorier, då den evaluerar nyhetsinnehåll i 

relation till dess demokratiska funktion. Därav jämförs studien om tidigare politisk forskning 

med vår kriskontext, för att underbygga hur kvalitet ska mätas, varpå resultaten överensstämde 

med varandra i flera avseenden. Sålunda kan slutsatsen dras att tolkande nyheter främst sker via 

de tolkande artiklarna; krönikor, debattartiklar och ledare, medan nyhetsartiklar och notiser står 

för de icke-tolkande nyheterna. Med kombinationen ges då en rapportering från journalister som 

observatörer och analytiker, vilket utgör hög kvalitet med bakgrund av teorin. Vidare visar 

resultaten att det är en jämn balans mellan mjuka och hårda nyheter som optimerar den 

kvalitativa nyhetsrapporteringen. Hur källor förekommer i en politisk kontext i förhållande till en 

kriskontext visade sig däremot inte vara jämförbart i samma utsträckning, med den förklaring att 

aktörer får olika betydelse i olika situationer.  

 

Slutligen, utifrån resultaten, framgår tydligt beståndsdelarnas relation till varandra, vilket i sin tur 

påverkar prestationens utfall. Hur prestationen skiljs åt mellan nyhetsaktörerna, alltså det 

slutgiltiga svaret på syftet, redogörs fortsättningsvis i nästa kapitel. 
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6. Slutsatser och framtida forskning 
6.1 Slutsatser 
Studiens syfte var att undersöka hur nyhetsprestationen i praktiken skiljer sig mellan aftonbladet.se 

och dn.se när en kris porträtteras. För att besvara syftet utgick vi från tre övergripande 

frågeställningar, varpå följande kapitel besvarar dessa. Forskningsfrågorna som vi utgick från var 

följande: 

 

●    Vilken inverkan får nätjournalistikens hastighet på kvaliteten? 

●    I vilken mån och hur samspelar nyhetsprestationens olika beståndsdelar i praktiken?  

●    Vilken nyhetsaktör rapporterade krisen med högst kvalitet utifrån dess nyhetsprestation? 

 

6.1.1 Vilken inverkan får nätjournalistikens hastighet på kvaliteten? 
Redan tidigt i forskningsprocessen när det teoretiska ramverket togs fram, fanns motiv som 

pekade på att nätjournalistikens höga hastighet, med stor sannolikhet, skulle påverka det 

journalistiska innehållet under en kris. Sålunda förväntades det att kopplingar skulle kunna 

urskiljas mellan kvalitet i relation till tidsaspekten eftersom tidigare forskning visat på likartade 

samband. 

 

För att undersöka denna aspekt gjordes som sagt ett totalurval under de tre första dagarna för att 

få ett representativt resultat. Däremot, som det framgår i metodologiska problem, hade TWM 

brister gällande hur de arkiverade artiklarna. Således kan detta självfallet ha en inverkan på 

resultaten och relationen mellan tid och kvalitet. Dessutom utgör inte tre dagar en hel kris vilket 

gör att resultatet inte kan generalisera krisen som helhet. Men, utifrån resultaten, som 

representerar de tre första dagarna, blev det tidigt tydligt att tidsaspekten inte skulle visa sig ha 

den påverkan som ursprungligen förutspåddes. 

 

Utifrån teorin bör skrivfelen varit fler till en början i och med att krishanteringen är så pass 

efterfrågad och akut direkt inpå en kris. Däremot motbevisades detta i undersökningen, alltså var 

det inte fler skrivfel första dagen i förhållande till den andra. Vidare är dessa resultat till samtliga 

nyhetsaktörers fördel, eftersom det visar på att deras journalister inte låter sig påverkas av en 

pressad och stressad situation som tidigare forskning visat på. Förklaringen i detta kan delvis 

ligga i att mycket har hunnit utvecklas på kort tid inom digitaliseringen, varpå journalisterna har 

mognat i rollen som nätjournalister, vilket gör att de tagit kontroll över tidsaspekten. Arbetssättet 

har förmodligen blivit mer inarbetat, varefter de inte längre låter sig påverkas kvalitativt av 
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nätjournalistiken konstanta och snabba publicering. Detta är även till fördel för samhällsdebatten 

eftersom krishanteringen hos medierna påverkar krisens effekter och medborgarnas 

verklighetsbilder. Med det sagt behöver inte teorin i sig ha fel, men med detta resultat framgår 

det att mycket har hunnit ske för nätjournalistiken inom ramen av kvalitet, sedan 1990-talet. 

 

Samtidigt kan frågan ställas om nätjournalisterna har mognat lite för mycket i rollen där följden 

blir att vissa grundprinciper glöms bort? Teorin redogör att när en kris inträffar behöver 

människor först ta del av konkreta instruktioner, för att sedan kunna agera och ta kontroll över 

situationen. Detta är vidare vad de episodiska nyheterna besvarar. Gestaltningen, i relation till tid, 

motbevisar däremot detta i resultaten genom att illustrera hur majoriteten av artiklar utgörs av 

tematiska nyheter till en början. I och med att tematiska nyheter även tenderar att vara tolkande 

nyheter enligt resultaten, är detta till en nackdel för kvaliteten inom en tidskontext. Medborgarna 

ges alltså inte de förutsättningar, som teorin rekommenderar med att bli tilldelade den episodiska 

gestaltningen först. Alltså att främst navigera sig i händelsen neutralt till en början, utan att färgas 

allt för mycket av journalister i rollen som analytiker. Med andra ord bör nyhetsaktörerna se över 

sin gestaltningen i relation till tid och vad krishanteringsteorin rekommenderar. Om 

gestaltningens marginella skillnad, som visade sig nu, skulle försämras ytterligare skulle det kunna 

ses på som att medierna utnyttjar rollen som makthavare. 

