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Abstract 
When the Internet was established in the early 1990`s the daily press got a new market to act 

on. Contacts with readers was strengthened through the internet and as the years went by 

interactivity became increasingly important – both for editorial and audience. One of the most 

common and most accessible forms of interaction is polls. This paper has examined within 

what contexts the newspapers are using polls – in other words in what values of news 

criteria’s do the articles connected to a vote belong to. The premise of this thesis has been the 

existence of interaction of newspapers and the valuation of news. The study has taken the 

form of a quantitative content analysis in which three types of newspapers, evening 

newspaper, morning paper and provincial press, have been studied on the web for one week. 

The study showed that the articles that the newspapers created polls about deal with the 

criteria nearness and celebrities. The result can also be summarized as a process in which an 

event first goes through the process of news valuation. If it then includes aspects of nearness, 

celebrities or politics and is designed as a topic of opinion, the probability is that it most likely 

includes a poll. This process can be known as the valutation of polls which is different from 

the valuation of news. Another important conclusion of the paper was that the evening 

newspapers use polls more frequently than other newspapers.   
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Sammanfattning 
När Internet etablerades i början av 1990-talet fick dagspressen en ny marknad att agera på. 

Kontakten med läsarna stärktes och genom åren har interaktivitet blivit allt viktigare – både 

för redaktion och för publik. En av de vanligaste och mest lättillgängliga interaktionsformerna 

är omröstningar. Denna uppsats har undersökt inom vilka sammanhang som dagspressen 

använder sig av omröstningar – det vill säga vilka nyhetsvärderingskriterier som de 

anslutande artiklarna till en omröstning faller inom. Utgångspunkterna för uppsatsen har varit 

interaktionens existens hos dagspressen samt nyhetsvärdering. Undersökningen har skett i 

form av en kvantitativ innehållsanalys där tre olika typer av dagstidningar, kvälls-, morgon- 

och landsortspress, har studerats på Internet under en vecka. Studien visade att de artiklar som 

dagspressen främst skapar omröstningar kring behandlar kriterierna närhet och kändisar. 

Resultatet kan också sammanfattas som en process där en händelse först går igenom 

nyhetsvärderingen. Om det sedan innefattar aspekterna närhet, kändisar eller politik och är 

utformat som ett åsiktsämne är sannolikheten störst att det också finns en anslutande 

omröstning. Denna konstaterade process benämns som omröstningsvärdering vilket skiljer sig 

från vanlig nyhetsvärdering. En annan viktig slutsats utifrån uppsatsen är att kvällstidningar är 

flitigare användare av omröstningar än morgonpress och landsortspress.   
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1  Inledning 

Att konsumera nyheter med hjälp av Internet är i dagens välutvecklade samhälle ingenting 

konstigt. När nyhetsanvändningen sker på Internet istället för genom den traditionella 

papperstidningen kommer nya förutsättningar och krav in i bilden. En tidnings attraktionskraft 

på Internet beror inte bara på nyhetsinnehållet utan även vilka möjligheter till deltagande, 

interaktion, som finns. Denna undersökning fokuserar på interaktionsformen omröstningar. 

Det som har studerats är vilken typ av artiklar som finns i anslutning till omröstningar på 

dagspressens webbplatser. Detta har undersökts genom en kvantitativ innehållsanalys där tre 

tidningar har studerats under en veckas tid. Det har visat sig att vissa ämnen är mer 

förekommande än andra – således är det i huvudsak ett specifikt nyhetsinnehåll som 

dagspressen väljer att erbjuda omröstningar kring.   

1.1  Bakgrund 

En av de mest lättillgängliga och vanligaste formerna av interaktion på Internet är 

omröstningar. Som en bakgrund till ämnet presenteras här kort interaktivitetens uppkomst 

samt vad som tidigare konstaterats om omröstningar.   

När Internet slog igenom i början av 1990-talet skapades en plattform där dagspressen kunde 

ordna kommunikationen med läsare snabbare och med större förutsättningar än tidigare 

(Andersson-Ek m.fl 1999:196). Traditionellt sett har kommunikationen mellan redaktion och 

publik varit enkelriktad (Nygren 2008:160). Men sedan dagspressen etablerade sig på Internet 

har kommunikationsprocessen förändrats – idag handlar det om en interaktiv kommunikation 

(ibid.). I djungeln av våra möjligheter att välja nyhetsmedium har interaktiviteten blivit ett 

viktigt konkurrensmedel och många gånger ett krav från publiken.   

De flesta tidningars utgåvor på Internet erbjuder idag en rad olika möjligheter till 

interaktivitet. Och på i stort sett alla webbupplagor uppmanas läsarna dagligen att ta ställning 

i omröstningar eller att kommentera artiklar. Deltagarantalet är ofta stort.   

Tidigare finns det relativt lite forskning som är inriktad på just interaktionsformen 

omröstningar. Michael Karlsson (2007) har under ett par år studerat två kvällstidningar och 

två morgontidningar och analyserat deras användning av olika former av interaktivitet. Det 

har då konstaterats att de interaktiva inslagen på nyhetssajterna har ökat stadigt mellan 2005 

och 2007 (Karlsson 2007:46). De vanligaste formerna av interaktion var E-post till 

artikelförfattarna, länkar, kommentarer och omröstningar (Karlsson 2007:47). Under samma 
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tidsrymd har även förekomsten av omröstningar ökat enskilt. I och med att 

interaktionsformerna blir fler till antalet och att de ges större utrymme är tendensen att 

publikens deltagande blir allt viktigare. En intressant aspekt som Karlssons studie inte berör 

är vad det är för ämnen som interaktion skapas kring. Detta tillsammans med att omröstningar 

individuellt är ett outrett område bidrog till ämnesvalet i denna uppsats.    

Omröstningar på Internet kan vid en första ansats verka betydelselösa och bli tagna som en 

underhållande funktion. Men faktum är att denna form av interaktion har stor betydelse både 

för publik och för medium. Detta får läsarna att på ett enkelt sätt aktivera sig och utrycka 

åsikter – många tidningar skapar dessutom nyhetsinnehåll utifrån resultatet av en omröstning. 

I förlängningen kan det innebära att resultatet kring en omröstning om ett specifikt ämne, valt 

av nyhetssajten, kan ses som opinionsbildande. Vilket motiverar detta ämnes relevans vidare. 

1.2  Aktuell debatt 

Historiskt sett har dagspressen flera gånger genomgått förändringar i samband med nya 

tekniska erövringar (Hadenius m.fl. 2003:80). Den här uppsatsen tar upp delar som i 

förhållande till dagspressens traditionella arbetssätt betecknas som nya. Tack vare tekniken 

och interaktionen som växt fram under senare år har publiken blivit en viktigare del av 

nyhetsproduktionen. Frågan är vad detta kan få för konsekvenser gällande dagspressen och 

dess traditionella journalistik och form? 

Bjarne Stenquist, frilansjournalist och författare, har skrivit en artikel i Sydsvenskan där han 

ger sin syn specifikt på morgontidningens morgondag1. Stenquist menar att morgontidningen 

alltid haft en socialt stark funktion för sina läsare – och för att kunna upprätthålla den rollen i 

framtiden krävs att användarna bjuds in att delta i nyhetsbevakningen. 

Flertalet siffror visar nämligen att det är på väg utför för morgontidningen. I USA har 

konsumtionen av tidningspapper under senare år halverats och andelen prenumeranter i 

Sverige har minskat med 1 miljon sedan 1990. Detta beror på att generationen som vuxit upp i 

en digital värld nu börjar komma längre upp i åldrarna. Den nya generationen kräver mer 

                                                             
1 http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article376213/Har-morgontidningen-en-morgondag.html             
Hämtad: 2009-12-04  09:48. 
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interaktiv kommunikation eller för att använda Stenquists ord, större ”arkitektur för 

deltagande”. 

Visserligen börjar morgontidningarna ta form i fler kanaler, exempelvis på Internet. Men 

problemet är att de än så länge har en svag ”arkitektur för deltagande”. Därmed är det relevant 

att fråga sig hur morgontidningarnas journalistik ska se ut samtidigt som de nya kraven från 

publiken tillfredställs? 

Kvällstidningarna har liksom morgontidningarna upplevt en utveckling med kraftig nedgång i 

antalet upplagor. En viktig skillnad är dock att morgontidningarnas upplagor sjunker betydligt 

långsammare (Hvitfelt 2008:40). Den totala upplagan på kvällstidningarna i Sverige har 

minskat med en tredjedel sedan 1970-talet. Anledningen är att de mött stor konkurrens från 

TV och andra medieformer. Visserligen är detta ett hot även mot morgontidningarna men TV 

har börjat få ett innehåll snarlikt det som ansetts som typiskt för kvällstidningar (Hvitfelt 

2008:39). Detta har lett till att kvällstidningarna vinklar sitt innehåll mot mer skandaler, 

våldsam exponering av kändisar och maximalt hårddragna löpsedlar och rubriker (ibid.).  

Ett annat sätt för kvällstidningarna att stå sig i konkurrensen är att utnyttja möjligheterna till 

interaktivitet i stor utsträckning –  något som gjort Aftonbladets nätupplaga väldigt 

framgångsrik (Bergström 2005:127). De nya kraven på interaktivitet har alltså tillfredställts på 

ett bra sätt. Det faktum att morgontidningarnas upplaga sjunker långsammare kan förklara 

varför de inte är lika interaktiva som kvällstidningar.  Frågan för kvällstidningarna är om 

pappersutgåvan, med begränsad möjlighet till interaktion, kan överleva i den form som finns 

idag. Och är kvällstidningarnas enklare innehåll ett tecken på att journalistiken anpassats efter 

interaktion? 

Integrerat innehåll kan idag alltså ses som ett krav för att en tidning ska kunna överleva och 

det är redan konstaterat att läsarna börjar integreras i nyhetsbevakningen i allt större 

utsträckning. Men fenomenet kan även svänga över och ta kontroll över journalistiken. 

Michael Karlsson har forskat i ämnet och menar att läsarna nu har iklätt sig rollen som 

mediekritiker. Karlsson2 hävdar i en artikel från medievarlden.se att publiken genom 

kommentarer pressar journalister till att ändra sina texter. Vilket sker både på gott och ont. 

Detta tillsammans med hårdare krav på snabbare uppdatering gör att kvalitén på journalistik 

                                                             
2
 http://medievarlden.se/component/content/article/19-forskning/10464-medieforskare-laesare-pressar-

journalister-att-korrigera-sina-texter-.  Hämtad 2009-12-17 15:00 
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kan försämras. Visserligen kopplas fenomenet i det här fallet till kommentarer vilket denna 

studie inte undersöker – men konstaterandet visar ändå vilken makt publiken kan få genom 

interaktion. Man kan därmed fråga sig till vilken grad dagspressen ska integrera läsarna för att 

samtidigt kunna upprätthålla kraven på god journalistik? 

1.3  Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att få en övergripande bild av inom vilka sammanhang som svensk 

dagspress använder sig av omröstningar. Med sammanhang menas i uppsatsen vilka 

nyhetsvärderingskriterier som den eller de anslutande artiklarna till omröstningen tillhör – 

alltså varför finns nyheten till? Detta kommer att undersökas genom en kvantitativ 

innehållsanalys av omröstningsartiklar i tre olika typer av dagspress.  

Uppsatsens frågeställningar är: 

1. Vilka ämnen dominerar de artiklar som finns i anslutning till omröstningar i svensk 

dagspress?  

2. Finns det skillnader mellan kvälls-, morgon- och landsortspressen gällande vilken typ 

av nyhet som omröstningar kopplas till?  
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2  Teoretisk översikt 
Detta kapitel innehåller grundläggande teorier kring kommunikationsmodeller, 

nyhetsvärdering och interaktiviteten kring dagspressen. Inledningsvis görs en kort 

presentation kring tre kommunikationsmodeller av betydelse för denna studie. Då syftet är att 

undersöka vilken sorts artiklar som dagspressen har omröstningar i anslutning till – är det 

relevant att definiera hur nyhetsutbudet ser ut i stort och varför. Därför är studiens ena 

teoretiska utgångspunkt nyhetsvärdering. Då jag inte påträffat någon tidigare forskning om 

just dagspress och omröstningar avslutas denna teoridel med ett avsnitt om dagspressen och 

interaktivitet. Omröstningar är ett exempel på hur dagspressen genom interaktivitet integrerar 

publiken i nyheterna.  

2.1  Kommunikationsmodeller 

För att förstå hur kommunikationen mellan dagspress och publik har utvecklats redogörs i 

detta avsnitt för grundläggande kommunikationsmodeller. I sammanhanget används 

begreppen kommunikator och kanal. Kommunikator är den som sänder eller gör 

kommunikation och kanal det medlet som används, exempelvis tal, rörelser, brev eller tidning 

(Nowak m.fl. 1976:19).  

