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Abstract 
Newspapers have undergone big changes with the progress of Internet and the newspapers 

establishment on the Internet. This adjustment to the Internet has resulted in differences 

between the content in newspapers and Web news sites. A quantitative content analysis and 

questions to Web authorities have been used in this study to describe what these differences 

are. During three days, three different newspapers were analysed and the conclusion was that 

many of the articles that were published in the newspapers also could be found in the 

newspapers Web versions. At the same time a lot of the articles on the Web news sites were 

not published in the newspapers. A common factor for all the newspapers who were analysed 

was that there was a larger share of news articles on the Web news sites first pages. The 

newspapers on the other hand had a larger share of culture- and sport articles.     

 

Of the articles that were represented in both the printed newspapers and the Web version there 

were not so many differences as were expected from the beginning of the analysis. The 

articles on the Web news sites were in some cases longer since you don’t have the same lack 

of space in this media and the articles often contained updated information that weren’t 

available when the newspaper was printed. The articles in the newspapers usually had more 

pictures and facts connected to the text while the Web news sites articles contained links to 

earlier and similar articles that helps the reader to put the news in to a bigger context. In the 

newspapers there were often references to the Web version for more information and in that 

way the Web news site was used as a complement to the newspaper.   

 

The number of interaction possibilities was varying among the different kinds of newspapers. 

There were both possibilities to comment on articles and also possibilities to watch web-TV, 

listen to sound files and watch picture shows. The conclusion that could be drawn from this 

was that it was important to maintain a good quality on the comments of articles so that they 

can create a value for the reader. It is also good if the newspaper and the Web version can 

offer different possibilities.  

 

 

 

 



Sammanfattning 

Med Internets framfart har tidningarna fått genomgå stora förändringar i och med att många 

papperstidningar har etablerat sig på webben. Denna anpassning till Internet har medfört 

skillnader i papperstidningarnas och webbtidningarnas innehåll, vilket är vad denna uppsats 

syftar till att undersöka. En kvantitativ innehållsanalys och frågor till webbansvariga har 

använts i denna uppsats för att beskriva vilka dessa skillnader är. Tre olika tidningar 

analyserades under tre dagar och det jag kom fram till var att en stor del av de artiklar som 

publiceras i papperstidningen också återfinnes samma dag i motsvarande webbtidning. 

Samtidigt hittades många artiklar i webbtidningen som inte publicerades i papperstidningen. 

Det som var en genomgående tendens för alla tidningar som analyserades var att det var en 

större andel nyhetsartiklar på webbtidningarnas förstasidor än i papperstidningens där det ofta 

fanns en högre andel kultur- och sportartiklar.  

 

Av de artiklar som fanns representerade i både papperstidningen och webbtidningen var det 

inte så många skillnader som jag från början hade trott. Webbartiklarna var i vissa fall längre 

då man inte har samma brist på utrymme här och artiklarna innehöll ofta uppdaterad 

information som inte fanns när papperstidningen gick i tryck. Papperstidningens artiklar 

innehöll fler bilder och faktarutor medan webbtidningens artiklar hade länkar till tidigare och 

liknande artiklar som hjälper läsaren att sätta in nyheten i ett större sammanhang. Ofta fanns 

det i papperstidningen hänvisningar till webbtidningen för att där hitta mer information och på 

så sätt används webbtidningen som ett komplement till papperstidningen.  

 

Antalet interaktionsmöjligheter var skiftande mellan de olika tidningarna. Det fanns både 

möjligheter att kommentera artiklar och även möjligheter att se webb-TV, lyssna på ljudfiler 

och se bildspel. Den slutsats som kunde dras av detta var att det var viktigt att efterhålla 

kommentarsmöjligheterna så att de skapar ett mervärde för läsaren samt att det var bra att 

papperstidningen och webbtidningen kunde erbjuda olika möjligheter. 
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1. Inledning 

Många nyhetstidningar har försökt anpassa sig till den nya tekniken genom att etablera sig på 

Internet. Internet ger tidningarna möjligheter till lägre distributionskostnader, uppdateringar 

24 timmar om dygnet och en stor geografisk spridning på sitt publicerade material. De flesta 

tidningar lägger ut sin upplaga på Internet så att man kan se den gratis och finansierar den 

med hjälp av annonsörer. Tidningarna måste därför kunna garantera annonsörerna en viss 

trafik på webbtidningarna. Man har därför märkt av en riktning mot mer 

underhållningsjournalistik som är mer lättsamt och lockar fler människor (Bergström, 2001). 

Att ta betalt för webbtidningarna har inte blivit någon större succé då nätet är en miljö där 

man är van att få det mesta gratis och har man väl börjat ge ut tidningen gratis är det svårt att 

ändra på den vanan (Hall, 2001). 