  

Men, kort sagt, är det en vinst för kvaliteten att journalisterna inte låter artiklarnas manifesta 

språk påverkas i någon större mängd, utan istället visat på mognad parallellt med digitaliseringens 

expansion. I framtida fall kan det däremot bli aktuellt att ha de djupare aspekterna i åtanke, 

gällande exempelvis gestaltning i dess rekommendation till tid, när nyhetsrapportering sker. 

Fastän balans i ett makroperspektiv finns inom prestationsmodellen, är det fortfarande viktigt att 

det journalistiska arbetet sker med hänsyn till teorins rekommenderade krishantering.  

 

6.1.2 I vilken mån och hur samspelar Nyhetsprestationens olika beståndsdelar 
i praktiken under en kris? 
Som nämnts i ovanstående avsnitt var prestationsmodellens gestaltning av krisen bristfällig till 

viss del inom ramen av tid, vilket gör det som nu redovisas viktigt att förstå. Utifrån resultaten 

har det framgått vilka beroenden de olika beståndsdelarnas har till varandra. Minskar exempelvis 

mängden episodiska nyheter skulle det påverka andra aspekter inom nyhetsprestation, vilket kan 

skapa brister i kvaliteten och dess balans på andra plan. En annan viktigt faktor som också har en 

inverkan när nyheters totala kvalitet ska studeras är fördelningen av olika artikeltyper. Sålunda 

inkluderas självfallet detta i resonemanget om hur prestationsmodellens delar förhåller sig till 
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varandra. För att tydliggöra de olika boendeförhållandena, illustreras de nedan i en framtagen 

modell. 

 

 

Figur 2 - Prestationsmodellens beroendeförhållanden och balanserade sidor. 

 

Om vi utgår från nyheternas gestaltning har resultatens siffror redogjort att episodiska nyheter 

tenderar att vid fler tillfällen vara hårda än mjuka nyheter. Ett antagande är att detta förhållande 

baseras på att hårda nyheter är mer direkta, opersonliga och ger konkreta svar. Episodiska 

nyheter är i sin tur mer avgränsade och presenteras med tydlig kontext, vilket därav 

överensstämmer med egenskaperna hos de hårda nyheterna i en kris och motiverar relationen 

mellan dem.  

 

Mjuka nyheter, som å andra sidan är mer personliga, tenderar att bli mer tolkande, vilket gör att 

de många gånger sätts in i ett större sammanhang, med andra ord framställs tematiskt. Utifrån 

detta motiveras även att hårda nyheter är de som tenderar att framställas som mindre tolkande. 

Vad som vidare påverkar tolkningsgraden är både artikeltyp och antalet källor. Beståndsdelen 

balans i kriskommunikation innebär nämligen att låta många källor få utrymme, för att visa på en 

bred och opartisk nyhetsförmedling. Såvidare säger resultaten att ju fler källor, desto mindre 

tolkande tenderar artikeln att bli. Förklaringen till detta lär grunda sig i att när många källor får 

utrymme i form av fakta eller citat, begränsas journalistens individuella utrymme för egna 

tolkningar. Men som nämnts, grundar sig tolkning inte enbart i källor utan en grundläggande 

förklaring ligger i artikeltypen.  

 

På både aftonbladet.se’s och dn.se’s webbsida framgår det att krönikor, debattartiklar och ledare är 

färgade med åsikter, vilket gör dem, med signifikans, mer tolkande. Avsikten med notiser och 

nyhetsartiklar är däremot att de ska vara mer neutrala, vilket även framgår i resultaten att de var 
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under krisrapporteringen. I sin tur är de mer tolkande artiklarna, krönikor, debattartiklar och 

ledare, nästintill alltid framställda tematiskt vilket förklaras med att artikeltypen har den 

funktionen i sig. Med andra ord påverkar balansen mellan artikeltyper, balansen mellan 

exempelvis episodiska och tematiska samt tolkande och icke-tolkande nyheter. 

 

Fortsättningsvis, i en kriskontext som denna, studeras en händelse som är negativ i sig. Därav var 

majoriteten av artiklarna negativa i tonaliteten, med förklaringen att en negativ händelse är 

svårare att framställa i mer positiv bemärkelse. Däremot, genom att inkludera fler mjuka nyheter 

som är personliga och tenderar att vara tolkande, blir det förståeligt varför den negativa 

byggstenen inom nyhetsprestation påverkas just av mjuka och tolkande nyheter i en positiv 

bemärkelse. Såvidare finns det ett starkt behov av mjuka nyheter under en negativ kris, för att 

med någon som helst chans kunna balansera upp den negativa tonaliteten till viss grad. 

 

Som sagt är vägen till en hög kvalitet att balans mellan de olika byggstenarna i nyhetsprestation 

uppnås på både mikro- och makronivå. Med mikro menas balans inom den enskilda 

beståndsdelen, medan med makroperspektivet syftas det på den totala balansen mellan delarna, 

eftersom de har ett beroendeförhållande till varandra. Inget står för sig själv, utan fallerar en del, 

så blir resultatet en dominoeffekt för resterande delar. Vägen till god kvalitet är genom balans ur 

ett mikroperspektiv, eftersom det påverkar balansen ur ett makroperspektiv, vilket figur 2 

illustrerar.  
 
6.1.3 Vilken nyhetsaktör rapporterade krisen med högst kvalitet utifrån dess 
Nyhetsprestation? 
Som ovanstående avsnitt redogjorde är den totala balansen avgörande för kvaliteten, men utfallet 

av denna hänger vidare på prestationen inom de enskilda segmenten. Men vilken nyhetsaktör, av 

aftonbladet.se och dn.se, presterade då i slutändan starkast? 