2.1.1  Envägskommunikation 

Envägskommunikation är den enklaste formen av kommunikation. Kommunikationen mellan 

kommunikator och mottagare är då enkelriktad – meddelandet som sänds kan alltså inte 

replikeras direkt av mottagaren (Nowak m.fl. 1976:22). Med detta i åtanke krävs det att 

kommunikatorn har så mycket information om sin målgrupp som möjligt, i annat fall finns 

risken att meddelandets budskap inte når fram på önskat vis (ibid.). Att inte lyckas med sitt 

syfte är extra kostsamt i en envägskommunikation. Eftersom mottagaren saknar förmåga att 

replikera kan inte skadan repareras omgående utan kräver en komplicerad och tidsmässigt 

utdragen process (ibid.). Envägskommunikation används till största del genom kanaler som 

TV och tidningar. Det är en lämplig kommunikation när ett meddelande ska göras tillgängligt 

för många människor samtidigt – vilket exempelvis dagligen sker via massmedier.  

2.1.2  Tvåvägskommunikation 

Det som skiljer envägskommunikation från tvåvägskommunikation är att mottagaren i den 

sistnämnda har förutsättningar att omgående replikera kommunikatorns budskap (Nowak m.fl. 
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1976:20). Det går hävda att kommunikatorn och mottagaren således befinner sig i samma 

kanal samtidigt. Denna typ av kommunikation är den som sker dagligen på ett universitet när 

människor möts och samtalar eller när föreläsare och studenter diskuterar i ett seminarium. 

Liksom i envägskommunikation har kommunikatorn ett syfte att överföra ett budskap till en 

eller flera mottagare (ibid.). Efter att kommunikatorn utformat och sänt meddelandet kan 

denne omgående kontrollera att syftet uppnåtts – om inte kan processen startas om på nytt om 

tillfälle ges (ibid.).   

2.1.3  Interaktiv kommunikation 

Ordet interaktion betyder enligt NE3 samverkan eller samspel och avser en process där 

individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Interaktiv kommunikation 

innebär en slags tvåvägskommunikation där mottagaren kan påverka vad kommunikatorn 

skickar ut för meddelande. Ett exempel på tydlig interaktiv kommunikation är när journalister 

tar hjälp av sina läsare i fråga om innehåll (Nygren 2008:160).  

I denna uppsats förekommer även begreppet integration i snarlika sammanhang. Skillnaden är 

att integration inte är en typ av kommunikation – utan avser i denna uppsats det 

innehållsmässiga, integrerat innehåll. Alltså ett innehåll som publiken på något sätt bidragit 

till. En ökad interaktiv kommunikation är dock någonting som också leder till integration och 

ett ökat integrerat innehåll.    

2.2  Nyhetsvärdering 

För att kunna definiera vad det är för artiklar som det skapas omröstningar kring behövs först 

en bild av hur nyhetsurvalet ser ut och går till i stort. Detta presenteras i kommande avsnitt 

om nyhetsvärdering. Inledningsvis presenteras vilka faktorer som spelar in i 

nyhetsvärderingens komplexa process och kapitlet avslutas med en reflektion kring huruvida 

detta är applicerbart på Internet.     

2.2.1  Interna och externa faktorers inverkan 

En ständigt intressant och återkommande fråga är varför nyhetsutbudet egentligen ser ut som 

det gör. Faktum är att de nyheter som publiken nås av endast presenterar ett ytterst begränsat 

urval av de händelser som sker (Hvitfelt 1989:63). Detta gör det relevant att ställa sig frågan: 

                                                             
3
 Nationalencyklopedin • Kort http://www.ne.se/interaktion Hämtad: 2010-01-19 19:19.  
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Vad är det som gör att en händelse blir till en nyhet men inte en annan? Då processen från 

händelse till nyhet är lång och komplicerad (Hvitfelt 1989:9) går det inte att ge ett enkelt och 

rakt svar på frågan. Vilket innehåll som massmedier presenterar påverkas nämligen av 

faktorer både inom och utanför den egna organisationen (Shoemaker m.fl. 1996:11). 

Exempelvis spelar ägandeskap, mål och policy stor roll (Shoemaker m.fl. 1996: kap7). Det 

vill säga vem äger mediet och vad finns det för syften bakom. Även källor, intressegrupper, 

PR och andra yttre påtryckningar har sin inverkan (Shoemaker m.fl. 1996: kap8).   

En intern faktor som påverkar innehållet i dagspressen är det faktum att det drivs i ett 

kommersiellt syfte. Dess mål är att sälja så många lösnummer, prenumerationer och annonser 

som möjligt (Hvitfelt 1989:21). Mellan olika typer av dagstidningar finns skillnader i vilken 

av dessa ekonomiska källor som är viktigast. Morgontidningar och landsortstidningar är 

främst beroende av intäkter från annonser och prenumerationer medan kvällstidningar främst 

agerar på en marknad där lösnummerförsäljningen ligger i topp (Hadenius m.fl. 2003:101). 

Men oberoende av vad som genererar mest pengar för den individuella tidningen gäller 

följande faktum – nyhetsmaterialet som publiceras präglas av att det ska attrahera så många 

läsare som möjligt samtidigt som det ska vara billigt att producera (Hvitfelt 1989:21). 

Innehållet anpassas alltså efter läsarna (extern faktor) och de egna ekonomiska 

förutsättningarna (intern faktor).  

Att publiken har en betydande roll i urvalsprocessen märks också enligt de två grundstenar, 

båda med fokus på publiken, som ofta praktiseras gällande journalistisk nyhetsvärdering. 

Grundstenarna menar att nyheter skapas utifrån vad tidningen upplever att läsarna vill ha samt 

vad tidningen anser att läsarna ska ta del av. Eller för den delen vad de anser att publiken inte 

ska ta del av (Johansson 2004:232). Dessa grundstenar ger dock inga garantier för att en 

händelse blir till en nyhet – utan är snarare en förutsättning för att det ska kunna ske. Det kan i 

sin tur inte ensamt förklara varför en nyhet blir till (Johansson 2008:7). I och med dessa 

konstateranden om interna och externa faktorers inverkan i nyhetsvärdering står det klart att 

nyhetsvärdering individuellt både kan variera och ha likheter mellan olika typer av medier och 

dagstidningar. 

2.2.2  Journalisten som gatekeeper  

I urvalsprocessen bedöms varje fall av en händelses lämplighet som nyhet från gång till gång. 

Detta görs genom att en specifik individ gör en specifik bedömning vid en specifik tidpunkt. 



13 

 

Därmed går det hävda att grunden i vad som blir till nyheter egentligen ligger i journalistens 

rutin och hur denne prioriterar (Andersson-Ek m.fl. 1999:15). Denna process och detta faktum 

går att koppla till begreppet gatekeeping.  

Gatekeeping berör det förlopp där miljoner av alla meddelanden som sänds varje dag filtreras 

ner till de få som når en särskild individ på en specifik dag (Shoemaker 1991:1). Studierna 

kring gatekeeping handlar ofta om valet av nyheter i massmedia men begreppet kan också 

användas i en större innebörd och berör då alla steg i processen där olika meddelande avkodas 

(ibid.). Efter att nyhetsmeddelandet i det här fallet sänds ska det alltså passera en rad olika 

hinder, gatekeepers, innan det når fram till målet, publiken. 

Det går med fördel att praktisera gatekeeping-teorin för att analysera den journalistiska 

arbetsprocessen gällande nyhetsurval (Hvitfelt 1989:63). I detta sammanhang ses den enskilde 

journalisten som en gatekeeper där dess personliga erfarenheter, inställning och förväntan 

delvis påverkar det slutgiltiga nyhetsurvalet. I och med att det är en individ som sållar bland 

meddelandena kan dess subjektiva bedömning alltså påverka urvalet – den enskilde 

journalisten får en central roll. I symbios med detta inverkar också organisatoriska faktorer 

och förutsättningar i stor grad (Hvitfelt 1989:63), vilket presenterades tidigare i kapitlet.  

2.2.3  Rutinmässig och standardiserad nyhetsvärdering 

Trots tidigare konstateranden om urvalsprocessens komplexa uppbyggnad, journalistens 

centrala roll och att varje händelse bedöms från gång till gång går det hävda att 

arbetsprocessen på olika tidningar i stort sett löper enligt samma normer. Under 1970 och 

1980-talet konstaterades nämligen att nyhetsvärdering var en starkt standardiserad verksamhet 

som följde särskilda rutiner (Johansson 2008:6). En undersökning av Journalist 2000 visade 

dessutom att redaktioners rutiner med åren har fått allt större betydelse vid nyhetsurvalet och 

att individens makt har minskat mer och mer (Nygren m.fl. 2005:225).    

Hur redaktioners rutiner ser ut varierar givetvis men det finns generella beskrivningar av vad 

dess normer, rutiner eller standardiseringar innebär. Genom åren har flera forskare nämligen 

kartlagt och urskiljt de egenskaper hos händelser som gör att de blir till nyheter (Hvitfelt 

1989: 64, Johansson 2004: 225-230). Det har då framkommit att det finns egenskaper hos 

händelser som innebär att de med stor sannolikhet kommer att uppmärksammas i 

nyhetsmedier. Håkan Hvitfelt (1989:64) har sammanfattat tidigare forskning och själv 
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redogjort för de urskiljbara egenskaper som är mest förekommande. Dessa egenskaper 

presenteras nedan:  

- Händelserna behandlar områdena politik/ekonomi eller brott/olyckor 

- Händelserna är ofta viktiga eller relevanta 

- Händelserna handlar om avvikelser och inte det normala 

- Händelserna utspelas på kort avstånd i förhållande till mediets spridningsområde 

- Händelserna är konsonanta med journalisternas och publikens värderingar 

- Händelserna handlar om olika slag av eliter 

- Händelserna är begripliga för respektive nyhetsmediums publik 

- Händelserna berör enskilda personer 

Detta är framtaget efter undersökningar av framsidorna på de sex upplagemässigt största 

tidningarna (Hvitfelt 1989:64). Detta ger en representativ bild av hur nyhetsurvalet ser ut i 

stort men bevisar givetvis ingen sanning för all dagspress – allt har att göra med de 

organisatoriska förutsättningarna. Tidningar med mindre upplaga kan exempelvis rapportera 

om mindre brott i större utsträckning medan detta inte är möjligt för tidningar i storstäderna. 

Tidningar med större upplaga och större spridning tenderar alltså att sovra hårdare i material 

(Andersson-Ek m.fl. 1999:15).    

2.2.4  Medielogik 

Det har redan konstaterats att olika medier skiljer sig på vissa punkter – vilket i förlängningen 

innebär att händelser prioriteras olika. Detta har också med begreppet medielogik att göra. Det 

är en teori som påtalar hur arbetet kring innehållet går till och är ett sätt att påvisa skillnader 

mellan medium (Hvitfelt 2005:34). Medielogiken menar att det finns normer som styr hur 

innehållet bearbetas och presenteras för att dra största fördel i förhållande till mediets 

organisation, egenskaper, medarbetare och publik (Hvitfelt 1989:91). Det innebär att medier 

har olika rutiner kring hur en specifik genre ska prioriteras. Med andra ord kan en tidning ha 

ett fast mönster för hur brott/olyckor ska behandlas – det anpassas då efter mediet och dess 

publik (ibid.).   
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Eftersom exempelvis kvällstidningars och morgontidningars organisationer är olika på många 

punkter menar medielogiken att de har olika rutiner kring hur ett och samma innehåll 

behandlas. Skillnaderna ligger bland annat i läsekrets och tid för distribution – de har alltså 

olika form av medielogik (Hvitfelt 1989:93). Detta gör att det också finns skillnader i hur 

tidningarnas innehåll ser ut. Medielogiken i ett visst mediums nyhetsrapportering kan till 

exempel innebära att brott och olyckor framställs i större utsträckning än andra händelser – 

även fast det inte är överrepresenterade i verkligheten (Hvitfelt 2008:37).  

2.2.5  Internet och nyhetsvärdering 

De nyhetsvärderingskriterier som Hvitfelt (1989:64), med hjälp av flera andra forskare, 

redogör för kommer att används som utgångspunkt vid utformningen av den här studiens 

innehållsanalys. Då min studie är inriktad på att analysera artiklar på Internet medan den 

forskning som Hvitfelts presenterar är gjord på papperstidningar kan en konflikt anas. Går det 

att använda samma nyhetsvärderingskriterier till webben som till pappersupplagan? 