 

Det som de flesta experter är överens om är att papperstidningar inte kommer att försvinna, 

eftersom de flesta är vana att läsa tidningen på just det sättet (Bergström, 2005; Burnett och 

Marshall, 2003; Hall, 2001; Hvitfelt och Nygren, 2005). Det är mest unga människor som inte 

redan har en vana av att läsa tidningen som har lättare att ta till sig vanan att läsa tidningen på 

Internet (Bergström, 2005).  Ny teknik medför dock en del förändringar som både 

journalister, läsare och nyhetsföretag måste anpassa sig till. Det många experter tror är att 

nätnyheter kommer att få en annan funktion än vad nyheter i pappersupplagan har och att 

journalisterna nu har fått en ny roll som guide i vårt informationssamhälle. Istället för att vara 

en primärkälla för nyheter använder man nätet för att få mer djupgående information om en 

speciell nyhet. Eftersom man läser på ett annat sätt på Internet kan man inte publicera 

tidningen med samma layout som i papperstidningen. Man måste därför anpassa nätupplagan 

för att få en god läsbarhet och guida läsaren på rätt sätt. 1 

1.2 Bakgrund 

Det har gjorts ett flertal undersökningar om människors nyhetsvanor men det som har 

undersökts i liten utsträckning är hur det redaktionella innehållet på Internet har bearbetats 

och anpassats till Internet. I böckerna Webtheory (Burnett och Marshall, 2003) och Online 

Journalism (Hall, 2001) har det tagits upp en del om hur man publicerar nätnyheter, men 

                                                 
1 Denna uppsats kan vara intressent att läsa för journalister och redaktörer som jobbar med webbpublicering för 
att se vad man ska tänka på för att utnyttja webbens möjligheter till att förmedla sitt publicerade material på 
bästa sätt.  
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däremot inte så mycket om just hur de har anpassats för det nya mediet och vad som händer 

med det redaktionella innehållet i samband med detta.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar i huvudsak till att undersöka hur det redaktionella innehållet i 

webbtidningar har anpassats för Internet och om man värderar nyheter på olika sätt i 

medierna, dvs. finns det något som tas med i den ena mediatypen men inte i den andra? Denna 

övergripande fråga omfattar också hur artiklarnas texter anpassas till webben. Kan man märka 

någon skillnad i texterna med tanke på längd och innehåll? Det som också har undersökts är 

vilka interaktionsmöjligheter som finns och i vilka sammanhang de används samt om det 

finns några skillnader mellan olika typer av tidningar. Dessa frågor har sammanfattats till 

följande mer specificerade frågor: 

• Hur ser egentligen skillnaden ut mellan den vanliga papperstidningen och 

webbtidningen med tanke på förekommande artiklar och nyhetsvärdering? 

• Hur anpassas artiklarnas texter till webbtidningen?  

• Vilka interaktionsmöjligheter är förekommande? 

1.3 Disposition 

Denna uppsats bygger på en teoridel om området webbjournalistik samt en analys av 

webbtidningar och papperstidningar vilken består av tre olika delar. En kvantitativ 

innehållsanalys användes för att undersöka vilket material som användes i tre olika tidningar 

som alla hade både en vanlig pappersupplaga och en webbtidning samt hur detta material 

användes. Även en induktiv analys gjordes för att se vilka interaktionsmöjligheter som 

förekommer. Resultatet från dessa analyser har sedan kopplats med teoridelen för att besvara 

uppsatsens frågor och dra slutsatser. I det sista kapitlet har en diskussion förts om dessa 

slutsatser. 
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2. Teori 

Detta kapitel innehåller bakomliggande teorier om vad Internet har haft för konsekvenser för 

papperstidningen så här långt och även teorier om vad som kan ske i framtiden allteftersom 

utvecklingen fortsätter.  

2.1 Vad Internet innebär för papperstidningen 

Internet och webbtidningar har många förutsättningar som papperstidningen inte har: 

• Det är snabbt och kan publicera nyheter som når hela världen på bara några minuter. 

• Det är interaktivt, vilket ger helt andra möjligheter för nyhetsproducenter att 

kommunicera med läsarna i form av debatter, enkäter och omröstningar.  

• Det kan lagra stora mängder sökbar information. 

• Det kan förmedla nyheter och information som skräddarsytts utifrån den enskilde 

användarens behov och önskemål. 

• Det kan ge rörliga bilder och ljud på beställning. 