 

I kapitel fyra presenteras de två nyhetsaktörernas prestation i siffror med följd av kapitel fem där 

analysen sker. Inom gestaltning var balansen relativt jämn, där det enbart skiljer fyra 

procentenheter mellan de olika gestaltningarna. Däremot, i relation till tidsaspekten, är båda 

nyhetsaktörer bristfälliga med att följa kristeorins rekommendation. Det vill säga att framställa 

episodiskt under den första tiden för att därefter göra det tematiskt. Fortsättningsvis, i figur 2 

framgår gestaltningens relation till mjuka versus hårda nyheter, varpå nyhetsaktörernas prestation 

skiljer sig mer radikalt här. Som sagt efterfrågas både personliga nyheter som stärker 

samhörigheten och tillförlitligheten hos folket, men även opersonliga nyheter som är mer direkta 
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och genererar mer episodiskt innehåll. I denna kris presterar aftonbladet.se en jämnare balans med 

14 procentenheter fler mjuka nyheter än dn.se. Alltså genererar aftonbladet.se fler nyheter som 

stärker samhörigheten. Det är när kombinationen av de hårda, som är de mer informativa, och 

de mjuka, som stärker samhörigheten, som medierna optimerar sin demokratiska funktion. 

 

För att medierna ska generera kvalitativt innehåll förutsätter detta vidare att balansen mellan 

källorna är god. I följande forskning framgår det att aftonbladet.se procentuellt har fler 

makthavande källor i jämförelse med dn.se. Att enbart utgå från makthavande är inte ett sätt att 

visa på journalisternas autonomi. Däremot balanserar aftonbladet.se upp det med fler övriga källor, 

vilket gör att de totalt har fler källor. Med bakgrund av teorin är detta ett sätt att visa hög 

standard på journalisternas källhänsyn, vilket rent teoretiskt gör aftonbladet.se’s insats starkare än 

dn.se’s i detta fall. Källhänsyn är nämligen en förutsättning för hög kvalitet inom segmentet balans 

i kriskommunikation.  

 

Som nämnts kan tolkande nyheter vara värdefulla om nyheten presterar med rätt villkor, 

eftersom journalisten då agerar analytiker. I detta fall framgår det att nyhetsaktörerna har väldigt 

lika procentandel tolkande nyheter, varpå de tolkande nyheterna fördelar sig liknande inom de 

olika artikeltyperna. Således bedöms nyhetsaktörernas prestation inom detta segment vara 

likvärdiga. Inom tonalitet, klassas aktörerna å andra sidan snarare som lika svaga, då de 

balanserar upp sitt negativa innehåll med i princip lika liten andel balanserade/positiva nyheter, 

vilket är förståeligt i och med att en negativ händelse undersöks. Det som däremot blir intressant 

i detta fall var att båda nyhetsaktörerna kunde få fram någorlunda neutral tonalitet i vissa artiklar 

trots att händelsen har rötter i negativitet. Sålunda är beståndsdelen negativitet betydelsefull att 

undersöka oavsett sammanhang. Denna forskning ger nämligen bevis på att artiklar inte behöver 

vara negativa i en negativ händelse. 

 
Tabell 6:1 - Den sammanlagda prestationen utifrån Nyhetspresationens 
beståndsdelar 
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Det vill säga, när samtliga styrkor och svagheter vägts samman, utifrån bedömningarna i kapitel 

fem, framgår det, med bakgrund av nyhetsprestationsteorin, att aftonbladet.se presterat bättre med 

sina fem plus i motsats till dn.se’s tre plus. Däremot var resultaten inom flera byggstenar betydligt 

mer lika än vad som förväntats, med tanke på att tidningarna klassificeras med olika 

tidningsformat, tabloid versus dagspress. Den främsta skillnaden var prestationen av mjuka och 

hårda nyheter, varpå aftonbladet.se hade mer balanserade. Sannolikt beror detta samband på att 

dn.se’s nyhetsrapportering präglas av mer hårda nyheter eftersom de är reguljära och 

allmänpolitiskt opinionsbildande. Med andra ord bör dn.se moderniseras och plocka in de mer 

mjuka nyheterna som tabloiderna har eftersom det skulle gynna andra delar i prestationen, vilket 

redogörs i 5.5. Mjuka nyheter tenderar som sagt att bli både mer tolkande och 

balanserade/positiva, vilket behövs i alla lägen, likt krislägen. Som sagt har dn.se en större 

marginal att balansera upp med mjuka nyheter, vilket kan generera fördelar inom andra 

avseenden i nyhetsprestation. Alltså har de bättre förutsättningar att utvecklas i längden, i jämförelse 

med aftonbladet.se som redan besitter balansen mellan mjuka och hårda nyheter.   

    

Na ̈r vi nu ga ̊tt igenom svaren pa ̊ studiens forskningsfra ̊gor besvarar dem tillsammans det 

o ̈vergripande syftet, hur nyheters kvalitet i praktiken skiljer sig mellan aftonbladet.se och dn.se när 

en kris porträtteras.  

 

6.2 Övrig reflektion  
I studiens startfas var förväntingen att dn.se skulle vara mer kvalitativa än aftonbladet.se, delvis 

eftersom de kategoriserats som kvalitetspress, vilket nu i studiens slutskede motbevisats. Som följd 

ställer vi oss därav frågan; hur kan det komma sig att aftonbladet.se idag är starkare än dn.se i sin 

nyhetsrapportering under en kris?  

 

Svaret kan delvis ligga i att aftonbladet.se i sitt format som kvällspress är mer vana vid breaking 

news, vilket Stockholmsattentatet i stundens hetta var under de tre dagar som vi undersökte. Så 

när krisen väl utbröt befann sig aftonbladet.se säkerligen i bättre beredskap än dn.se, då de har större 

vana med sådana nyheter. Men som nämnts, påverkade inte hastigheten nyheterna hos någon av 

aktörerna, vilket gör breaking news, i sin relation till hastighet, inte den primära orsaken i vårt 

fall. 

 

En annan förklaring som slagit oss är att aftonbladet.se’s redaktion är större i arbetsstyrka, vilket 

sannolikt underlättade arbetet. Exemplevis hade aftonbladet.se fler sammanlagda källor i artiklarna, 

vilket kan grunda sig i att fler kunde göra faktainsmling än på dn.se’s redaktion. Vidare påverkar 
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antalet källor utfallet av nyhetsaktörernas nyhetsprestation, eftersom aftonbladet.se kammade hem en 

av de fem plusen inom just balansen av källor. Därav är nyhetsaktörernas arbetsstyrka ett motiv 

för studiens resultat och viktigt att ta i beaktning. 