Dagspressen väljer att både kopiera innehåll från papperstidningen och att specialproducera 

nyheter för nätet (Bergström 2005: 27, Hedman 2005:172). Tendensen är att tidningar med 

större spridning och fler besökarantal producerar mer unikt material för nätet (Hedman 2005: 

172). Unikt i det här fallet utesluter dock inte att nyheten också återfinns i papperstidningen, 

men då i en annan form. Det rent innehållsmässiga mellan samma nyhet på webben och i 

papperstidningen är till stor del detsamma – skillnaderna ligger främst i hur innehållet 

presenteras (Hedman 2005:173). Skillnaderna mellan pappersutgåva och webbutgåva tonas 

också ner av Nygren (2008:157) som menar att webben i många fall fortfarande bara är en ny 

distributionskanal för det vanliga innehållet.  

Utvecklingen av Internet och dagspressens teknologi har dock kommit att inverka 

nyhetsvärderingen på vissa punkter. En väsentlig sak i sammanhanget är att webbredaktörer 

dagligen matas med siffror över hur många läsare varje enskild artikel har (Nygren 2008:160). 

På så vis kan ämnen med höga läsarsiffror värderas framför andra – men detta påverkar inte 

bara webbupplagan utan nyhetsvärderingen i alla av mediets distributionsformer (Nygren 

2008:160). Detta skapar alltså i sig inte något nytt kriterium vid nyhetsvärdering utan fungerar 

mer som en fingervisning för vilka nyheter läsarna intresserar sig för.   

Min studie kommer inte att undersöka huruvida de aktuella artiklarna är skapade eller 

anpassade för internetpublicering – detta skulle innebära en helt ny studie i sig. Jag är 
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medveten om att nyhetsvärderingen kan skifta något mellan webbutgåva och papperstidning 

men utifrån ovan nämnda resonemang är skillnaderna troligen inte betydande. Skulle det visa 

sig att nyhetsvärderingskriterierna passar in i dålig utsträckning på webben kan det ses som ett 

resultat av undersökningen i sig.   

2.3  Dagspressen och interaktivitet 

2.3.1  Från födelse till interaktiv kommunikation 

Det som räknas som dagspressens födelse i Sverige är när Ordinari Post Tijdender kom ut år 

1645 (Hadenius m.fl. 2003:41). Tre och ett halvt sekel senare öppnade Internets utveckling en 

ny arena för dagspressen – denna arena visade sig attraktiv för såväl läsare som annonsörer 

(Hadenius m.fl. 2003:115). Redan i slutet av 1980-talet började amerikanska dagstidningar att 

lägga upp sina nyheter på Internet (Andersson-Ek m.fl. 1999:196). Pionjärer på den svenska 

marknaden blev Helsingborgs dagblad som i maj 1995 startade en webbupplaga (ibid, 

Hadenius m.fl. 2003:116). Många tidningar hakade på och 2001 fanns i stort sett alla svenska 

dagstidningsföretag på Internet (Hadenius m.fl. 2003:116). Att dagspressen etablerade sig på 

Internet gav dem tekniska förutsättningar som innebar fördelar gentemot att bara ge ut 

tidningen i pappersupplaga.  

En av faktorerna som stärktes var kommunikationen mellan redaktion och publik. Det dagliga 

journalistiska arbetet har i regel alltid bestått av en envägskommunikation (Nygren 2008:160).  

Visserligen fanns det innan Internets intåg möjligheter för parterna att kommunicera men då 

inom stängda ramar och med stor tidsmässig fördröjning. I grunden har nyhetsmedier alltså 

bedrivit en envägskommunikation men med hjälp av Internet kunde kommunikationen mellan 

redaktion och publik flyta enklare och snabbare (Andersson-Ek m.fl. 1999:196). Det skapades 

goda förutsättningar för interaktiv kommunikation. 

De traditionella kanaler där publiken kunnat vara interaktiv med dagspressen är exempelvis 

annonsering, insändarsidor och telefonväkterier (Nygren 2008:160). Vinjetter som ”köp och 

sälj” eller ”hitta din livspartner” har varit vanligt förekommande i de flesta tidningar. Under 

senaste decenniet har det dock noterats att dessa sidor försvunnit mer och mer (Hedman 

2005:160). Förklaringen till detta är att liknande tjänster på Internet har tagit över dess 

funktion (ibid.) – den interaktiva kommunikationen har alltså flyttats till Internet.        
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2.3.2  Interaktion på nyhetssajter 

En anledning till att stor del av alla dagstidningar valt att finnas på Internet är att möjligheten 

till kontakt med läsarna ökar. Kontakten sker genom att det i anslutning till artiklar finns 

debatter, enkäter, omröstningar, länkar, chat eller bara en enkel E-postadress. Dessa typer av 

interaktivitet krymper avståndet mellan medium och läsare väsentligt (Andersson-Ek m.fl.  

1999: 204). En studie av Michael Karlsson visar att andelen nyheter med interaktiva inslag på 

nätet generellt sett har ökat under senare år (Karlsson 2007:46). Vid en närmare titt på 

omröstningar har både Aftonbladet och Svenska dagbladet, som analyserats i denna studie, en 

ökning mellan 2006 och 2007 (Karlsson 2007:47).  

Aftonbladet.se utnyttjar möjligheterna till interaktivitet i stor utsträckning – vilket är en av 

anledningarna till att de i flera år varit Sveriges största nyhetssajt (Bergström 2005:127). 

Läsarna kan idag förutom att rösta i omröstningar även kommentera enskilda artiklar och 

diskutera i nischade forum. Aftonbladet.se är inte längre bara en nyhetssajt utan har även 

utvecklats till en mötesplats för människor (ibid). Att Aftonbladet.se satsar på interaktivitet 

går också att se i sambandet mellan aktivitet på sajten och antalet möjligheter till interaktion. 

De flesta webbtidningar har flest besökare på kvällen (Bergström 2005). En studie av 

Catherine Gustavsson (2006:39) visar att det också är på kvällen, klockan 21.30, som 

Aftonbladet.se erbjuder flest interaktionsmöjligheter.  

Möjligheterna till interaktion på nyhetssajter är alltså idag stora. Att det är interaktionsformen 

omröstningar som det fokuseras på i den här studien beror på att det kanske är den mest 

tillgängliga och enkla formen av interaktion – i förhållande till deltagande. Att bara klicka i 

sitt svar på förstasidan är både enkelt och snabbt medan att exempelvis kommentera artiklar 

eller skicka mejl kräver en helt annan ansträngning.  

2.3.3  Interaktivitet och läsargenerat innehåll 

Den växande interaktiviteten innebär att journalistiken har bytt kommunikationsform. Från 

envägskommunikation till interaktion – redaktion och publik lever idag nära in på varandra 

genom ett sätt som traditionellt inte förekommit (Nygren 2008:160). Att publiken är en faktor 

som påverkar innehållet i medier har redan konstaterats. Men den växande och allt mer 

etablerade interaktiviteten har även lett till att läsargenerat innehåll har kommit som en trend i 

journalistiken, vilket delvis handlar om att publiken bidrar till nyhetsinnehållet rent 

journalistiskt (ibid.).   
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Andersson-Ek med flera (1999:204) skriver att interaktivitet skapar engagemang hos publiken 

– och genom att vara interaktiv kan läsarna själva påverka innehåll och föra ut budskap. 

Visserligen är internetkonsumenter generellt sett vana vid att bara vara publik vilket gör att 

många inte ser eller tar del av möjligheterna till interaktivitet (Bergstöm 2005:24). Men å 

andra sidan har den publik som väljer att vara interaktiv på senare år tenderat att få större 

möjligheter. Inte bara gällande att utrycka sina egna åsikter utan även i form av att delta i 

nyhetsproduktionen.  

En förändring är i slag där förhållandet mellan publik och journalist börjar flyta samman allt 

mer och där publiken till och med kan påverka det redaktionella innehållet. Ett exempel på det 

är fenomenet att medier idag medvetet bjuder in sin publik till produktionen av nyheter. 

Aftonbladet.se ber exempelvis sina läsare om hjälp genom texten ”Är du på plats? vet du 

mer?” i anslutning till nyheter.  Genom interaktivitet och ny teknik är det således möjligt för 

publiken att snabbt och enkelt kunna bidra med innehåll i form av bilder eller tips (Nygren 

2008:160, Karlsson 2007:51).  

Den vanligaste formen av läsargenerat innehåll på nyhetssajter är kommentarer och debatt i 

anslutning till artiklar (Nygren 2008:160). Publiken blir således en skribent men påverkar inte 

direkt det redaktionella innehållet. Men genom att kommentera artiklar kan publiken ikläda 

sig rollen som korrekturläsare eller kritiker – och påpekningar kan många gånger leda till att 

journalisten korrigerar sin text4. Många journalister menar att kommentarsfunktioner minskar 

artiklars trovärdighet (Nygren 2008:161). Men beroende av perspektiv kan interaktiviteten i 

detta fall ses som antingen berikande eller kvalitetssänkande. 

Det förekommer också att dagspressen skapar artiklar helt utifrån kommentarer eller 

omröstningsresultat från publiken. Ett exempel är en artikel där Sportbladets läsare kräver att 

damlandslagets förbundskapten i fotboll avgår5. Denna artikel har skapats utifrån att 70 

procent av läsarna har röstat Ja i en omröstning. Vid en enkel sökning genomförd på 

Aftonbladet.se förekommer meningar som svenska folket/Aftonbladets läsare rasar/kräver 

flertalet gånger. Dessa artiklar bygger i regel antingen helt på omröstningsresultat eller 

                                                             
4
 http://medievarlden.se/component/content/article/19-forskning/10464-medieforskare-laesare-pressar-

journalister-att-korrigera-sina-texter-. Hämtad 2009-12-17 15:00. 

5
 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotbollsbladet/landslagsfotboll/damlandslaget/article5744559.ab  

Hämtad: 2009-11-23 13:52.  
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kommentarer. Detta har dock inte undersökts systematiskt varav det inte är känt i vilken 

omfattning fenomenet förekommer.  

Även om nyhetsmedier har börjat presentera mer läsargenererat innehåll är faktum att 

publiken genom den nya tekniken endast är en tänkbar nyhetsproducent i de fall medierna 

erbjuder det (Karlsson 2007:37-38). Med andra ord kan inte publiken som ensam aktör 

påverka innehållet – de är alltid i beroendeställning mot journalisten eller mediet. Genom de 

interaktionsmöjligheter som på senare form vuxit sig allt starkare kan dock publiken 

bevisligen bidra till att artiklar skapas eller ändras, exempelvis genom omröstningar.   
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3  Metod 

Detta kapitel består av en redogörelse kring metodvalet, hur mätinstrumentet har utformats 

samt hur datainsamlingen har gått till. Det avslutas med en kritisk reflektion gentemot 

metodvalet samt en diskussion kring begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

3.1  Metodval 

Viktigt i all forskning är att undersökningen genomgående följer ett huvudtema – ett tema kan 

antingen väljas utifrån facklitteratur eller utifrån tidigare outredda områden (Östbye m.fl. 

2004:34). Kunskapen från facklitteraturen gällande den här studiens specifika tema, 

omröstningar på Internet, har varit begränsad varvid angränsande områden istället har 

studerats och använts. En undersöknings problemformulering ska vidare utformas så att den 

kan besvaras på ett förnuftigt och effektivt sätt (ibid.). I allmänhet är det bättre att undersöka 

en specifik sak djupt istället för att skrapa ytan på ett brett område. I denna studie har 

problemformuleringen och temat avgränsats väl för att inte riskera att bli för omfattande.     

Den problemställning som finns vid en undersökning kommer att stå i centrum när den vidare 

planen och metodval läggs upp (Östbye m.fl. 2004:10). Metoden är att betrakta som ett 

hjälpmedel på vägen mot att finna svar på studiens frågor – vilket i sig är det mest centrala i 

en studie (ibid.). Frågorna i problemformuleringen besvaras genom en analys av insamlad 

data. Den metod som används för datainsamling ska vara väl förankrad i problemställningen 

och realistisk i förhållande till data som kan komma fram (Östbye m.fl. 2004:36).  

För att kunna besvara den här studiens frågeställningar på ett effektivt sätt valdes en 

kvantitativ innehållsanalys som hjälpmedel. Detta val motiveras med att det i studien 

analyserades text vilket syftade till att enbart ge en ämnesklassificering – inte någon djupare 

förståelse. Det var de anslutande artiklarna till omröstningar som studerades och inte själva 

omröstningarna. Metodvalet motiveras också med undersökningens specifika 

problemformulering. Studien undersöker exempelvis inte huruvida de aktuella artiklarna var 

direkt kopierade från papperstidningen eller skapade enbart för webbpublicering – vilket 

eventuellt hade motiverat ytterligare ett metodval.  