(Andersson-Ek et. al, 1998) 

 

Den teknik vi kommer att använda i framtiden finns redan i dagens laboratorier enligt 

professor och civilingenjör Nils Englund. Det man ska tänka på när det gäller ny medieteknik 

är att det tar väldigt lång tid, oftast 30 år, innan målgruppen har anpassat sig till den nya 

tekniken. Dessutom är vissa människor mer entusiastiska än andra när det gäller att ta till sig 

den nya tekniken. (Hvitfelt och Nygren, 2005) De flesta experter menar att den nya tekniken 

inte kommer att göra att de traditionella papperstidningarna kommer att försvinna. De menar 

att nätnyheterna inte kan ersätta den magiska känslan av att bläddra i papperstidningar, vilka 

också ger mer tid för eftertanke (Bergström, 2005; Burnett och Marshall, 2003; Hall, 2001; 

Hvitfelt och Nygren, 2005). En ytterligare förklaring är att medievanor sitter djupt rotade hos 

människan och är svåra att ändra på, vilket Annika Bergström skriver om i den akademiska 

avhandlingen Nyhetsvanor.nu (Bergström, 2005). Efter diverse undersökningar har Bergström 

kommit fram till att de som har lättast att anpassa sig till nätnyheterna är de som redan är vana 

med Internet. Det är mest unga och resursstarka personer och de som är intresserade av teknik 

som har lättare att ta till sig nätnyheterna. En annan författare som kommit fram till samma 

sak är Jim Hall i Online Journalism (Hall, 2001). Nyhetsmedierna TV och Internet har 

dessutom dragit till sig en publik som inte annars använder sig av nyhetsmedier och de som 

läser nyheter på Internet är också mer benägna att läsa papperstidningen (Bergström, 2005; 
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Hall, 2001). Englund menar att det är det kommersiella och ekonomiska hänsynstagandet och 

inte tekniken i sig själv som driver själva teknikutvecklingen, ibruktagandet och 

användningen av ny teknik och därmed medieutvecklingen (Hvitfelt och Nygren, 2005). 

 

Nätnyheterna ger djup, bredd och interaktion (Hall, 2005). Troligtvis kommer nätnyheterna få 

en annan funktion än de traditionella nyhetsmedierna och bör mer ses som ett komplement än 

en konkurrent. Papperstidningen används för att ge en överblick och nätnyheterna används för 

att följa upp nyheter och ge mer detaljer och bakgrund, vilket har visat sig vara speciellt 

tydligt vid stora kriser då man behöver ny information snabbt. (Bergström, 2005; Burnett och 

Marshall, 2003; Hall, 2005) Det finns också de som inte håller med om detta helt och hållet, 

utan som ser Internet som endast ännu en konkurrent bland nyhetsföretagen (Hvitfelt och 

Nygren, 2005). 

2.2 Konvergens och divergens 

Den nya tekniken gör att vi går mer mot en divergens och individualisering då man har större 

möjlighet att välja själv vilket TV-program man vill se eller vilka sorters nyheter man vill läsa 

eftersom det nu finns ett bredare utbud av olika temakanaler (Bergström, 2005; Burnett och 

Marshall, 2003; Hall, 2001; Hvitfelt och Nygren, 2005). Bergström tror därför att den sociala 

sammanhållningen kan bli sämre då alla får olika nyheter som man inte kan diskutera 

(Bergström, 2005). Dessutom kan personligt anpassade nyheter leda till att man som 

medborgare inte får ett lika brett informationsintag (Burnett och Marshall, 2003). Å andra 

sidan går man också mot en konvergens då gränserna mellan olika medieformer blir suddigare 

och innehållet i olika medier liknar varandra mer och mer eftersom reportrarna använder 

samma råmaterial för att skapa nyheter till olika kanaler även om de anpassas för de olika 

kanalerna. En annan faktor som gör att man går mot konvergens är att ägandet av 

medieföretagen koncentrats till allt färre ägare vilket gör att samma innehåll förmedlas i olika 

mediekanaler.(Hvitfelt och Nygren, 2005) 

2.3 Mer underhållning 

Då konkurrensen om publiken hårdnar mellan olika medieformer måste man ta till nya 

metoder. Nyheterna har blivit mer inriktade på underhållning då det är mer lättsmält och 

lockar fler människor. Det som har nått störst framgång på nätet är underhållningsnyheter och 

kvällstidningen Aftonbladet är den mest besökta nyhetssajten. Det är också på kvällen som 

det är som mest aktivitet på de flesta webbtidningar. (Bergström, 2005) Ett exempel på att 
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nyheterna numera liknar underhållning istället för riktiga nyheter är Monika Lewinsky-

affären, vilket kanske är spännande att läsa om men har inte så mycket med politik att göra. 

(Hall, 2001). Mediernas inriktning på politikernas privatliv kan ha effekter på vår demokrati 

då detta skapar ett missnöje bland publiken. Andra faktorer som bidrar till missnöje bland 

medborgarna är att nyhetsföretagen blivit mer inriktade på konsumtion och medborgarna 

känner därför inte längre att journalisterna står på deras sida. (Hvitfelt och Nygren, 2005) 

2.4 Nya interaktionsmöjligheter 

Ett skäl för att ett medieföretag ska finnas på nätet är att öka kontakten med läsarna. Internet 

gör det betydligt enklare att genomföra enkäter och snabba läsarfrågor, starta debatt i egen 

regi och på det sättet få läsare att engagera sig mer i tidningen. En levande debatt direkt på 

nätet skapar engagerade läsare, som själva kan påverka innehållet och föra ut sitt budskap till 

många andra. (Andersson-Ek, et al, 1998) Internet bidrar med en möjlighet till interaktivitet 

som gör att man inte behöver vara passiv som i andra medier. (Bergström, 2005; Burnett och 

Marshall, 2003; Hall, 2001; Hvitfelt och Nygren, 2005). 