 

Slutligen, är det främsta motivet, enligt oss, att nyhetsaktörerna härstammar från olika familjer i 

rollerna som tabloid versus dagspress. Tabloider ska rent teoretiskt utgöras av mer personifierade 

nyheter som stimulerar till deltagande. Därav faller det sig mer naturligt att aftonbladet.se blir mer 

mjuka och har fler källor som inte enbart klassas som makthavare. Dn.se som å andra genomsyras 

av reguljär nyhetsförmedling och allmänpolitisk opinionsbildning, blir mer hårda, vilket 

motiverar varför resultaten blev som de blev. Men ur ett nyhetsprestationsperspektiv är balansen 

det viktiga, vilket tabloiderna närmat sig mer än dn.se. Mjuka nyheter stärker samhörigheten, samt 

leder till fler källor som vanligtvis inte är makthavande, mer neutralisering etcetera, vilket 

dagspressen i sitt hårda format bör ta lärdom av. I och med att nätjournalistiken dessutom är 

digital, varpå digitaliseringen banar väg för interaktivitet, bör samhörighetsaspekten få det 

utrymme den förtjänar. 

 

Med andra ord behöver tabloider inte vara till det sämre, utan snarare ett föredöme för dn.se i 

flera avseenden. Dagspressen kan ta lärdomar av tabolidformaten eftersom dessa tycks vara mer 

moderniserade och ligga i framkant utifrån ett prestationsperspektiv. Sålunda kan frågan ställas 

om det är tabloiderna, nu 2018, som egentligen är den så kallade kvalitetspressen? Utifrån våra 

resultat befinner sig tabloiderna närmare det nyhetsideal som eftersträvas inom kvalitet. 

Samtidigt har dagspressen visat sig upprätthålla hög kvalitet inom andra segment eftersom 

resultaten är liknande inom vissa beståndsdelar i nyhetsprestation. Alltså presterar inte dagspressen 

radikalt sämre inom resterande områden trots sin brist på mjuka nyheter. Därav kan detta vara 

ett tecken på att de skulle kunna leverera en högre kvalitet än aftonbladet.se om de enbart skulle 

addera mer mjukt material. Sålunda kan frågan ställas om framtidens digitala journalistik 

egentligen behöver tabloiderna och dagstidningarna som två enskilda bidrag inom nyhetssfären. 

Eller bör det i själva verket växa fram en ny individuell, moderniserad gren för just 

nätjournalistiken istället? En gren som behärskar de önskvärda egenskaperna inom teorin 

nyhetsprestation, varpå formatens olika styrkor slås samman till en ny enad titel - digitalpress. 

 

6.3 Brister i studien 
Utifrån en del av resultaten kan vi genom statistisk signifikans garantera att sambanden inte är av 

ren slump. De korstabuleringar som gjorts där det inte finns en statistisk signifikans, kan vi 

däremot inte garantera att förhållandet inte är ett skensamband. Detta blir således en brist i 
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studien, eftersom vi inte har signifikans inom allt, som kan fastställa samtliga resultats 

tillförlitlighet.  

 

Som tidigare nämnts har inte den kvantitativa metoden heller utvecklats tillräckligt inom den 

gränslösa nätjournalistiken. Karlsson och Sjøvaag (2016) instämmer i kritiken och hävdar att 

tillvägagångssättet som existerar idag inte är tillräckligt för att analysera nätjournalistiken på ett 

pålitligt sätt. Vidare blir detta inte bara en ytterligare brist i studien, utan också vår metodologiska 

slutsats. En slutsats som kritiserar den kvantitativa metoden inom nätjournalistik för att vara 

alldeles för underutvecklad. Metoden behöver förändringar för att kunna berika forskning 

framöver, vilket tar oss vidare till just framtida forskning.  

 

6.4 Framtida forskning 

Kvalitet inom nyheter kan mätas utifrån en mängd aspekter. Vi har valt att utgå från de bestämda 

ramverken nyhetsprestation samt Shannon och Weavers kommunikationsmodell, vilket begränsar vår 

studie om nyhetskvalitet. Fortsättningsvis kan då de avgränsningar som redogjorts i kapitel två 

omfatta komplement till framtida forskning. Detta för att komplettera och vidare undersöka 

kvalitetsaspekternas många ansikten inom nätjournalistikssfären. En sfär som erbjuder 

oändlighet, dynamik och komplexitet. 

 

Utöver avgränsningarna kan det vidare vara gynnsamt att göra en liknande undersökning, men 

med nya redskap, och jämföra resultaten. Om det i framtiden skulle tas fram en tjänst som på ett 

säkrare sätt än TWM, kan arkivera innehåll från webben med exakta klockslag, skulle det vara 

mer givande när hastighetspåverkan ska mätas inom kvalitet. En mer pålitlig arkiveringstjänst 

skulle nämligen höja reliabiliteten inom forskningen av nätjournalistik. I nuläget medför TWM 

dessvärre metodologiska problem inom ramen av tid, vilket redogjorts i kapitel tre.  

 

Något som också kan bidra till en mer utvecklad forskningsbild, kan vara att undersöka en större 

mängd analysenheter. Alltså att studera en bredare tidsram. Att studera enbart tre dagar kan 

klassas som väldigt tätt inpå, så frågan kan ställas om skillnaderna inom nyhetsprestation är mer 

påtagliga om hela krisen undersöks? Med andra ord är ett förslag till framtida forskning att berika 

denna forskning med mer matnyttig information över en längre tidsperiod. Ett annat sätt att 

berika forskningen kan vara genom att även fördjupa sig. Den kvantitativa innehållsanalysen 

studerar enbart manifesta värden, vilket gör att en metodtriangulering med en kvalitativ metod 

skulle kunna ge värdefulla bidrag med sina latenta värden. Därav kan ett värdefullt komplement 

vara att göra exempelvis kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper för att ta reda på hur den 
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redaktionella arbetsprocessen faktiskt påverkar det slutgiltiga innehållet, och vad människor i 

fråga uppfattar som kvalitetshöjande och kvalitetssänkande inom nyheter. Detta för att stärka 

kvalitetsforskningen inom nätjournalistiken under kriser. En bredare forskning skulle stärka både 

studiens resultat och ge större representativitet.  