3.2   Kvantitativ innehållsanalys  

Att studera medietexter har sedan medie- och kommunikationsvetenskapens födelse haft en 

central roll för ämnet (Östbye m.fl. 2004:64). En form av textanalys är kvantitativ 
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innehållsanalys. Detta har utvecklats främst inom amerikansk forskning och användes flitigt 

redan vid masskommunikationsforskning på 1950-talet (ibid.). Kvantitativ innehållsanalys 

används när forskning syftar till att ge generella beskrivningar utifrån ett större material 

(Svenningsson m.fl. 2003: 65, Nilsson 2000:111). Det är även en lämplig metod när forskaren 

ämnar presentera resultat i form av siffror eller statistik (Östbye m.fl. 2004:64, Svenningsson 

m.fl. 2003:65). För att arbetets resultat ska kunna bli så representativa som möjligt krävs ett 

väl utarbetat mätinstrument (Svenningsson m.fl. 2003: 66) som genomsyras av systematik, 

objektivitet och kvantitet (Östbye m.fl. 2004:213). 

Att innehållsanalysen ska genomföras systematiskt innebär att det finns regler för hur 

materialet behandlas (Östbye m.fl. 2004:213). Det insamlade materialet ska behandlas 

konsekvent oavsett när under kodningsprocessen det påträffas. För att stärka systematiken i 

den här undersökningen utformades ett väl avgränsat kodschema med tydliga anvisningar. 

Dock har ett visst tolkningsarbete praktiseras i vissa fall där texten varit svårbedömd men 

utifrån reglerna i kodningsschemat har materialet behandlats helt lika.     

Viktigt i en kvantitativ innehållsanalys är att förstå forskarens roll i förhållande till 

undersökningsobjektet. Forskaren ska sträva efter största möjliga objektivitet och minska 

inflytandet från dess egna värderingar (ibid.). Målet är att kodningen ska ge samma resultat 

även om en annan forskare tar sig an materialet (Nilsson 2000:117, Östbye m.fl. 2004:213). 

Då jag i detta fall stod som ensam analytiker var objektiviteten viktig att poängtera. För att 

kontrollera detta genomfördes en testkodning på mig själv och ytterligare en person. Det 

visade sig att båda två hade i stort sett identiska svar vilket stärkte mätinstrumentet.  

Kvantitativ innebär i det här fallet en strävan att kunna presentera resultatet i form av siffror. 

Detta innebär dock inte att kvalitativa egenskaper hos det insamlade materialet ska utelämnas 

(Östbye m.fl. 2004:214). Under hela denna studies kodningsarbete bedömdes 

kategoritillhörighet hos artiklar vilket kan ses som en kvalitativ egenskap, alltså något som 

normalt inte beskrivs i antal. Kodningsschemat utformades dock så att den analyserade 

textens egenskaper enkelt skulle kunna sammanställas och sedan presenteras genom siffror.  

3.3  Urval 

Syftet med studien var att få en generell bild av dagspressens användning av omröstningar 

och en frågeställning berörde om det fanns skillnader mellan olika typer av dagspress. För 

undersökningen handplockades tre stycken lämpliga dagstidningar. De webbplatser som 



22 

 

undersöktes var Aftonbladet (AB), Svenska Dagbladet (SVD) och Nerikes Allehanda (NA). 

Dessa tre tidningar representerar i tur och ordning kvällstidning, morgontidning och 

landsortstidning. Anledning till att dessa tidningar valdes är att de både har likheter och 

olikheter med varandra. AB och SVD är två helt olika typer av dagstidningar men har en 

gemensam nämnare i att båda är rikstäckande. SVD och NA är båda morgontidningar men 

skiljer sig genom att SVD är en betydligt större tidning både gällande spridningsområde och 

upplaga. NA representerar i den här studien en landsortstidning – men det faktum att NA 

också är en morgontidning är intressant då det kan ha samband med dess resultat. Genom 

dessa olikheter och likheter tidningarna emellan underlättade det att se om dess eventuella 

skillnader i studiens resultat exempelvis berodde mer på tidningstyp än spridningsområde.   

Motiveringarna gällande vilka tidningar som valdes för undersökningen är grundade utifrån 

dess pappersupplaga, termen spridningsområde brukar inte användas om en webbupplaga. 

Dessa val gjordes medvetet trots att det var tidningarnas webbupplagor som studerades. 

Innehållet i pappersupplaga och webbutgåva är som tidigare nämnt inte helt identiskt – men 

fortfarande går det i stort sett att klassa de flesta av dagspressens webbplatser som en 

”papperstidning på nätet” (Nygren 2008:157).  

3.4  Avgränsningar 

Innan kodningsarbetet tog vid var den totala populationen av alla artiklar i anslutning till de 

tre tidningarnas omröstningar tvungen att skäras ner. De artiklar som kom att tillhöra urvalet 

var endast de som fanns i anslutning till omröstningar på webbplatsernas förstasidor. En och 

samma omröstning kan leva kvar länge på webbtidningarnas undersidor vilket gjorde att det 

skulle bli ett för omfattande arbeta att inkludera alla dessa. Dessutom flyttas troligen 

omröstningar från förstasidor till undersidor i stor omfattning vilket gör att en 

totalundersökning hade ökat förekomsten av identiska omröstningar i undersökningens 

resultat.  

I de fall där det fanns fler än en anslutande artikel till samma omröstning studerades samtliga 

men klassificerades som en analysenhet. Om en omröstning med artikel låg kvar mer än en 

dag på förstasidan noterades detta och räknades in som en ny analysenhet.  

3.5  Variabler och variabelvärden 

Centralt i den kvantitativa innehållsanalysen är variablerna och dess variabelvärden (Nilsson 

2000:124&129). Variabler i ett kodningsschema är att betrakta som ett verktyg som används i 



23 

 

innehållsanalysen för att kunna karakterisera innehållet (Nilsson 2000:124). De utformas 

vanligen i form av frågor som riktar sig till materialet (ibid.). Källor, innehållstema, vinkling 

och form är några exempel på vanligt förekommande variabeltyper (Nilsson 2000:125-128). 

De variabler som ingår i innehållsanalysen måste formuleras med utgångspunkt i 

undersökningens frågeställningar (Östbye m.fl. 2004:220). Detta har praktiserats vid den här 

studiens val av variabler och de utformades så att den önskade informationen enkelt kunde 

kodas. Det fanns en självklar variabel och en teknisk variabel: Vilken kategori tillhör artikeln 

samt i vilken tidning har den hämtats. Fastställandet av variablerna var en kort process då 

frågeställningarna och syftet var väl avgränsat.   

Variabelvärden är de svarsalternativ som finns länkade till varje variabel (Nilsson 2000:129). 

Dessa ska i en kvantitativ innehållsanalys vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande. Det 

vill säga det ska säkerställas att det alltid finns ett alternativ som passar samt att det inte ska 

gå att koda samma analysenhet på olika sätt (ibid.).  

I den här studiens innehållsanalys togs variabelvärdena fram med utgångspunkt i de 

nyhetsvärderingskriterier som Hvitfelt (1989:64-88) redogör för. Anledningen är att det vore 

fel att låta medierna definiera sig själva genom att basera kategoriseringen efter deras 

ämnesindelning. Exempelvis enligt nöje, hälsa, familj och så vidare. Dessutom anser jag det 

mer intressant att utgå ifrån varför nyheten finns än utifrån en mer normal ämnestillhörighet. I 

och med detta kunde flera variabelvärden bli aktuella för en och samma analysenhet – en 

artikel kan innefatta flera olika nyhetsvärderingskriterier. Frågan som ställs till materialet är 

alltså varför denna nyhet gått igenom urvalsprocessen och publicerats som artikel. Och 

svarsalternativen finns i form av nyhetsvärderingskriterier.   

Förutom Hvitfelts (1989) forskning tog jag del av Andersson-Ek med fleras (1999:23) tio 

punkter för nyhetsvärdering, Johanssons (2008) studie av nyhetsvärdering vid svenska 

nyhetsredaktioner samt samme Johanssons (2004) kapitel om journalistikens 

nyhetsvärderingar. Detta för att förstärka argumenten kring kategorierna – men även för att få 

så relevanta och aktuella ord på variabelvärdena som möjligt. Nedan förklaras vad varje 

variabelvärde innebar i denna studies innehållsanalys. Varje förklaring inleds med en rubrik 

som är hämtad från AB, SVD eller NA.    
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3.6  Förklaring variabelvärden 

 1. Politik/Ekonomi – ”Hyckleri, regeringen”. Enligt Hvitfelt (1989: 64) är sakområdena 

politik och ekonomi ofta förekommande i nyheter och ofta en konsekvens av vad tidningen 

själv anser vara viktigt (Hvitfelt 1989:65). Vilka politiska nyheter som tas upp styrs alltså av 

tidningens egna ambition och syften (Andersson-Ek m.fl. 1999: 20). Denna kategori gör det 

möjligt att se om exempelvis AB använder sig av mer omröstningar inom politik än NA.    

2. Brott/Olyckor - ”60 ton rasmassor nära begrava gruvarbetare”. Publiken antas ha ett stort 

intresse för att få rapporter om brott och olyckor varpå denna kategori är vanligt 

förekommande i nyhetsrapportering (Johansson 2008:8). Brott och olycksrelaterade artiklar 

kombineras ofta med vinklingar på personifiering eller avvikelser för att öka nyhetsvärdet 

(Hvitfelt 1989:65).   

3. Avvikelser/Det oväntade – ”Hittade berusad brevbärare – på sitt köksgolv”.  Nyheter 

handlar inte alltid om vardagliga ting –  avvikelser av något slag uppmärksammas ofta i 

nyhetsmedium (Hvitfelt 1989: 71). Dessa avvikelser eller oväntade händelser kan också 

benämnas som sensationer, vilket i kombination med exempelvis politik eller personifiering 

snabbt får upp nyhetsvärdet (Östgaard 1968:65). 

4. Närhet – ”Strömlöst i Ljusnarsberg”. Stor betydelse för nyhetsvärdet har det geografiska 

avståndet mellan spridningsområde och platsen där en händelse inträffar (Hvitfelt 1989:73). 

För en lokalt förankrad tidning är det viktigt med nyheter som är kopplade till utgivningsorten 

med omnejd (Andersson-Ek m.fl. 1999:18). I denna studie är det bara NA som kan räknas 

som lokaltidning. Hos AB och SVD är utgivningsorten Stockholm med hela landet som 

spridningsområde. Den geografiska närheten för AB och SVD definieras därmed som 

Sverige.   

5. Kändisar – ”SVT-stjärnan: Polisen hittade kokain hos mig”. Något som är spännande för 

de flesta tidningar och som ökar nyhetsvärdet är om händelsen behandlar kändisar 

(Andersson-Ek m.fl. 1999: 21), eller har elitinriktning som Hvitfelt (1989:77) benämner 

fenomenet.  

6. Personifiering/Identifikation – ”Jag vill bara hålla om dig nu”. Innebär att enskilda 

personer eller saker lyfts fram i en artikel för att läsaren ska kunna identifiera sig med 

händelsen (Johansson 2008: 32, Östgaard 1968: 44). Ett exempel på denna vinkling kan vara 
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att en olycka porträtteras utifrån ett offer istället för polisens arbete (Andersson-Ek m.fl. 

1999:19). På så vis kan ett emotionellt band knytas mellan personen i artikeln och läsaren.      

7. Bråk/Konflikt – ”Bombay glömmer inte terrordramat”. Att det fokuseras på ett bråk eller 

en konflikt gör att nyhetsvärdet höjs avsevärt (Johansson 2008:31). Till skillnad mot 

brott/olyckor finns här oftast två parter där kontraster kan skildras. Konflikten kan också bestå 

av att någon kritiserar en andra part.  

8. Berör många – ”De slåss om Saab”.  Berörs fler människor av en nyhet är den givetvis 

viktigare för såväl tidning som publik (Andersson-Ek m.fl. 1999:17). Vad som är många kan 

tyckas vara en bedömning men exempelvis saker som skatt, bilbesiktning eller svininfluensan 

berör många (ibid.). Medan exempelvis Elfsborgs senaste nyförvärv till fotbollsallsvenskan 

däremot har en mer begränsad målgrupp.   

9. Viktigt för samhället – ”Bankerna har blivit allt starkare”. Innebär att skeenden som 

påverkar samhällsutvecklingen skildras i dagspress (Andersson-Ek m.fl. 1999:20). 

Exempelvis hör ofta ämnen som politik, näringsliv, kultur och organisationer hit. Liksom i 

politik/ekonomi är det dock mer tidningens ambition som styr vad som lyfts fram än den rena 

informationsplikten (ibid.).  