 

Ett sätt att erbjuda mervärde för den som prenumererar på tidningen är genom fri eller 

billigare sökning i tidningens arkiv och liknande tjänster. (Andersson-Ek, et al, 1998)  

På nätet kan användare hitta och sätta ihop information själv till nyheter och användaren blir 

på så sätt mer som en researcher då man har möjlighet att gå bakåt i tiden genom att söka i 

arkiv. (Bergström, 2005; Burnett och Marshall, 2003; Hall, 2001; Hvitfelt och Nygren, 2005).  

 

Internet tillåter diskussion och debatt om aktuella ämnen så att man kan delta mer och på ett 

annat sätt, vilket är viktigt för att upprätthålla demokratin i samhället. Trots dessa möjligheter 

menar Hall att det inte finns några bevis på att Internet skulle bidra till ett mer demokratiskt 

medie för journalistiken (Hall, 2001). Hall menar att det har motsatt effekt då nyhetsföretag 

på Internet är drivna av annonsörer vilka journalisterna arbetar för (Hall, 2001). Då det också 

sker en minskning av lokala nyheter på Internet kan även det ha en inverkan på medborgarnas 

engagemang i lokala politiska frågor (Burnett och Marshall, 2003).  

2.5 Ekonomi 

Att publicera nyheter på Internet sågs som en lösning på den dyra distributionskostnaden att 

leverera tidningen på papper men man gjorde dock inga riktiga kalkyler när det gällde 

kostnaden och annonseringen. Att ta betalt för något i en miljö där allting upplevs som gratis 
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har inte blivit någon vidare framgång och det finns olika lösningar på detta som har prövats. 

(Hall, 2001) En av dem är t.ex. att köpa upp annonssajter som erbjuder tjänster som liknar 

tidningarnas eftertextannonser som Aftonbladet gjort med Blocket. Papperstidningar har 

också fått göra stora nedskärningar och dra ner på antalet anställda vilket också kan ha 

effekter på kvaliteten då mer jobb ska göras av färre personer. Om papperstidningarna tvingas 

höja priserna för att överleva, är det bara de resursstarka personerna i samhället som kommer 

att ha råd med papperstidningen och det kommer då endast bli en elit med informationsrika 

människor, vilket leder till en uppdelning av samhället som i sin tur påverkar vår demokrati. 

(Hvitfelt och Nygren, 2005). Därför är det viktigt att se till att kvaliteten på nätnyheterna inte 

är sämre än nyheterna i papperstidningen.  

2.6 Förändrade arbetsformer för journalisterna 

Journalister behöver en bred kompetens för denna multimediala produktion. I samband med 

att ny teknik tillämpas får journalisterna mer krav på sig då de måste kunna hantera flera olika 

medieformer och veta hur man skapar text, ljud och bilder. Detta kan leda till att det blir 

mindre tid för att kontrollera källor och när vem som helst kan publicera journalistiskt 

innehåll på Internet måste journalisterna ta tillvara på de erfarenheter de har när det gäller att 

hantera stora mängder av information (Hvitfelt och Nygren, 2005).  Hall menar också att 

journalisten blir mer som en guide som ska leda läsaren till olika källor där denne kan få olika 

perspektiv på en händelse och tolka sig fram till en egen åsikt. Då Internet tillåter mer 

interaktion kan man lättare skapa en dialog och journalisten får då en närmare relation till sina 

läsare. Journalisten får nu chansen att lära känna sina läsare och man kan snabbt få feedback 

på det man skrivit. (Hall, 2001) 

 

Robert G. Picard, professor vid Internationella handelshögskolan i Jönköping, menar att det 

ökade ekonomiska beroendet för medierna har påverkat deras innehåll till att få ett mer 

kommersiellt innehåll, vilket oroar medieföretag som vill främja allmänhetens intresse. Denna 

trend som går mot betoningen på mediernas affärsintressen har sammanfallit med 

allmänhetens missnöje och förlust av förtroende och därmed också mediers minskade 

trovärdighet. Picard tror att det kan bli nödvändigt att införa flexiblare arbetsformer och 

använda sig av personal som är utbildad i flera typer av medier. Tidningen kommer också att 

behöva samarbeta med andra tidningar för att nå stordriftfördelar och även producera 

parallella TV-program och webbplatser. Picard förutspår att onlinetjänsterna kommer att öka, 

särskilt när tillgången till bredband ökar, och annonsörerna kommer att söka sig till Internet i 
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allt större grad då man har möjligheter till mer individuellt anpassad marknadsföring. Om 

medieföretagen vill överleva i denna föränderliga marknad måste de också anpassa sig till den 

nya tekniken menar Picard. (Hvitfelt och Nygren, 2005) 