 

En annan forskningsaspekt som skulle kunna vara ett bidrag är om det finns skillnader i hur 

nyheter presterar på nätet jämfört med papperstidningar. Är kvaliteten bättre i 

papperstidningarna eftersom det finns en längre tradition bakom? Eller presterar 

nätjournalistiken bättre eftersom den är mer moderniserad? Genom att undersöka nyhetsprestation 

hos traditionella papperstidningar i relation till nätjournalistik, skulle resultatet vidare kunna vara 

ett bidrag till journalistbranschen och även till medborgarna för deras syn på nyhetskonsumtion.  

 

Slutligen, eftersom vi undersöker ett specifikt fall, blir den mest aktuella framtida forskningen att 

göra samma undersökning igen, men inom andra nyhetskategorier, exempelvis nöjesnyheter, 

sportnyheter etcetera. Detta skulle i längden kunna göra nyhetsprestation till en mer etablerad teori 

inom alla typer av nyheter. 
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7. Implikationer på samhälle och arbetsliv 
Behovet av medier har ökat över tid, och idag spenderar vi flera timmar per dag på 

medieanvändandet (Karlsson, 2006). När en kris utspelas, uppstår ett omfattande 

informationsbehov, varpå medierna sätter agendan och agerar informationsspridare. Deras höga 

påverkanskapital tas även i beaktning genom särskilda krav som ställs i de svenska pressetiska 

reglerna och Sveriges rikes grundlag. Vikten av en nyhetsrapportering som upprätthåller god 

kvalitet är därmed central, eftersom en obalanserad nyhetsrapportering påverkar 

opinionsbildningen och demokratins utfall. Sålunda motiveras värdet i att berika forskningen om 

nyhetskvalitet. 

 

Denna forskning har upptäckt, i likhet med andra forskare, att det inte finns något samförstånd 

kring hur den kvantitativa innehållsanalysen ska genomföras på den dynamiska nätjournalistiken. 

Därför behövs det fler studier kring hur innehållsanalyser på nätet kan utföras, vilket denna 

forskning bidrar med. Ju mer säkrad och prövad metoden blir, desto fler studier kring 

nätjournalistik och kvalitet kan trovärdigt utföras. I framtiden kan då betydelsefulla resultat 

framtas om hur kvaliteten presterar både lokalt, nationellt och internationellt för att medborgarna 

ska se mediernas sanna ansikten. Alltså är det en brist på tidigare forskning inom området 

nyhetsprestation, då det innan enbart lagts fokus på politiska nyheter. Därför är denna studie ett 

viktigt bidrag eftersom metoden och forskningen inom nyhetsprestation utvecklas, genom att 

annorlunda kriterier framtas som är mer passande för en annan typ av journalistik.  

 

Som nämnts, i både kapitel fem och sex, presterar aftonbladet.se bättre än dn.se, vilket kan tyda på 

en förändring inom den digitala nätjournalistiken. Enligt teorin ska dagspressen ha en bättre 

kvalitetsstandard, men om så nu inte är fallet, hur ska då samhället förhålla sig till vem som 

presterar bäst? Som svar på den frågan, anser vi att vår studie har en hög samhällsrelevans, 

eftersom man i ett samhälle som präglas av demokrati, förtjänar att veta vem som presterar bäst. 

Framförallt med tanke på att hela 85 procent av Sveriges befolkning använder smarttelefoner och 

kan konsumera mer nyheter. Detta medför således att medborgarna kan navigera sig i nyheterna 

med vetskapen om dess kvalitet, för att vidare skapa sin verklighetsbild. Därför bör de bli 

informerade om den rådande konvergensen mellan dagspress och tabloider.  

 

Med andra ord är det inte längre givet att den gamla kvalitetspressen, dn.se, producerar högst 

kvalitet, eftersom våra resultat faktiskt tyder på att aftonbladet.se presterade starkare. Därav bör 

dagspressen ta lärdom av tabloiderna, för att gemensamt uppnå en bättre nyhetsprestation och 

förslagsvis tillsammans utgöra en högkvalitativ digitalpress.  
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V2. Webbsida 

(1) aftonbladet.se 

(2) dn.se  

 

V3. Artikeltyp 

(1) Ledare 

(2) Nyhetsartikel 

(3) Krönika 

(4) Debattartikel 

(5) Notis 

(6) Annat 

 

V4. Publiceringsdatum 

(1) 7 april 

(2) 8 april 

(3) 9 april 

 

V5. Vem är artikeln skriven av? 

(1) Tidningens egna journalister 

(2) Extern källa, t.ex. TT, Reuters 

(3) Både och 

(4) Annat 

 

V6. Hur många olika källor förekommer totalt i texten? 

[   ] [   ] [   ] [   ]  
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V7. Hur många olika politiker förekommer som källa? 

[   ] [   ]  

 

V7a. Vilken politisk sida tillhör dessa? 

(1) Vänstern 

(2) Högern 

(3) Sverigedemokraterna 

(4) Vänstern och Högern 

(5) Vänstern och Sverigedemokraterna 

(6) Högern och Sverigedemokraterna 

(7) Högern, Vänstern och Sverigedemokraterna 

(8) Annan 

 

V8. Hur många andra nyhetsmedium förekommer som källa (exempel TT, AP eller 

andra nyhetsmedier)? 

[   ] [   ]  

 

V9. Hur många andra namngivna journalister förekommer som källa? 