99. Övrigt – Denna kategori används när ingen av ovanstående kategorier passar in i den 

aktuella artikeln. Men även om det finns en annan tydlig aspekt som gjort att just denna 

artikel har tagit sig igenom urvalsprocessen.  
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3.7  Kvantitativ innehållsanalys på Internet 

Det är enkelt att dra paralleller mellan surveyundersökningar (surveys) och en kvantitativ 

innehållsanalys (Nilsson 2000:111). De två metoderna är lika på flertalet punkter. Båda 

använder sig av fasta frågor som syftar till att lyfta fram det generella utifrån det enskilda 

(ibid.). I surveys ställs standardiserade frågor till individer i form av enkäter eller intervjuer.  

På ett liknande sätt ställs standardiserade frågor, variabler, till materialet i en innehållsanalys 

(ibid.). I Svenningsson med fleras bok Att fånga nätet beskrivs problem med 

surveyundersökningar på Internet. Visserligen görs ingen surveyundersökning i denna studie 

men likheterna mellan metoderna gör att de problem som Svenningsson med flera (2003:78-

81) redogör för också är applicerbara på denna kvantitativa innehållsanalys.  

Ett problem som bör beaktas är om den valda metoden verkligen passar för undersökningens 

syfte (Svenningsson m.fl. 2003:78). Svenningsson med flera (2003:78) menar att 

konstruktionen av ett frågeformulär färgas av redan på förhand gjorda ställningstaganden och 

tidigare forskning – vilket gör det svårt att bearbeta oväntade uppgifter som inte stämmer 

överens med detta (ibid.). Parallellerna till denna studie är att det går ifrågasätta om 

variablerna och variabelvärdena är konstruerade på bästa sätt och inte bara framlagda för ett 

önskat resultat. 

För att undvika detta och kunna hantera oväntade uppgifter fördes en dagbok över kodningen 

– där det kortfattat beskrevs hur kodningsresultatet sett ut. Kodades en artikel som övrigt 

fördes dessutom anteckningar kring vad den innehöll, detta för att se om det fanns trender 

som inte gick att inkludera i det konstruerade kodschemat.    

3.8  Tillvägagångssätt 

Som tidigare nämnt har de flesta webbtidningar flest besökare på kvällen. Det finns tidigare 

studier som visar att AB erbjuder flest möjligheter till interaktion vid 21:30. Det går anta att 

SVD och NA även följer detta mönster då de potentiella interaktionsdeltagarna är flest vid 

den tidpunkten. För att få största möjliga utdelning vid varje dags kodningsarbete 

genomfördes därför analysens kodning runt 21.30 varje dag under vecka 49, hösten 2009.  

Datainsamlingen gjordes alltså varje dag under den aktuella veckan. Tidningarnas förstasidor 

studerades noggrant – där det påträffades en omröstning analyserades den eller de anslutande 

artiklarna. Därefter gick nyhetsvärderingskriterierna noga igenom och reflektioner kring 
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varför denna nyhet publicerats tog vid varpå lämplig data fylldes i. Utöver detta 

kodningsarbete fördes en kort dagbok över kodningen där det kommenterades tankegångar 

kring de eventuella trender som hade noterats. 

3.9  Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Det finns tre centrala begrepp som ofta ställs som krav inom forskning – nämligen validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Med hjälp av dessa begrepp går det att reda ut studiens 

tillförlitlighet. Validitet innebär vad forskningsresultatet har för relevans gentemot den 

ursprungliga problemformuleringen (Östbye m.fl. 2004:40). Det är ett svårdefinierat begrepp 

men går att beskrivas som ett mått på hur väl man mäter det man avser att mäta. 

Som en del av denna studies upprätthållande av hög validitet användes en kvantitativ 

innehållsanalys. Ett kodschema konstruerades utifrån tidigare forskning, med grund hos 

Hvitfelt (1989:64), för att kunna besvara studiens frågor på bästa sätt – alltså att 

ämnesklassificera omröstningsartiklar. Resultatet av undersökningen visade sig klart relevant 

gentemot frågeställningarna – studien mätte alltså det som den avsåg att mäta. En kvantitativ 

innehållsanalys är således ett fullt rimligt mätinstrument för denna typ av studie.  

Ett annat viktigt och närliggande begrepp är reliabilitet. Reliabilitet innebär tillförlitlighet och 

avser kvalitén i insamling av data (Östbye m.fl. 2004:40). För att upprätthålla reliabilitet ska 

mätinstrumentet ha hög och likadan precision även om en annan forskare tar sig an problemet. 

Ett problem med reliabiliteten i den här studien är att vid en innehållsanalys av texter sker det 

alltid en grad av tolkning. I och med att den här undersökningens variabelvärden består av 

nyhetsvärderingskriterier har tolkningsmomentet ökat ytterligare – jämfört med om den 

bestått av fasta kategorier utsedda av medierna själva. I denna typ av forskning är det dock 

svårt att undgå en viss grad av tolkning. Kodningschemat har dessutom innehållit tydliga 

instruktioner och testats på utomstående personer, med gott resultat, vilket gör att 

reliabiliteten torde vara hög.  

Hur generaliserbart ett urval gentemot en större grupp blir beror på två aspekter: antalet 

enheter i urvalet samt vilken metod som används för att fastställa urvalet (Östbye m.fl. 

2004:42). Urvalet i denna studie har bestämts genom ett icke slumpmässigt urval. De 

tidningar som undersökts har plockats ut då det har ansetts som mest lämpliga för 

undersökningen i förhållande till dess syfte. Eftersom målet med studien var att få en 

övergripande bild kring dagspressens omröstningsartiklar fanns tre olika typer av dagspress 
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med i urvalet. AB på grund av dess ställning som ledande på webben, SVD som en 

morgontidning med många läsare och starkt varumärke och NA helt enkelt för att det var en 

landsortstidning. För att öka chanserna till generaliserbara resultat hade enheterna kunnat vara 

flera. Men utifrån denna studies förutsättningar har urvalet gjorts för att vara så 

generaliserbart som möjligt. Det går dock att kritisera och fråga sig om valet av tre 

representativa tidningar för dagspressen kunde gjorts på ett bättre och systematiskt sätt. 

3.10  Metodkritik   

Genom tidigare avsnitt har jag berört en kritisk hållning kring validitet, reliabilitet och 

generaliserbarheten gällande denna studies innehållsanalys. För att kunna kritisera 

undersökningens metod fullt ut är det redan här relevant att avslöja vissa resultat av studien.  

Under kodningsarbetet visade det sig att en av de undersökta tidningarna använde sig av 

omröstningar i mycket högre utsträckning än de andra två. Konsekvensen av detta blev att en 

tidnings resultat i stort sett blev synonymt med hela undersökningens. Detta var ett oväntat 

resultat som skapade en del frågetecken kring resultatets generaliserbarhet. Eftersom en 

tidnings påverkan blev stor går det hävda att undersökningen inte visar på dagspressens 

resultat utan bara en tidnings. Till metodens försvar går det hävda att validiteten och 

reliabiliteten ändå varit hög genom att alla tre tidningar gått in i undersökningen med exakt 

samma förutsättningar och att undersökningen har mätt det som den avsåg att mäta. Att sedan 

vissa tidningar inte använder sig av omröstningar i någon större omfattning är en viktig 

slutsats av undersökningen i sig. Vid en uppföljning av studien bör detta faktum beaktas vid 

utformningen av mätinstrumentet.   

Utifrån dessa konstateranden är det relevant att fråga sig om valet av undersökningsobjekt 

kunde ha genomförts på ett annat sätt. Det går också ha en kritisk hållning till valet att 

kodningsarbetet genomfördes under en vecka. Utifrån uppsatsens förutsättningar och 

planering anades dock inte att två tidningar skulle visa sig så svaga i ämnet vilket gjorde att en 

förlängning av kodningsarbetet inte var möjlig. Detta är också ett konstaterande som är viktigt 

kring ämnet – undersökningar kring omröstningar på dagspress kanske bör avgränsas i antal 

analysenheter istället för en specifik tidsrymd. 

Kodningsarbetet genomfördes så tidigt som möjligt under arbetsprocessen för att 

säsongsrelaterat innehåll skulle undvikas, redan under kodningsveckan påträffades 

julrelaterade artiklar och andelen av den typen hade troligen ökat om processen tagit vid 



29 

 

senare än vad den gjorde. I detta skede går det bara spekulera i huruvida den valda veckans 

innehåll i stort är representativt. Detta går att kritisera men en forskning måste avgränsas och 

att hitta en ultimat och fullt representativ vecka för kodning är svårt.  

En annan svaghet i undersökningen är det faktum att det bara är tidningarnas förstasidor som 

har studerats. Frågan är om detta verkligen är representativt för hela tidningen i sig. Hade 

utfallet blivit ett annat om hela webbtidningen analyserats? På så vis går det kritisera metoden 

och hävda att den bara undersökt tre webbtidningars förstasidor – och inte visat på någon 

helhet.  
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4  Resultatredovisning och analys 
Denna del presenterar resultaten av studien genom text och genom figurer. Efter varje del av 

resultatredovisning följer en analys kring varför resultatet ser ut som det gör samt 

återkoppling till tidigare delar av uppsatsen. Under de sju dagar som innehållsanalysen pågick 

kodades 65 stycken analysenheter. Alltså omröstningar där det fanns anslutande artiklar. Av 

de 65 hämtades hela 42 stycken från AB6, detta gör att AB:s individuella resultat till stor del 

har färgat denna studies helhet. Eftersom relativt få analysenheter kodades på de övriga 

tidningarna ska det redan här sägas att det därmed är svårt att få en rättvis bild av dess 

ämnesfördelning. Alla tre tidningar har dock haft samma förutsättningar i undersökningen 

vilket gör att resultatet ändå är intressant och representativt utifrån studiens genomförande.   

För att få fler analysenheter hade innehållsanalysen kunnat pågå i ytterligare några dagar – 

men troligen hade detta inte påverkat resultatet nämnvärt. Redan under kodningens inledande 

dagar märktes nämligen mönster i kodningen som i slutändan blev representativa för 

undersökningen. Dessutom påverkade tidsaspekten beslutet att inte utöka kodningsperioden. 

För att kunna få en bredare bild hade studien behövt pågå långt längre, vilket det redogörs för 

i delen förslag till vidare forskning. 

4.2  Resultat av omröstningsfrekvens 

Utöver uppsatsens frågeställningar blev en viktig och intressant aspekt i vilken utsträckning 

de olika tidningarna använde sig av omröstningar. Omröstningsfrekvens inkluderar de 

omröstningar som har kodats i innehållsanalysen, alltså alla omröstningar med anslutande 

artiklar som förekom runt 21:30 under kodningsveckan. I de fall samma omröstning påträffats 

flera dagar i sträck har detta räknats som en ny omröstning varje dag. 

Under analysens inledande dagar gick tendensen direkt mot att AB publicerar flest 

omröstningar – och under de sju dagar som analysen pågick visade det sig att AB nästan hade 

fyra gånger så hög omröstningsfrekvens jämfört med både SVD7 och NA8 (se figur 1).  

                                                             
6 www.aftonbladet.se  

7 www.svd.se  

8 www.na.se  
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Att NA i detta fall visar en högre omröstningsfrekvens än SVD beror på att de under flera 

dagar presenterade samma omröstning på förstasidan. Även om NA inte använde sig av nya 

omröstningar dagligen visar frekvensen att de under den aktuella veckan bjöd in till 

interaktivitet varje dag. Totalt sett hade NA bara fyra unika omröstningar under veckan (se 

figur 2) varav två av dem låg på förstasidan flera dagar i sträck.  

 

Figur 1: Antal registrerade omröstningar per tidning och vecka.  

 

Figur 2: Antal registrerade unika omröstningar per tidning och vecka.  

 

Antal omröstningar 

Antal omröstningar 
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4.3  Analys av omröstningsfrekvens 

Den här studien visar klart och tydligt att AB är den av de undersökta tidningarna som 

använder sig av flest omröstningar. En bidragande orsak till att AB år efter år håller ställning 

som Sveriges största nyhetssajt är att de utnyttjar ny teknologi och den snabba interaktiviteten 

i stor utsträckning (Bergström 2005:127). Detta bevisas genom AB:s omröstningsfrekvens i 

denna studie – interaktivitet bidrar till framgång hos läsarna vilket AB utnyttjar. Det är till 

synes ett aktivt och väl medvetet val.  

Gemensamt för all dagspress är att de drivs i kommersiellt syfte och att målet är att attrahera 

så många aktörer som möjligt (Hvitfelt 1989:21). Skillnaden för AB, i detta fall, är att de är en 

kvällstidning där lösnummerförsäljning är långt viktigare än för morgontidningarna SVD och 

NA (Hadenius m.fl. 2003:101). Kvällstidningar använder sig därmed av kampanjer, skapar 

opinioner och publicerar ett rent allmänt enklare innehåll än andra tidningar (Hvitfelt 

2008:39). Således kan förklaringen till att AB publicerar flest omröstningar ligga i att dess 

nödvändighet att sälja lösnummer leder till ett enklare innehåll vilket i sin tur kan vara 

lämpligare att utrycka åsikter inom och skapa omröstningar kring.  