 

Redaktionernas arbetssätt och det journalistiska produktionsarbetet påverkas också av de nya 

medieformerna menar Lowe Hedman, professor från Uppsala universitet. Nu kan 

journalisterna arbeta vart som helst och när som helst. Antalet fast anställda minskar och det 

blir mer frilansande journalister. Journalistiskt innehåll produceras också av stora 

produktionsföretag för olika medieformer med samma ägare vilket leder till en likriktning av 

innehåll när samma innehåll förmedlas via många olika kanaler. Man måste alltså anpassa 

nyhetsmaterialet för den tänkta kanalen. Idag görs detta på olika sätt. Vissa tidningar 

publicerar enbart unika nyheter på nätet som de inte har med i papperstidningen. Andra lägger 

endast ut en viss del av papperstidningens material på nätet. Hur det har bearbetats för att 

passa olika medier är svårt att säga, men intrycket är att materialet är bearbetat för just det 

ändamålet menar Lowe Hedman. (Hvitfelt och Nygren, 2005) 

 

För att ett företag ska anpassa sig till de nya teknikerna och förändrade behov hos publiken 

behöver de alltså publicera sig i flera mediekanaler. En stor fråga är då hur man ska utforma 

det redaktionella arbetet eftersom man inte kan publicera nyheterna på samma sätt på Internet 

som i en tidning. Tidningsledningens mål är att kunna utföra detta med så få inblandade 

personer som möjligt och samtidigt ha hög kvalitet på innehållet. Dessa förändringar är inte 

helt lätt för de inblandade att genomföra och inte heller särskilt billiga menar Kristina 

Sabelström Miller. Det är dock viktigt för tidningsföretagen att tänka strategiskt och 

långsiktigt. I samband med att medieföretagen satsar på flerkanalspublicering ökar också 

kontakten med mottagaren genom t.ex. interaktivitet med hjälp av digital-TV osv. Det blir 

således en starkare koppling mellan producent och konsument menar Lowe Hedman. (Hvitfelt 

och Nygren, 2005) 

2.8 Design av webbtidningar 

För att slippa lära sig att läsa en tidning på nytt vill man gärna att användaren ska känna igen 

sig i det nya mediet. Det är därför webbtidningarna ofta är uppbyggda och organiserade så att 

de liknar nyhetstidningar. Det får också upp trovärdigheten för innehållet. (Burnett och 

Marshall, 2003) Genom att ge nyhetssajten ett starkt och välkänt varumärke blir innehållet 
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också mer trovärdigt och lockar på så sätt en stor publik. Det är därför de tidningar som är 

stora i pappersform också är stora på Internet. (Andersson-Ek, et al, 1998) 

 

Tidiga studier av dagstidningar som publicerats på Internet visar att vi vill läsa på ett annat 

sätt i tryckta medier och att det därför krävs nya journalistiska uttryckssätt. En rubrik i 

papperstidningen fungerar i ett sammanhang där vi också ser en bild som hör till artikeln, 

eventuella förtydligande rubrikrader, faktarutor och sidoartiklar men där vi också direkt kan 

se om texten är lång eller kort. En rubrik till en artikel på en webbsida ska också kunna 

fungera som länk på en indexsida – det ställer andra krav på innehåll, sammanfattning och 

förmåga att väcka intresse. (Andersson-Ek, et. al, 1998) Burnett och Marshall menar också att 

nyheterna som publiceras på nätet är kortare på grund av att det är jobbigare att läsa på datorn 

och man använder också mer bilder och länkar (Burnett och Marshall, 2003). Korta texter är 

en klar fördel och kan kombineras med länkar till djupare information. Längre texter måste 

anpassas för att skrivas ut på skrivare, eftersom många föredrar att läsa på det sättet. 

(Andersson-Ek, et. al, 1998) 

 

Det är viktigt med god design för att få en funktionell nyhetssida. Hypertext som används på 

Internet tillåter läsaren att få mer djupgående information om en händelse genom att länka till 

nyhetsarkiv så att läsaren kan sätta en händelse i kontext till tidigare liknande händelser. 

Bilder, ljud, text, och videoklipp sätts samman till en helhet i webbtidningarna. Man har 

börjat med detta arbetssätt i den vanliga papperstidningen men det har funnit sin naturliga 

form på webben (Hall, 2001). Detta multimediala arbetssätt sätter krav på redaktören. 

Redaktören måste guida läsaren så att den inte lämnar texten efter att ha klickat på en länk. 