[   ] [   ]  

 

V10. Hur många olika medborgare förekommer som källa? 

[   ] [   ]  

 

V11. Hur många olika myndigheter/företag förekommer som källa? 

[   ] [   ] 

 

V12. Hur många stavfel/skrivfel/syftningsfel förekommer i texten? 

[   ] [   ] [   ] 

 

V13. Har rubriken täckning i texten? 

(1) Ja 

(2) Nej 

      (999) Kan ej urskiljas 
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V14. Vilken kontextuell gestaltning är dominerande i texten? 

(1) Tematisk 

(2) Episodisk 

(3) Både och 

      (999) Kan ej urskiljas  

 

V15. Är nyheten mjuk eller hård? 

(1) Mjuk 

(2) Hård 

(3) Både och 

      (999) Kan ej urskiljas 

 

V16. Innehåller artikeln konkret motsägelsefull information? 

(1) Ja 

(2) Nej 

      (999) Kan ej urskiljas 

 

V17. Innehåller artikeln sakuppgifter som senare visat sig vara falska? 

(1) Ja 

(2) Nej 

      (999) Kan ej urskiljas 

 

V18. Vilken tonalitet genomsyras artikeln av? 

(1) Negativ 

(2) Balanserad 

(3) Positiv 

 

V19. Innehåller artikeln tolkande journalistik? 

(1) Ja 

(2) Nej 

      (999) Kan ej urskiljas 
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V20. Innehåller artikeln spekulationer om framtiden? 

(1) Ja 

(2) Nej 

      (999) Kan ej urskiljas 

 

Kodinstruktioner 
V1. Kod 

Varje artikel tilldelas ett kodnummer för att namnge varje analysenhet, enligt följande: 

 (1-- aftonbladet.se (t.ex. 1, 2, 3 ,4…100) 

 (101-- dn.se (t.ex. 103, 104, 105, 106…197)  

 

V2. Webbsida 

I denna variabel kodar du vilken tidningsaktör du analyserar, enligt följande: 

(1) aftonbladet.se 

(2) dn.se 

 

V3. Artikeltyp 

I denna variabel kodar du vilken typ av artikel du analyserar, enligt följande: 

(1) Ledare: en text där tidningen uttrycker sina åsikter i politiska frågor. Benämns vanligen 

också som “ledare” och ska representera tidningens ståndpunkt.  

(2) Nyhetsartikel: en text med rubrik, mellanrubriker, ingress, bildtext och bro ̈dtext. 

Artikeln är ordinär och ska redovisa en nyhet så objektivt som möjligt. Texten är max 

1000 ord.  

(3) Krönika: en text som innehåller journalistens åsikt och personliga tolkning. Texten läggs 

ofta i en spalt och skribenten presenteras vanligtvis med en bylinebild.  

(4) Debattartikel: en text som försöker övertyga läsaren om ett viss ämne. Texten är 

argumenterande där ställning tas i sakfråga. Benämns vanligen som “debattartikel”.  

(5) Notis: en kortare text av en nyhet på få rader som enbart ger det viktigaste från 

händelsen. Texten är cirka 100 ord. 

(6) Annat: här avses de artiklar som inte kan placeras i någon av de andra kategorierna.  

 

Obs! Ibland visar fliken i webbläsaren vilken genre artikeln är, det står exempelvis “Ledare”. 

 

V4. Publiceringsdatum 

I denna variabel kodar du vilket datum artikeln är publicerad, enligt följande:  
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(1) 7 april 

(2) 8 april 

(3) 9 april 

 

V5. Vem är artikeln skriven av?  

I denna variabel kodar du vem artikeln är skriven av enligt följande: 

(1) Tidningens egna journalister: Artikeln är signerad med namn på deras egna 

journalister. 

(2) Extern källa, t.ex. TT: Artikeln är signerad med extern aktör, t.ex. TT eller Reuters. 

(3) Både och: Artikeln är signerad med både namn på deras egna journalister 

och extern källa, t.ex. TT. 

     (4) Annat: När varken en journalist eller en extern källa framgår som författare till artikeln.  

 

Obs! Studera noggrant vem som “signerat” artikeln. 

 

V6. Hur många källor förekommer totalt i artikeln? 

I denna variabel kodar du hur många olika källor som sammanlagt anges i artikeln, (t.ex polis, 

TT, medborgare, företag) enligt följande: 

              Här skrivs antalet in med siffror ( t.ex. 2, 5, 13….) 

 

Obs! Uppges en och samma källa flera gånger räknas den dock enbart som en källa. I antalet ska 

inte den/de som skrivit artikeln räknas in.  

Obs 2! Med källa syftas på samtliga citat där en aktör kommenterar händelsen, samt när det står 

enligt hen, hen anser, hen berättar, hen bekräftar och liknande.  

Obs 3! Sekundära källor, alltså “enligt denna persons uppgifter till denna aktör”, räknas enbart 

den primära källan som en källa, alltså aktören. 

Obs 4! När det inte framgår vem källan är räknas inte det som en källa. Exempelvis: “Enligt 

uppgifter till Dagens Nyheter avlossades skott även vid Fridhemsplan på Kungsholmen, 

uppgifterna dementerades i ett senare skede,” här anses meningen inte ha någon källa.  

 

V7. Hur många olika politiker förekommer som källa? 

I denna variabel kodar du hur många olika politiker som sammanlagt anges som källa i artikeln, 

enligt följande: 

              Här skrivs antalet in med siffror ( t.ex. 2, 5, 13….) 
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Obs! Detta innefattar om innehållet grundar sig i en svensk eller utländsk politikers ord om 

händelsen. Gäller om hen säger att det var en hemsk upplevelse, alltså känslorelaterad 

information. Om hen även berättar om vad som hände eller kommer hända i samhället framöver 

klassas hen som en källa. 