Enligt studien hamnar SVD och NA långt bakom AB ifråga om omröstningsfrekvens. Detta 

kan förklaras enligt samma resonemang kring innehåll ovan – dessa morgontidningars 

innehåll är inte lika enkelt som AB:s och lämpar sig därmed inte för omröstningar i samma 

utsträckning. Tidigare i uppsatsen redogjordes det för Bjarne Stenquists debattartikel om 

morgontidningens morgondag (se sidan 7-8). Stenquist konstaterar att morgontidningen än så 

länge har en svag arkitektur för deltagande – morgontidningar har inte helt greppat trenden 

om interaktivt innehåll.  

SVD är en morgontidning men är liksom AB rikstäckande. SVD:s elva registrerade 

omröstningar under analysens sju dagar är direkt svagt i förhållande till AB. Detta visar att 

skillnaderna beror på tidningsnisch och inte i det här fallet på spridningsområde. Det ska dock 

tilläggas att det faktum att SVD är svagare på omröstningar enligt denna undersökning inte 

innebär att de är svaga på interaktivitet i stort. Troligen kan det finnas ett samband – men det 

måste påvisas genom en ny studie.  

Enligt medielogiken presenterar ett medium sitt innehåll för att dra största fördel gentemot sin 

publik (Hvitfelt 1989:91). Alla de undersökta tidningarna har olika medielogik och 

skillnaderna är stora mellan kvällstidning och morgontidning. Att SVD och NA inte använder 
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sig av omröstningar i lika stor utsträckning som AB kan vara en anpassning för dess egna 

nisch och publik. Morgontidningar kanske har en dålig ”arkitektur för deltagande”, men det 

kan bero på att dess publik vill vara just publik och inte interaktiv.   

NA publicerade endast fyra unika omröstningar under en vecka – varav två av dem fanns på 

förstasidan flera dagar i sträck. Som landsortstidning har NA mindre spridningsområde och 

färre läsare. Tidningar med mindre spridningsområde är sämre på att anpassa material och 

texter till Internet (Hedman 2005:173). Detta tillsammans med att NA troligen uppdaterar sin 

webbsida mindre i jämförelse med AB och SVD kan förklara varför de visar upp minst antal 

unika omröstningar. 

4.4  Resultat av ämnesfördelning 

Uppsatsens syfte är att reda ut vilken typ av nyheter som dagspressens skapar omröstningar 

kring – vilket redovisas i följande del. Det finns tre nyhetsvärderingskriterier som en 

betydande del av de undersökta artiklarna går att identifiera med (se figur 3). Dessa är i tur 

och ordning närhet, kändisar samt politik/ekonomi.  

Av 65 stycken analysenheter behandlade 75 procent en händelse som gick att koppla till 

närhet i förhållande till tidningens spridningsområde. Då de undersökta tidningarna har olika 

spridningsområde definieras närhet inte som samma sak för alla tre. Men enligt denna 

undersökning är trenden tydlig – det som dagspressen vill skapa omröstningar kring ska 

beröra händelser som utspelar sig inom tidningens spridningsområde. 

På andra plats av de mest förekommande kriterierna kom kändisar. Av analysenheterna 

handlade 35 procent om en känd person av något slag. En tydlig trend inom kändiskategorin 

var att de flesta fallen berörde en person knuten till ett TV-program eller sporthändelse. 

Exempel på kändisar var deltagare ur Idol, Let´s dance och Melodifestivalen. Samtliga av 

artiklarna som behandlade kändisar påträffades i AB och SVD.  

Den tredje största kategorin som påträffades i innehållsanalysen var politik/ekonomi – 20 

procent av artiklarna identifierades hit. Dessa artiklar har varit kombinerade med både 

kategorierna kändisar och närhet och har varit utformade på flera olika sätt.  

Detta var de största på förhand antagna nyhetsvärderingskriterierna som förekom i 

undersökningen. Men nästan hälften, 46 procent, av alla analysenheter kodades också som 
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övrigt. Detta kan ha skett i kombination med något eller några av de andra kategorierna och 

innebär alltså inte att de på förhand antagna nyhetsvärderingskriterierna inte identifierades.  

De analysenheter där inte någon kategori passade in kodades visserligen som övrigt – men i 

de flesta fall i denna kategori har det funnits en viktig aspekt i nyheten som inte enbart gått att 

identifiera med de fasta kriterierna. Hela 53 procent av de 30 artiklar som kodats som övrigt 

handlade om en sporthändelse av något slag. Och 30 procent av artiklarna var relaterade till 

julen. Detta är alltså två tydliga tendenser som har identifierats utöver de på förhand antagna 

nyhetsvärderingskriterierna och är anledningen till att kategorin övrigt blivit förhållandevis 

stor.  

 

 

 

 

Figur 3: Kategorifördelning av omröstningsartiklar i procent 9. 

4.5  Analys av ämnesfördelning 

Den här studien visar tydligt att vissa kategorier förekommer i större utsträckning än andra i 

de artiklar som publiceras tillsammans med omröstningar. Följande del är en analys och 

redovisning av anledningar till att resultatet ser ut som det gör. Viktigt här är att förstå att 

kommunikationen mellan publik och redaktion har utvecklas från enkelriktad till interaktiv – 

vilket har fört med sig nya krav på mediet.    

                                                             
9
 Varje undersökt artikel kunde i undersökningen identifieras med mer än en kategori. Procentantalet visar 

således kategorifördelningen i procent gentemot undersökningens 65 analysenheter. Därför överstiger den totala 
summan 100 procent.   
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4.5.1  Närhet 

Ett sätt för nyhetssajter att locka publik och infria kravet på interaktivitet är att erbjuda dem 

deltagande i form av omröstningar. Detta torde vara enklast att göra inom ett område som 

engagerar läsarna. Detta kan kopplas samman med att kategorin närhet dominerar i denna 

studie. Specifikt ser jag orsakerna till detta enligt följande. 

Att det finns närhet i en nyhet för tidningen innebär stor chans att det också finns det för 

läsaren. Således finns det stora möjligheter för läsarna att kunna relatera till innehållet. Om en 

omröstning behandlar ett ämne som läsarna känner närhet till lär chanserna att de deltar i 

omröstningen öka. Mediet har därmed tillfredställt publikens krav på interaktion och 

deltagande. I teoridelen nämns att en stor anledning till att tidningar överhuvudtaget finns på 

Internet är för att skapa en nära relation till läsarna (Andersson-Ek m.fl. 1999: 204). 

Omröstningar är ett sätt att skapa en relation och enklast torde detta göras i ett ämne som folk 

lätt kan relatera till. 

Enligt nyhetsvärderingskriteriet närhet har det geografiska avståndet mellan nyhetsmedium 

och händelse stor betydelse vid nyhetsvärdering (Hvitfelt 1989:73). Således rapporterar 

svensk dagspress i stor omfattning om nyheter som är relaterade till Sverige – därmed ökar 

också chanserna att det är sådana artiklar som det skapas omröstningar kring. Att integrera 

publiken via dessa artiklar innebär också chans att fler läsare kan relatera till ämnet – jämfört 

med om närhetskriteriet inte uppfylls. Detta går också hand i hand med tidigare 

konstateranden om att dagspressen vill attrahera så många av den potentiella publiken som 

möjligt (Hvitfelt 1989:21).  

En annan orsak till kategorins dominans är att den i förhållande till övriga kategorier måste 

betraktas som den bredaste. Närhet för AB och SVD innefattar hela Sverige. Artiklar som har 

räknats hit har därmed behandlat allt möjligt från Melodifestivalen till vanskötta djur. Det 

skall också sägas att närhetskriteriet aldrig har påträffats som enda kriterium för en 

analysenhet. Det har alltid skett i samband med en annan kategori. Således går det säga att 

närhet ligger som en förutsättning för att en omröstning ska finnas. Exempelvis en omröstning 

kring en svensk fotbollsspelare infriar som en grund närhetskriteriet och därefter något annat 

– i det här fallet kändisar.  

Att närhet är en betydande faktor vid omröstningar går att visa genom en titt på AB:s 

förstasida, 2009-12-14. En artikel med rubriken ”Henke blir tränare – för Landskrona” följs 
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upp med en omröstning där läsarna kan utrycka sin åsikt i ämnet. Artikeln handlar om att den 

före detta landslagsspelaren i fotboll Henrik Larsson ska börja träna Landskrona – vilket är en 

händelse inom AB:s spridningsområde. En annan sportrelaterad artikel samma dag hade 

rubriken ”Här går korsbandet av på Reals stjärna”. Här gäller det en portugisisk 

fotbollsspelare i ett spanskt klubblag. Hade händelsen innefattat ett svenskt lag hade det 

troligen funnits en omröstning – chanserna hade i alla fall definitivt ökat. Exempelvis ”Hur 

kommer laget klara sig utan sin stjärna?”.  

Denna påvisade närhet åsyftar en geografisk närhet. Det är givetvis möjligt att hitta närhet 

gentemot läsarna på andra plan – exempelvis emotionellt. Men som medium är denna närhet 

givetvis svårare att kunna pricka in och konkretisera. Ett sätt att hitta den skulle kunna vara att 

använda sig av personifiering, men enligt denna studie har den kategorin inte förekommit alls.  

4.5.2  Kändisar 

I och med att denna undersökning visar att närhetskriteriet ofta ligger som en grund i de flesta 

omröstningsartiklar blir resultatet kring kändiskategorin den enskilt tyngsta punkten. Denna 

kategori är både smalare och specifikare. Ett liknande resonemang gällande grund och närhet 

går inte att föra kring kategorin kändisar. En omröstningsartikel infriar exempelvis inte 

kändiskriteriet först och sedan något annat. I stort sett alla kändisrelaterade artiklar har 

dessutom i denna undersökning haft kriteriet närhet som en grund.   

Som det nämndes i inledningen av resultatredovisningen har AB:s individuella resultat haft 

stor inverkan på helheten. Detta har blivit extra tydligt i det här fallet – de allra flesta av de 35 

procent omröstningsartiklar som berörde kändisar var hämtade ur AB. Håkan Hvitfelt 

(2008:39) skriver att kvällstidningarna numer bedriver en journalistik där personer kända från 

medier exponeras stort. Inriktningen är mer sex, skandaler och kändisjournalistik. Detta 

innehåll beror också på att tidningen erbjuder det de tror att läsarna vill ha (Johansson 2004: 

232). Att AB har ett kändisinriktat innehåll och att de använder sig av flest omröstningar – är 

givetvis en anledning till att kändiskategorin är stor i denna undersökning.     

Nästan uteslutande har artiklarna i detta område behandlat kändisar relaterade till något TV-

program. Allra mest förekom deltagare ur programmet Idol. Då denna programserie under 

kodningsveckan var i sitt slutskede går det inte utesluta att detta kan ha samband med antalet 

artiklar. Men å andra sidan fanns flertalet omröstningsartiklar om personer ur andra TV-

program såsom Let´s dance, På spåret och Melodifestivalen. Även sportkändisar förekom i 
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viss utsträckning – detta talar för att det finns ett tydligt samband mellan omröstningar och 

dessa typer av kändisskap. 

Tidigare finns det presenterat att anledningen till AB:s många omröstningar ligger i att deras 

nyhetsinnehåll helt enkelt lämpar sig för omröstningar. Men hur kan ett innehåll vara lämpligt 

för omröstningar? En viktig del i sammanhanget är det faktum att läsargenererat innehåll har 

blivit allt vanligare i journalistik (Nygren 2008:160). Det vill säga att publiken är med och 

”skapar” nyheter. En typ av läsargenererat innehåll är den typ av uppföljning som många 

nyhetssajter gör av omröstningar – exempelvis ”Aftonbladets läsare rasar över nya På 

Spåret”.  Genom detta interaktiveras publiken än mer när deras åsikter presenteras i form av 

en artikel.  

Summan av detta är att ett enklare innehåll med inslag av underhållning lämpar sig bättre för 

omröstningar vilket i förlängningen kan underlätta för att läsargenererat innehåll skapas. För 

att kunna skapa omröstningar och läsargenererat innehåll krävs dock att publiken kan tycka 

någonting. Därmed går det säga att en omröstningsvänlig artikel måste vara vinklad som ett 

åsiktsämne – något som folk gärna har åsikter om och som ofta fungerar som åsiktsämne lär 

vara underhållning. Dessa principer förklarar tydligt varför det är vanligare med omröstningar 

kring vem som är ens favorit i Idol – än en omröstning kring exempelvis rubriken ”Skalvet i 

Haiti”.  