Därför är det bäst att ha alla länkar vid sidan av texten i en kolumn eller nedanför texten 

istället för mitt i en brödtext. (Andersson-Ek, et. al, 1998) 

2.9 Lagring och sökning av artiklar 

I alla medier lagras texterna elektroniskt, men för journalistik på Internet blir det extra viktigt 

att förse varje text med tydlig märkning över ämnesområde, publiceringsdatum, 

publiceringsform, nyckelord osv. Det som skrivs idag kommer kanske också vara intressant 

imorgon – om man hittar det. Nyhetssajten bör därför hitta en organiserad struktur som 

innebär att läsaren enkelt kan hitta bland äldre artiklar efter ämnen och sökord. (Andersson-

Ek, et al, 1998) 
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Många medieföretag satsar på teknik som gör det möjligt att leva upp till devisen ”Write once 

– publish many”. De texter som skrivs ska alltså kunna användas i papperstidningen, på 

företagets webbplats, sändas ut via fax eller elektronisk post eller publiceras i annan form i 

någon bilaga. Det innebär lagring i databas där information om texten och allt som hör till den 

i form av rubriker, fakta och bilder ska finnas med. Det innebär också att varje text måste 

klassificeras med sökord, avdelning, publiceringsdag, publiceringsform, upplaga osv. Den 

teknik som används måste också baseras på en fastslagen standard så att inte allt jobb måste 

göras om när man inför ny teknik. (ibid, 1998)  

 

Push-tekniken, där läsaren själv snabbt ska kunna få tillgång till skräddarsydd information 

efter egna önskemål eller regelbundet få den hemskickad till den egna datorn, kan också ställa 

krav på klassificering utifrån begrepp som tidigare inte använts. Det kan bli aktuellt att märka 

information efter vilken åldersgrupp den vänder sig till, efter kön, etnisk tillhörighet, inkomst, 

musiksmak och massor av annat för att gardera sig för inkommande behov. (ibid, 1998)  

2.10 Nyhetsvärdering 

Nyhetsvärdering innebär att välja ur en ström av information, avgöra vilka nyheter som ska 

ligga på förstasidan och vilka som ska ligga överst på en insida, vilka som ska tonas ned och 

vilka nyheter som helt enkelt ska slängas. Den dagliga nyhetsströmmen räcker för att fylla 

tidningen flera gånger om, men hur ska man då välja vilka som ska komma med i tidningen? 

De flesta journalister brukar hänvisa till att nyhetsvärdering sitter någonstans i ryggmärgen, i 

hjärnbalken eller att det helt enkelt känns i hela kroppen. Man är fostrad på redaktioner och 

har lärt sig se skillnad på en bra och en dålig grej. Att teoretisera över vad det egentligen är 

som gör nyheten bra eller dålig, stor eller liten, är svårare. Ändå finns det en slags mall som 

varierar från tidning till tidning samt från journalist till journalist. Vilket är bra eftersom om 

alla tänkte lika skulle tidningarna bli förutsägbara och tråkiga. (Andersson-Ek, et al, 1998) 

 

Bedömningen av en nyhet måste utgå från individen – en människas erfarenhet, nyfikenhet 

och ambitioner och de flesta journalister har någon form av ambition att skildra 

samhällsutvecklingen. En dagspressjournalist måste eftersträva att vara så objektiv som 

möjligt och ska försöka bortse från egna motiv i nyhetsbedömningen. (Andersson-Ek, et al, 

1998) 
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Andersson-Ek et. al har därför satt upp ett tiotal punkter för att ge en teoretisk bild av 

nyhetsbedömning. Ju fler av de tio punkterna som stämmer och ju högre på skalan kriterierna 

uppfylls – desto bättre nyhet.  

 

1. Det du själv reagerar för, är ofta något som andra reagerar för.  

Men det är också viktigt att sätta sig in i andras situation. Ditt specialintresse kanske 

inte är lika intressant för många andra.  

2. Berör många.  

En tidning som ska läsas av så många som möjligt måste innehålla nyheter som är 

intressanta för många av läsarna. Därför är nyheter som angår stora grupper av läsare 

självklart viktiga nyheter.  

3. Spridningsområde.  

Det område där tidningen säljs kallas spridningsområde. På tidningen värderar man en 

nyhet som inträffat i spridningsområdet högre än motsvarande nyhet från andra delar 

av landet.   

4. Egen nyhet.  

Många läsare klagar över att det är samma nyheter överallt. En nyhet kan komma i 

radions sändningar, därefter på Rapport eller Aktuellt och sedan står i stort sett samma 

sak i tidningen nästa morgon. En egen nyhet finns alltså bara hos den egna tidningen 

och inte hos konkurrenterna. Dessa ges bättre placering än övriga artiklar.  

5. Aktualitet.  

En nyhet blir extra intressant om den rör ett aktuellt ämne som uppmärksammats i 

flera artiklar på senare tid. Sådana artiklar kallas uppföljningar.  