Obs 2! Med politiker som källa syftas på om överhuvudtaget en politiker uppges och hänvisas till 

i texten. Uppges en person flera gånger räknas hen dock enbart som en källa. I antalet ska inte 

den/de som skrivit artikeln räknas in.  

Obs 3! För att en person ska klassas som politiker från Sverige ska det framgå vilket parti hen 

tillhör, med exempelvis partiets namn utskrivet eller dess förkortning i parentes bredvid 

personens namn. 

Obs 4! Statsminister och andra välkända ord som förknippas med ett visst parti räknas som 

politisk källa. Regering räknas till vänstern. 

 

V7a. Vilken politisk sida tillhör dessa? 

Obs! Denna variabel kodar du endast om svaret på V7≥1. Är variabeln <1 går du vidare till V8. 

I denna variabel kodar du om artikeln innehåller referenser till politiska partier enligt följande: 

(1) Vänstern (Här ingår: Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP), Vänsterpartiet (V),  

(2) Högern (Här ingår: Moderaterna (M), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD), 

Centerpartiet (C)) 

(3) Sverigedemokraterna (SD) 

(4) Vänstern och Högern 

(5) Vänstern och Sverigedemokraterna  

(6) Högern och Sverigedemokraterna  

(7) Högern, Vänstern och Sverigedemokraterna  

(8) Annan 

 

V8. Hur många andra nyhetsmedium förekommer som källa? (exempel TT, ap eller 

andra nyhetsmedier) 

I denna variabel kodar du hur många andra nyhetsmedium som sammanlagt anges som källa i 

artikeln, enligt följande: 

              Här skrivs antalet in med siffror ( t.ex. 2, 5, 13….) 

 

Obs! Detta innefattar om innehållet grundar sig i andra nyhetsmediums ord om händelsen. 

Gäller om artikeln hänvisar till information hämtad från exempelvis TT eller Reuters. Det gäller 
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också om artikeln hänvisar till ett annat nyhetsmedium, exempelvis om en artikel på 

aftonbladet.se hänvisar till Dagens Nyheter.  

Obs 2! Uppges en och samma aktör flera gånger räknas den dock enbart som en källa. I antalet 

ska inte den/de som skrivit artikeln räknas in.  

 

V9. Hur många andra namngivna journalister förekommer som källa? 

I denna variabel kodar du hur många andra journalister anges som källa i artikeln, enligt följande: 

              Här skrivs antalet in med siffror ( t.ex. 2, 5, 13….) 

 

Obs! Detta innefattar om innehållet grundar sig i en journalists ord om händelsen. Gäller om hen 

säger att det var en hemsk upplevelse, alltså känslorelaterad information. Om hen även berättar 

om vad som hände eller kommer hända i samhället framöver klassas hen som en källa. 

Obs 2! Med journalist som källa syftas på om överhuvudtaget en i rollen som journalist, från ett 

annat externt nyhetsmedium eller någon annan journalist på samma tidning än den som skrivit 

artikeln, uppges och hänvisas till i texten. Det ska tydligt stå att det är en journalist, annars kodas 

hen som medborgare. 

Obs 3! Uppges en journalist flera gånger räknas hen dock enbart som en källa. I antalet ska inte 

den/de som skrivit artikeln räknas in.  

 

V10. Hur många olika medborgare förekommer som källa? 

I denna variabel kodar du hur många gånger en annan medborgare anges som källa i artikeln, 

enligt följande: 

              Här skrivs antalet in med siffror ( t.ex. 2, 5, 13….) 

 

Obs! Detta innefattar om innehållet grundar sig i en medborgares ord om händelsen. Gäller om 

hen säger att det var en hemsk upplevelse, alltså känslorelaterad information. Om hen även 

berättar om vad som hände eller kommer hända i samhället framöver klassas hen som en källa. 

Obs 2! Med medborgare som källa syftas på om överhuvudtaget en privatperson uppges och 

hänvisas till i texten. 

Obs 3! Uppges en och samma person flera gånger räknas hen dock enbart som en källa. I antalet 

ska inte den/de som skrivit artikeln räknas in.  

 

V11. Hur många olika myndigheter/företag förekommer som källa? 

I denna variabel kodar du hur många gånger en myndighet/företag anges som källa i artikeln, 

enligt följande: 
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              Här skrivs antalet in med siffror ( t.ex. 2, 5, 13….) 

 

Obs! Detta innefattar om innehållet grundar sig i en myndighet/företags ord om händelsen, och 

varje gång en person presenteras med en yrkesroll kodas denna variabel in. Gäller om hen säger 

att det var en hemsk upplevelse, alltså känslorelaterad information. Om hen även berättar om 

vad som hände eller kommer hända i samhället framöver klassas hen som en källa. 

Obs 2! Med myndighet som källa syftas på om överhuvudtaget ett myndighet/företag uppges 

och hänvisas till i texten. 

Obs 3! Uppges en och samma myndighet/företag flera gånger räknas de dock enbart som en 

källa. I antalet ska inte den/de som skrivit artikeln räknas in.  

 

V12. Hur många stavfel/skrivfel/syftningsfel förekommer i texten? 

I denna variabel kodar du hur många stavfel/skrivfel/syftningsfel det finns totalt i artikeln enligt 

följande: 

              Här skrivs antalet in med siffror ( t.ex. 2, 5, 13….) 

 

Obs! Med stavfel/skrivfel/syftningsfel menas ofullständiga meningar, upprepningar, vanliga 

stavfel, språkfel eller syftningsfel som gör textens kvalitativa innehåll bristande.  

 

V13. Har rubriken täckning i texten? 

I denna variabel kodar du om rubriken säger samma sak som brödtexten enligt följande: 

(1) Ja: rubriken stämmer överens med innehållet i texten.  

(2) Nej: rubriken stämmer inte överens med innehållet i texten.  

      (999) Kan ej urskiljas: det går inte att urskilja på något sätt. 