Att det är AB som färgat helheten av denna studie behöver inte utesluta att ovanstående 

konstateranden kring kändisar går att applicera på all dagspress. SVD presenterade 

exempelvis 36 procent omröstningsartiklar kring kändisar och bidrog något till kategorins 

storhet. I Andersson-Ek med fleras (1999:21) stycke om nyhetsvärdering skrivs att 

morgontidningar tenderar att tona ned kändisskap. Det faktum att SVD ändå röstade kring 

kändisar stärker teorin att det överlag är ett omröstningsvänligt ämne. Dock är 

analysenheterna från SVD för få för att dra några stora slutsatser kring dess individuella 

resultat. 

Att SVD och NA inte presenterade någon stor andel kändisrelaterade artiklar kan ha ett enkelt 

samband med att det kodades få analysenheter därifrån. Denna studie visar att kändisar är ett 

omröstningsvänligt ämne. Eftersom dessa två morgontidningar inte har ett kändisinriktat 

innehåll kan de få analysenheterna bero på att det tar längre tid för dem att presentera ett 

omröstningsvänligt innehåll. Således går det fortfarande hävda att resultatet är applicerbart på 
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all dagspress.  Men utan spekulationer går summan av kändiskategorins dominans att sätta 

samman med AB:s roll som kvällstidning – där omröstningsvänliga ämnen förekommer mer.  

4.5.3  Politik och ekonomi 

Det tredje mest förekommande kriteriet i undersökningen var politik/ekonomi – 20 procent av 

analysenheterna behandlade detta ämne. Detta ger en liten kontrast mot kändiskategorins 

dominans och skulle kunna tala emot att det är ett enkelt och underhållande innehåll som 

omröstningar skapas kring. Studien har dock inte undersökt närmare hur det 

politiska/ekonomiska materialet har varit utformat – om det är en artikel med direkta tunga 

politiska budskap eller om det är en mer lättsammare artikel om en individuell politiker. 

Studien utesluter således inte att även politik/ekonomi i vissa fall skulle kunna betecknas som 

ett underhållande innehåll.   

Även om ett tungt politiskt budskap inte kan betecknas som underhållning är det i allra högsta 

grad ett ämne som folk har åsikter kring. Politik = åsiktsämne = omröstningsvänligt. 

Förklaringen till att ämnet ligger högt i undersökningen behöver inte bara vara att det är ett 

frekvent förekommande åsiktsämne. Eftersom AB haft stor påverkan i den här 

undersökningen kan det faktum att kvällstidningar tenderar att skapa kampanjer och opinioner 

spela in på resultatet (Hvitfelt 2008:39) – vilka många gånger kan vara politiska. AB:s 

individuella resultat gällande politik/ekonomi, 28 procent, är överlägset störst.  I kapitlet om 

nyhetsvärdering redogörs det för vad som påverkar innehållet i medier. En faktor är att 

tidningen rapporterar om det de anser att läsarna ska ta del av (Johansson 2004: 232). 

Dessutom är politiskt innehåll enligt Hvitfelt (1989:65) ofta en konsekvens av vad tidningen 

själv tycker är viktigt. Som det redan konstaterats är interaktivitet attraktivt för publiken – att 

interaktivera publiken i artiklar där det finns politiska budskap kan således vara ett sätt för 

mediet att få publiken intresserade av det som intresserar tidningen.  

Även om dagspressen idag inte är lika politiskt strikt gentemot sina färger förekommer 

fortfarande tydliga politiska anknytningar (Hadenius m.fl. 2003:89). Vilket förklarar varför ett 

medium vill engagera publiken i de frågor som engagerar dem.   
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4.5.4  Övrigt 

I kategorin övrigt har två stycken större fragment inkluderats. Det visade sig tidigt i 

kodningsprocessen att jul- och sportrelaterade artiklar var vanligt förekommande – och ibland 

kunde de tillsammans med närhet identifieras som enda orsaken till en artikels existens. 

Anledningen till att julrelaterade artiklar förekom i innehållsanalysen är att det under 

kodningen var första veckan i december – hade kodningsveckan lagts ännu närmare jul hade 

troligen ännu fler julrelaterade omröstningar påträffats. Det hela har alltså med säsongsinriktat 

innehåll att göra.  

Att sportrelaterade artiklar förekommit i relativt stor utsträckning är något förvånande och går 

inte att koppla till något säsongsrelaterat. De framtagna nyhetsvärderingskriterierna tar inte 

upp sport – vilket skulle kunna förekommit likväl som politik. Det faktum att artiklar med 

sportinslag påträffades relativt ofta, och i alla tre tidningarna, skulle kunna innebära att sport 

är ett betydande kriterium vid omröstningsartiklar som inte går att hämta i 

nyhetsvärderingskriterierna i stort. I en sportartikel är det alltså större chans att påträffa en 

omröstning än exempelvis en artikel om brott/olyckor.  

Denna kategori har exempelvis kombinerats med närhet och kändisar. Ett samband går också 

att se individuellt mellan sport och kändisar. Kändiskategorins dominans berodde på att det 

var ett enkelt innehåll och lätt att rösta kring – sport kan också betecknas som underhållning 

och är även det enkelt att rösta kring. Individuellt är det SVD som hade flest omröstningar 

kring sport – men det förekom även i AB och NA.   

 

 

 

 

Figur 4: Kategorifördelning för omröstningsartiklar i AB i procent.  
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Figur 5: Kategorifördelning för omröstningsartiklar i SVD i procent. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Kategorifördelning för omröstningsartiklar i NA i procent. 
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4.6  Minst förekommande kriterier 

Efter en reflektion och analys kring resultatet av studiens toppskikt är det relevant att också 

titta närmare på de kategorier som inte påträffats i undersökningen. De som utmärkte sig som 

helt eller till stor del sällsynt förekommande är personifiering, viktigt för samhället och 

brott/olyckor.  

Brott/olyckor torde vara vanligt förekommande i nyhetsutbudet och ses ofta på tidningarnas 

förstasidor. Detta utesluter en förklaring att dessa ämnen inte platsar på förstasidorna där 

undersökningen har gjorts. En enkel och rak förklaring till att dessa kategorier hamnat långt 

ner i undersökningen är att de är svårare att identifiera med några av de faktorer som tidigare 

omnämnts som omröstningsvänliga. Det vill säga enkelt innehåll, underhållning och 

åsiktsämne.  Brott/olyckor kan betecknas som ett enklare innehåll och personifiering kan vara 

underhållning. Men några åsiktsämnen är de knappast. Och även om läsarna kan relatera till 

dessa nyheter så är det svårt att skapa omröstningar kring dem – och ibland till och med 

olämpligt. 

Kategorin viktigt för samhället skulle kunna vara ett åsiktsämne då det i denna studie ligger 

nära besläktat med politik/ekonomi. Förklaringen till att de inte förekommit överhuvudtaget i 

undersökningen är troligen att sådana skeenden som kategorin innefattar helt enkelt inte har 

förekommit under den aktuella veckan. De torde inte vara tillräckligt vanliga för att påträffa 

under en specifik vecka. 

4.7  Skillnader och likheter mellan dagspressen 

Den allra största skillnaden mellan kvälls, morgon- och landsortspressen som går att påvisa 

genom denna studie är omröstningsfrekvensen. AB använder sig av omröstningar i stor 

utsträckning – medan SVD och NA ligger på en snarlik lägre nivå.  

En av uppsatsens frågeställningar handlade om att se skillnader i vad de olika typerna av 

dagspress skapar omröstningar kring. Då undersökningen kodade få analysenheter från SVD 

och NA är det med hjälp av resultatet svårt att bedöma representativiteten kring dem. Men det 

finns tendenser gällande kategorifördelningen som troligen hade blivit representativa även vid 

fler analysenheter.  

Kategorin närhet i förhållande till spridningsområde dominerar stort både i det totala resultatet 

och individuellt för varje tidning. Viktigast var aspekten för NA som bara hade en omröstning 
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som inte gick att identifiera med närhet. När NA skapar omröstningar sker det alltså i stor 

utsträckning via en nyhet som berör Örebro län. I kombination med närhet behandlade NA:s 

omröstningar antingen sport eller jul – vilket syns då kategorin övrigt är lika omfattande som 

närhet (se figur 6). Anledningen till det resultatet är att en sportomröstning och en 

julomröstning florerade under flera dagar den aktuella veckan. Fenomenet att ha kvar samma 

omröstning under flera dagar fanns inte hos de övriga tidningarna. Troligen förstörde detta för 

representativiteten kring NA:s resultat. Det går bara att spekulera i huruvida resultatet kring 

NA sett annorlunda ut vid en annan kodningsvecka. Men utifrån denna undersökning bedömer 

jag två aspekter som troligen alltid är representativa för NA:s omröstningsartiklar. Nämligen 

närhet och sport (övrigt).  

SVD:s resultat i denna undersökning (se figur 5) är snarlik det som totala resultatet visar. 

Närhet och kändisar är de kategorier som dominerar. En viktig skillnad gällande kändisar är 

dock att SVD till skillnad mot AB i större utsträckning skapade omröstningar kring 

sportkändisar. Gällande representativiteten kring resultatet går det liksom NA inte att 

garantera något – det går bara att spekulera. Under kodningsveckan pågick inte något speciellt 

sportevenemang såsom OS eller VM – vilket skulle kunna ha stor inverkan på en rikstäckande 

tidning. Detta talar för att SVD:s sportinriktning trots de få analysenheterna inte behöver vara 

en slump. Aspekterna som blir mest representativa för SVD är därmed närhet, sport och 

kändisar.   

Då insamlandet av data till stor del har haft AB som källa är resultatet i sin helhet också mest 

knutet till AB. Avvikelserna som individuellt går att identifiera gällande AB och de övriga två 

tidningarna gäller kändisar och sport. Den största skillnaden som går att se är att AB 

presenterade en hög andel kändisartiklar. NA hade inte någon omröstningsartikel kring 

kändisar. I förhållande till SVD och NA visade AB upp få sportrelaterade artiklar – vilket kan 

bero på att enbart förstasidan studerades och inte AB:s bilaga Sportbladet. Summan av denna 

studies resultat går att sammanfatta med följande enligt denna studie typiska 

omröstningsartiklar hämtade från AB, SVD och NA. 
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Figur 7: Typisk omröstningsartikel för AB10: 

Artikeln har närhet i förhållande till AB:s spridningsområde då Let´s dance utspelas i Sverige. 

Hade det varit ett utländskt program hade troligen varken artikeln eller omröstningen funnits. 

Deltagarna i Let´s dance är att betrakta som kändisar vilket enligt konstateranden är mycket 

vanligt kring AB:s omröstningsartiklar. Ovanstående figur visar inte hela artikeln, fler 

kändisar nämns i den dolda delen. 

                                                             
10

 www.aftonbladet.se Hämtad: 2009-12-15 15:35.  
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Figur 8: Typisk omröstningsartikel för SVD11:  

Artikeln har närhet i förhållande till SVD:s spridningsområde då det som behandlas är en 

svensk angelägenhet. SVD visade sig enligt denna studie ha en förkärlek till att publicera 

omröstningar kring sport och då gärna sportkändisar. 

 

 

                                                             
11

 www.svd.se Hämtad: 2009-12-15 15:39. 
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Figur 9: Typisk omröstningsartikel för NA12:  

Nyheten berör Örebro Sportklubb vilket faller inom NA:s spridningsområde – därmed 

uppfylls närhetskriteriet. Av de registrerade omröstningarna hos NA berörde ungefär hälften 

sport vilket även denna nyhet gör. 
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 www.na.se Hämtad: 2009-12-29 18:50.  
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5  Slutsatser 

Utifrån resultatredovisning och analys presenteras i detta avsnitt slutsatser kring 

undersökningen. Studiens inledande frågeställning var vilka ämnen som dominerar artiklar i 

anslutning till omröstningar i svensk dagspress. Slutsatserna kring detta går att sammanfatta i 

följande punkter: 

• Närhet – en förutsättning för omröstning. De nyheter som dagspressen skapar 

omröstningar kring ska utspela sig inom tidningens spridningsområde. Då detta 

kriterium ofta låg som en grund bakom ett annat går det hävda att närhet i en artikel är 

en förutsättning för att en anslutande omröstning ska finnas. 

• Kändisar – omröstningarnas flaggskepp. Det som dominerar dagspressens 

omröstningsartiklar är de som behandlar kändisar. Detta är ett ämne som går att 

beteckna som både enkelt, underhållande och lätt för läsarna att ha en åsikt kring. 