6. Verklig nyhet?  

En läsare vill inte läsa samma nyhet två gånger. Därför vill man inte publicera samma 

nyheter dagen efter som konkurrenten haft dagen innan. Dessa artiklar ges därför 

mindre plats än de skulle ha fått i annat fall.  

7. Överfört på en person.  

En bild är alltid ett blickfång på en tidningssida. Är det dessutom en bild på en 

människa som berörs av en händelse har vi någon att titta på och känna med. 

8. Informationsplikt/redovisning. 

För att veta hur jag själv och andra människor kommer att påverkas av beslut som 

fattas i FN, EU och riksdagen måste jag följa med i händelseutvecklingen och i 

debatten. Därför skriver tidningarna mycket om politik, utland och näringsliv.  
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9. Stämmer med tidningens regler och policy. 

Tidningen följer man de etiska regler som visar vad som ska lyftas fram och vad som 

ska tonas ned.  

10. Känd person. 

En nyhetshändelse kan bli intressantare om en känd person är inblandad. På 

morgontidningarna brukar man däremot tona ner kändisartiklarna för att inte bli 

sammankopplade med skvallerpressen.  

(Andersson-Ek et. al, 1998; Andersson-Ek et. al, 2001) 

2.11 Sammanfattning av teorikapitlet 

Webbtidningar innebär att människor har möjlighet att skaffa sig nya nyhetsvanor, men att 

anpassa sig till ny teknik är något som tar lång tid. Internet bidrar till en konvergens när 

samma nyhetsmaterial används flera gånger i olika medier och man får samma information 

från olika håll. Men det bidrar också till divergens, då man kan få information och nyheter 

som är individuellt anpassade efter den enskildes intressen. Vissa menar att papperstidningen 

använder webbtidningen som ett komplement och vissa ser webbtidningen enbart som en 

konkurrent bland övriga nyhetsmedier. Denna konkurrens resulterar i att nyheterna blir mer 

inriktade på underhållning för att locka mer publik.  

 

Ekonomi och arbetsformer har för många papperstidningar genomgått stora förändringar i takt 

med utvecklingen av ny teknik. Det som är viktigt i uppkomsten av webbtidningar är att 

kvaliteten bibehålls så att det inte endast blir de rika som har råd med att ha tillgång till 

nyheter med kvalitet. Den nya tekniken gör att webbtidningen inte kan se ut som den gör i 

pappersform och artiklar och innehåll måste anpassas för Internet på olika sätt. Det är detta 

som resten av uppsatsen handlar om. 
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3. Metod 
I föregående kapitel beskrevs bakomliggande teorier om vad webbtidningar har för effekter på 

papperstidningen. För att ta reda på vilka skillnader som finns mellan de båda 

tidningsformerna användes här en kvantitativ innehållsanalys och för att ta reda på vilka olika 

interaktionsmöjligheter som förekommer användes dessutom en induktiv metod. Frågor som 

uppkom under insamlingen av materialet ställdes till webbansvariga på de utvalda 

tidningarna. I alla analyser har samma tidningar och dagar använts. 

3.1 Val av metod 

Eftersom syftet med denna uppsats inte är att undersöka kvalitet på texterna utan att analysera 

hur innehållet har anpassats för webben passar en kvantitativ innehållsanalys bra för detta 

ändamål. Kvantitativ innehållsanalys används för att beskriva mönster och 

utvecklingstendenser i mediernas innehåll och innebär dataregistrering och analysteknik som 

inriktar sig på en systematisk, objektiv och kvantitativ beskrivning av innehållet i ett budskap 

Med systematisk menas att man formulerar generella regler för hur materialet behandlas. 

Forskaren måste också vara objektiv, dvs. hålla sina egna åsikter och egenheter utanför 

bearbetningen av materialet. Då man gör en kvantitativ innehållsanalys strävar man efter en 

siffermässig beskrivning av materialet, men man kan också ha variabler och kategorier som 

fångar upp kvalitativa egenskaper. (Østbye et. al, 2004) Denna metod användes för analys av 

hur stor andel artiklar som fanns i både webbtidningen och papperstidningen samt hur dessa 

artiklar har nyhetsvärderats i de båda medierna. Metoden användes även i analysen av 

artiklarnas innehåll. 

3.2 Urval av tidningar  

Innan själva analysen av skillnader och likheter kunde börja behövdes först ett antal tidningar 

väljas ut. Då syftet med uppsatsen är att jämföra skillnaderna mellan papperstidningar och 

webbtidningar har enbart sådana tidningar som alla har en pappersupplaga samt en 

webbupplaga som är anpassad för webben undersökts. För att se om det är någon skillnad 

mellan olika kategorierna av tidningar undersöktes en kvällstidning, en dagstidning och en 

lokal tidning. De valda tidningarna är Aftonbladet, Dagens Nyheter (DN) och Värmlands 

Folkblad (VF). Aftonbladet förkortas som AB på vissa ställen i resultatkapitlets diagram. 