 

Obs! Denna variabel ska ge svar på om tidningarna ger artiklarna relevanta informativa rubriker 

som speglar det som förväntas av texten. Här urskiljs också om tidningarna försöker sälja in en 

historia med en överdriven rubrik där texten inte handlar om det som skrivs, endast för att få 

klick. Exempelvis: “Kaos på Drottninggatan, flera skjutningar pågår” men i själva verket är inte 

detta fallet. 

 

V14. Vilken kontextuell gestaltning är dominerande i texten? 

I denna variabel kodar du vilken gestaltning artikeln har enligt följande: 

(1) Tematisk gestaltning: innehållet behandlar generella, större sammanhang med en 

bredare bakgrund. T.ex: om det tas upp de effekter Stockholmsattentatet får och hur 
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krisresurserna kan tänkas förändras i samhället efter händelsen. Dvs. om de berättar om 

en händelse utifrån ett bredare perspektiv.  

(2) Episodisk gestaltning: fokus läggs enbart på det specifika fallet och sätts inte in i ett 

större sammanhang. T.ex: om det tas upp om vad som enbart hände under 

Stockholmsattentatet, alltså att händelsen är avgränsad. 

(3) Både och: artikeln innehåller både en tematisk (1) och episodisk (2) gestaltning, det går 

inte att sära på dem. 

      (999) Kan ej urskiljas: det går inte att urskilja på något sätt.  

 

V15. Är nyheten mjuk eller hård? 

I denna variabel kodar du om artikeln har en genomgående mjuk eller hård tonalitet.  

(1) Mjuk: om artikeln innehåller en personorienterad eller sympatisk tonalitet eller handlar 

om kändisar, sport, underhållning eller nöje.  

(2) Hård: om artikeln innehåller en opersonlig, brådskande och akut tonalitet eller handlar 

om politik, opinion, säkerhet, förvaltning eller militära frågor.   

(3) Både och: Både tecken på mjuk (1) och hård (2) kan tydas i artikeln. 

      (999) Kan ej urskiljas: det går inte att urskilja på något sätt.  

 

V16. Innehåller artikeln konkret motsägelsefull information? 

I denna variabel kodar du om artikeln innehåller konkret motsägelsefull information. 

(1) Ja: artikeln innehåller konkret motsägelsefull information. 

(2) Nej: artikeln innehåller inte konkret motsägelsefull information.  

      (999) Kan ej urskiljas: det går inte att urskilja på något sätt. 

 

Obs! Detta gäller om det exempelvis uppges i en artikel att tre är bekräftat döda, samtidigt som 

annan information uppges att det inte finns ett bekräftat dödstal. Viktigt att vara uppmärksam i 

läsandet!  

V17. Innehåller artikeln sakuppgifter som senare visat sig vara falska? 

I denna variabel kodar du om artikeln innehåller sakuppgifter som senare visat sig vara falska.  

(1) Ja: artikel innehåller sakuppgifter som senare visat sig vara falska.  

(2) Nej: artikeln innehåller inte sakuppgifter som senare visat sig vara falska. 

      (999) Kan ej urskiljas: det går inte att urskilja på något sätt. 

 

Obs! I denna variabel avses endast uppgifter som i efterhand har uppmärksammats och 

bekräftats som falska. Här ska den som kodar söka efter fakta om exempelvis skottlossningar i 
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olika delar av Stockholms innerstad eller uttalanden om dödstal som var fler än det egentliga 

(som var fem stycken). Sådana påståenden är felaktiga.  

 

V18. Vilken tonalitet genomsyras artikeln av? 

I denna variabel kodar du vilken tonalitet artikeln har, enligt följande:  

(1) Negativ: innehållet innehåller negativt laddade ordval såsom misslyckande, fiasko, 

katastrof, kris, frustration, kollaps, flopp, förnekelse, avslag, försämring, uppsägning, 

skepticism, död, terror, hot, cynism eller besvikelse. Den totala upplevelsen av texten ger 

en en negativ läsning. 

(2) Balanserad: om en artikel varken har en tydlig negativ eller en positiv tonalitet. 

(3) Positiv: innehållet innehåller positivt laddade ordval såsom framgång, problemlösning, 

prestation, entusiasm, hopp, nytta, vinst, hållbarhet, tillfredsställelse eller prestation. Den 

totala upplevelsen av texten ger en positiv läsning. 

      (999) Kan ej urskiljas: det går inte att urskilja på något sätt. 

 

V19. Innehåller artikeln tolkande journalistik?  

I denna variabel kodar du in hur journalistens tolkning syns i texten, genom att förklara varför 

något har hänt. Här använder journalisten egna tolkningar utan stöd i någon källa. Du kodar 

enligt följande: 

(1) Ja: artikeln innehåller tolkande journalistik.  

(2) Nej: artikeln innehåller inte tolkande journalistik.  

      (999) Kan ej urskiljas: det går inte att urskilja på något sätt. 

 

Obs! Detta gäller uttalanden om olika tolkningar kring hur journalisten tolkar en händelse, som 

journalisten i fråga inte grundar i konkret fakta. Exempelvis att namnge Stockholmsattentatet 

som ett terrorattentat, utan någon pålitlig källa eller att det är bekräftat.  

 

V20. Innehåller artikeln spekulationer om framtiden? 

I denna variabel kodar du in hur journalistens framtidsspekulationer syns i texten, genom att 

förklara varför något har hänt. Här spekulerar journalisten om framtiden utan stöd i någon källa. 

Du kodar enligt följande: 

(1) Ja: artikeln innehåller framtidsspekulationer. 

(2) Nej: artikeln innehåller inte framtidsspekulationer. 

      (999) Kan ej urskiljas: det går inte att urskilja på något sätt. 
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Obs! Med spekulationer menas uttalanden om framtida förändringar som journalisten i fråga inte 

grundar i konkret fakta med pålitlig källa. Exempelvis om polisens insatsstyrka behöver genomgå 

radikala förändringar. Säger inte någon polisenhet detta, eller nära myndighet med koppling till 

frågan, klassas det som en spekulation från journalisten. 

 

 

	