• Åsiktsämne – en annan förutsättning. För att kunna skapa omröstningar kring en 

nyhet måste det vara enkelt att hitta eventuella åsiktspunkter. Kändisar och politik är 

ämnen där åsikter lätt går att hitta – jämför med brott/olyckor. En nyhet med inslag av 

kändisar och politik garanterar dock inte att det är vinklat som ett åsiktsämne.    

Andra frågeställningen berörde vad det finns för eventuella skillnader mellan kvälls, morgon- 

och landsortspressen gällande vilken typ av nyhet som omröstningar kopplas till. 

• Kvällspressen = kändisar. Den tydligaste tendensen för kvällspressens omröstningar 

är att de till stor del behandlar kändisar. 

• Morgonpress = sport. Morgonpressen skapar i det här fallet ofta omröstningar kring 

sport. 

• Landsortspress = närhet. Gemensamt för alla typer av tidningar var att närhet låg högt 

prioriterat. Landsortspressens skapar dock näst intill uteslutande omröstningar kring 

dess närhet.   

Utöver uppsatsens frågeställningar kan viktiga slutsatser enligt denna studie dras ifråga om 

omröstningsfrekvens. Kvällstidningen är den som använder sig av flest omröstningar – långt 

många fler än de två övriga i undersökningen. Utifrån detta går det att dra följande slutsatser: 
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• Kvällstidningen är bättre på att utnyttja den nya teknologin och dess möjligheter till 

interaktivitet. Att morgontidningen och landsortstidningen inte utnyttjar möjligheterna 

att skapa omröstningar i större utsträckning kan bero på att dess publik inte kräver det. 

Varje tidning anpassar sitt utbud efter sin publik.   

• Kvällstidningens innehåll lämpar sig bättre för omröstningar. Dessa presenterar i 

allmänhet ett enklare och mer kändisinriktat innehåll. Ofta gäller det underhållning 

vilket i kombination med kändisar är ett enkelt ämne att ha åsikter kring. 

• Omröstningsfrekvens styrs av tidningsnisch. Utifrån ovanstående går det konstatera att 

det som styr i vilken utsträckning en tidning använder sig av omröstningar beror på 

tidningsnisch.  

Att det är kvällstidningen som till stor del färgade helhetsresultatet i denna undersökning gör 

inte att slutsatserna behöver vara mindre viktiga. Detta missförhållande var ingenting som på 

förhand gick att ana. Kvällstidningen är helt enkelt den del av dagspressen som använder sig 

av mest omröstningar och således spelar dess resultat en betydande roll för helhetsresultatet. 

Vid en längre kodningsprocess hade kvällstidningen troligen dominerat lika mycket jämfört 

med vad resultatet av denna studie visar.   
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6  Omröstningsvärdering 

Processen vid nyhetsvärdering är som tidigare nämnt både lång och komplicerad med en rad 

olika faktorer som spelar in. Men det finns fasta egenskaper som går att finna särskilt ofta hos 

de händer som blir till nyheter (Hvitfelt 1989:64) – nyhetsvärderingskriterier.  Denna studie 

har visat i vilken omfattning dessa olika nyhetsvärderingskriterier förekommit i 

omröstningsartiklar. Resultatet av studien gör det möjligt att konstruera en figur av hur 

nyhetsvärderingskriterierna förhåller sig till omröstningar. Det går att säga att värderingen av 

vilka nyheter det ska skapas omröstningar kring är en egen process men som utgår ifrån 

nyhetsvärdering – vi kan kalla det omröstningsvärdering. Figuren nedan visar processen kring 

sannolikheten att en omröstning skapas i dagspressen. Allt enligt representativiteten av denna 

studie.   

 

Figur 10: Omröstningsvärdering – sannolikheten att en nyhet innefattar en omröstning.   
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Grunden i vilka nyheter som det skapas omröstningar kring ligger som figuren visar i 

nyhetsvärdering. Går inte en nyhet igenom nyhetsvärderingsprocessen skapas det givetvis inte 

heller några omröstningar kring den. I själva huvuddelen av omröstningsvärderingen bör en 

nyhet i rak ordning passera närhet, kändisar eller politik och åsiktsämne för att det ska finnas 

stor sannolikhet för en omröstning. De nyheter som tar övriga vägar har mindre chans att få en 

anslutande omröstning.    
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7  Förslag till vidare forskning 
Det som denna studie har bidragit med gällande detta ämnesområde är bland annat i vilken 

grad tidningar använder sig av omröstningar. Följande konstateranden eller hinder bör beaktas 

vid en vidare forskning kring dagspressen och omröstningar: 

• Låg omröstningsfrekvens. 

• Ojämna förhållanden mellan olika typer av dagspress.  

Morgontidningen och landsortstidningen visade upp en oerhört låg omröstningsfrekvens för 

en vecka. För att få en bättre bild av dess användning av omröstningar krävs alltså fler 

analysenheter – vilket skulle kräva ett kodningsarbete över flera veckor eller månaders tid. 

Detta gör möjligen att ett sådant projekt är mindre lämpligt för en C-uppsats. I och med den 

låga omröstningsfrekvensen för morgontidningen och landsortstidningen krävs det möjligen 

att fler tidningar ingår i urvalet för att få en mer rättvis bild av dagspressen och omröstningar.  

Erfarenheten från studien är att förhållandet i fråga om olika typer av dagspress 

omröstningsfrekvens varierar kraftigt. Därmed går det fråga sig om dagspressen är en lämplig 

inriktning kring ämnet – det kanske istället bör avgränsas till att omfatta kvällstidningar. I 

vilket fall bör en undersökning i och med dessa ojämna förhållanden begränsas i antal 

analysenheter istället för specifik tidrymd – vilket underlättar vid en jämförelse.  

Utifrån denna studies resultat och erfarenheter föreslår jag följande aspekter eller 

infallsvinklar vid vidare forskning kring ämnet:   

• Morgontidningars utveckling. 

• Interaktionsmöjligheter i stort. 

• Nyhetsartiklar VS. Omröstningsartiklar. 

Att morgontidningen är svagare gentemot kvällstidningen gällande omröstningar har denna 

studie slagit fast. Det vore intressant att studera hur utvecklingen av morgontidningars 

omröstningsfrekvens ser ut. Kommer morgontidningarna fortsätta att vara svagare gentemot 

kvällstidningar på området?  

Denna uppsats har tagit upp interaktiv kommunikation och hur den yttrar sig hos nyhetssajter. 

Studien har dock bara analyserat en typ av interaktion. Kanske har både SVD och NA flera 
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bra interaktiva funktioner som inte berör omröstningar. Att i framtiden kartlägga fler 

interaktionsmöjligheter och kategorisera även dem vore intressant för att se om ämnen kring 

interaktion i stort är synonymt med ämnen kring omröstningar. Kanske finns det områden 

som aldrig förekommer inom interaktion? 

Denna studie har utifrån nyhetsvärderingskriterier visat vilka kategorier som dominerar 

omröstningsartiklar. En aspekt att belysa vore att undersöka huruvida detta resultat är 

synonymt med en tidnings innehåll i stort. På så vis går det visa om de artiklar det röstas om 

följer samma nyhetsvärdering som nyheterna i övrigt – eller om det är annorlunda för 

omröstningsartiklar. Vissa artiklar kanske skapas helt enkelt för att det ska finnas en 

omröstning till. Med detta i åtanke vore det också intressant att utifrån denna studie undersöka 

vad tidningar har för policy gällande publiceringar av omröstningar.     
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Figurförteckning 

Figur 1: Antal registrerade omröstningar per tidning och vecka.  

Figur 2: Antal registrerade unika omröstningar per tidning och vecka.  

Figur 3: Kategorifördelning av omröstningsartiklar i procent. 

Figur 4: Kategorifördelning för omröstningsartiklar i AB i procent.  

Figur 5: Kategorifördelning för omröstningsartiklar i SVD i procent. 

Figur 6: Kategorifördelning för omröstningsartiklar i NA i procent. 

Figur 7: Typisk omröstningsartikel för AB. 

Figur 8: Typisk omröstningsartikel för SVD. 

Figur 9: Typisk omröstningsartikel för NA.  

Figur 10: Omröstningsvärdering – sannolikheten att en nyhet innefattar en omröstning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Referenser 

Tryckta källor 

Andersson-Ek, P, Andréasson, K & Edwardsson, Å. (1999) Göra tidning. Stockholm: 

Ordfront.   

Bergström, A. (2005) Nyhetsvanor.nu. Nyhetsanvändningen på Internet 1998-2003. 

Göteborg: Institutionen för Journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. 

Gustavsson, C. (2006) Tidningens anpassning till Internet. En jämförelse mellan 

papperstidningar och webbtidningar. Medie– och kommunikationsvetenskaplig D-uppsats 

vid Karlstads Universitet.  

Hadenius, S & Weibull, L. (2003) Massmedier. En bok om press, radio & TV. Falun: 

Bonniers.  

Hedman, L. (2005) Nätnyheter med gamla och nya aktörer I: H.Hvitfelt & G.Nygren (red.),  

På väg mot medievärlden 2020. (s. 159-185). Lund: Studentlitteratur. 

Hvitfelt, H. (1989) Nyheterna och Verkligheten. Göteborg: Göteborgs universitet.  

Hvitfelt, H. (2005) Förändringens vindar – om mediernas utveckling, journalistik och 

demokrati. I: H.Hvitfelt & G.Nygren (red.), På väg mot medievärlden 2020. (s. 27-53). Lund: 

Studentlitteratur.  

Hvitfelt, H. (2008) Det går allt snabbare – om medieutveckling och demokrati I: H.Hvitfelt & 

G.Nygren (red.), På väg mot medievärlden 2020. (s. 29-54). Lund: Studentlitteratur.  

Johansson, B. (2004) Journalistikens nyhetsvärderingar I: L.Nord & J.Strömbäck (red.), 

Medierna och demokratin. (s. 223-240). Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, B. (2008) Vid nyhetsdesken. En studie av nyhetsvärdering vid svenska 

nyhetsredaktioner. Sundsvall: Demicom.   

Karlsson, M. (2007) Interaktiv journalistik – en realitet? I: A.Olsson, M.Karlsson & 

L.Ilshammar, Journalistik, nätet och maktens ordningar. (s. 33-60). Stockholm: sim(o) 

mediestudier.se. 



54 

 

Nilsson Å. (2000) Kvantitativ innehållsanalys. I: M, Ekström. & L, Larsson. (red.), Metoder i 

kommunikationsvetenskap. (s. 111-135). Lund: Studentlitteratur. 

Nowak, K & Wärneryd K. (1976) Kommunikation och påverkan. Stockholm: Prisma.  

Nygren, G & Alström B. (2005) Från murvel till varumärke och innehållsleverantör I: 

H.Hvitfelt & G.Nygren (red.) På väg mot medievärlden 2020. (s. 221-245). Lund: 

Studentlitteratur.  

Nygren, G. (2008) Bland multireportrar och innehållsleverantörer I: H.Hvitfelt & G.Nygren 

(red.), På väg mot medievärlden 2020. (s. 147-168). Lund: Studentlitteratur.  

Shoemaker, P (1991) Gatekeeping. London: Sage. 

Shoemaker, P & Reesen S. (1996) Mediating the message. New York: Longman. 

Svenningsson, M & Lövheim, M & Bergquist, M (2003). Att fånga nätet. Kvalitativa metoder 

för Internetforskning. Lund: Studentlitteratur. 

Östbye, H. Knapskog, K. Helland, K & Larsen, L (2004) Metodbok för medievetenskap. 

Malmö: Liber. 

Östgaard, E. (1968) Nyhetsvärdering. Stockholm:Wahlström & Widstrand. 

 Webb 

www.sydsvenskan.se  

www.medievarlden.se 

www.ne.se 

www.aftonbladet.se 

www.svd.se 

www.na.se 

 

 

 



55 

 

Bilaga 1 
Omröstningar på nätet: Kodschema för artiklar på webbtidningar. 

Medium (tidning)  Kategoritillhörighet  Tidigare registrerad omröstning 

1 Aftonbladet  1 Politik/Ekonomi  1 Nej 

2 Svenska dagbladet  2 Brott/Olyckor  2 Ja dagen innan 

3 Nerikes allehanda  3 Avvikelser  3 Ja i två dagar innan 

  4 Närhet   4 Ja i flera dagar innan 

  5 Kändisar   

  6 Personifiering   

  7 Bråk/Konflikt   

  8 Berör många   

  9 Viktigt för samhället   

  99 Övrigt   

 

Omröstningar på nätet: Kodblankett för artiklar på webbtidningar. 

Identifikationsnummer  

   

 

Medium (tidning)  

1 2 3 

   

 

Kategoritillhörighet  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 

          

 

Tidigare registrerad omröstning 

1 2 3 4 

    

 