Orsaken till valet av just dessa tidningar är att Aftonbladet.se är den mest besökta nyhetssajten 

i Sverige och DN är en av de största nationella dagstidningarna. De har därför kommit långt 
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fram i utvecklingen av webbtidningar. VF valdes eftersom det var den enda lokaltidningen i 

det område (Värmland) där uppsatsen skrevs som har gjort en anpassning till webben.  

3.3 Analyser av artiklar från papperstidningen samt 

nyhetsvärdering 

Att se hur nyheterna har värderats och prioriterats i webbtidningen är lite problematiskt 

eftersom aftonbladet.se och dn.se uppdateras kontinuerligt under dagen. Därför gjordes en 

kvantitativ innehållsanalys genom att registrera hur nyheterna uppdaterades under ett dygn för 

dessa webbtidningar. Detta gjordes med hjälp av att göra en skärmdump, dvs. en printscreen, 

av respektive webbtidnings förstasida var tredje timme mellan kl. 09.30 och 21.30 under ett 

nyhetsdygn. För att se hur webbtidningen har ändrats under natten gjordes även en 

skärmdump kvällen innan (21.30) samt nästföljande dag (09.30). Alltså registrerades totalt sju 

tidpunkter under drygt ett dygn. Med webbtidningens förstasida menas den sida som först 

möter användaren när man kommer till den aktuella webbplatsen, den så kallade 

”indexsidan”. Indexsidan fungerar som webbplatsens innehållsförteckning och ger 

information om webbplatsens interna länkar. Från denna sida kan man sedan ta sig till andra 

delar av webbplatsen. (Sveningsson et. al, 2003) Anledningen till att endast indexsidan 

analyserats förklaras nedan. På indexsidan är det de kolumner som innehåller nyhetsartiklar 

som har använts i analysen, dvs. för Aftonbladets del är det indexsidans mitten- och 

högerkolumn (se figur 3), för DN vänster- och högerkolumnen (se figur 2) och för VF 

vänsterkolumnen (se figur 1). Kolumner med menyer och annonser har inte tagits med i 

analysen eftersom de endast innehåller länkar till olika delar av tidningen.  

 

Figur 1. Visar ett exempel på hur en skärmdump för VF: s indexsida såg ut. Den röda markeringen visar den del 

av indexsidan som har använts i analysen. 



 16 

                             
Figur 2 och 3. Visar exempel på hur skärmdumparna för DN: s och Aftonbladets indexsidor såg ut. De röda 

markeringarna visar den del av indexsidorna som har använts i analysen. 
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Vid varje tidpunkt räknades antalet artiklar på webbtidningens indexsida. Som artikel 

räknades alla länkar som hänvisade till en artikel innehållande minst en rubrik och brödtext. 

Chansen att missa en artikel mellan de registrerade tidpunkterna var inte så stor eftersom en 

artikels genomsnittliga ”livslängd” på indexsidan var 9 timmar för DN och 13 timmar för 

Aftonbladet. Artiklarnas livslängd räknades ut innan analysens början. Samtidigt jämfördes 

dessa artiklar med den aktuella papperstidningens artiklar för att se hur många av den aktuella 

dagens artiklar som fanns representerade i webbtidningen och även vid vilken tidpunkt de var 

som flest. Denna procedur upprepades under tre slumpvis utvalda dagar för att sedan kunna 

räkna ut ett genomsnittligt resultat och undvika att enstaka händelser bidrar till ett skevt 

resultat. I VF: s fall gjordes endast en skärmdump och registrering per dygn eftersom denna 

webbtidning endast uppdateras en gång om dagen på morgonen kl. 9.00. Samtliga artiklar på 

indexsidan för vf.se hade alltså en livslängd på 24 timmar. Reliabiliteten blir därför högre i 

mätningen av VF: s artiklar eftersom risken att man missar någon artikel mellan de olika 

tidpunkterna är lika med noll. 

 

Även papperstidningens artiklar räknades för att se hur stor andel av dessa som fanns 

representerade på webbtidningens indexsida. Som en artikel i papperstidningen räknades alla 

nyheter som har en rubrik och brödtext. Recensioner och insändare räknades också som 

artiklar i denna analys eftersom också dessa i vissa fall finns representerade i webbtidningen 

som en artikel.  

 

För att se om det fanns några skillnader i representationen av olika typer av artiklar delades 

också artiklarna in i kategorier. För att kunna jämföra tidningarna på ett rättvist sätt måste 

man välja sådana variabler som överensstämmer med alla tidningar (Østbye et. al, 2004). 

Därför blev indelningen på följande sätt för både webbtidningarnas och papperstidningarnas 

artiklar:  

• Nyheter (Sverige, lokala nyheter, världen etc.) 
• Kultur (Nöje, TV, film etc.) 
• Sport 
• Ledare 
• Debatt 
• Mat 
• Insändare 
• Övrigt (Till denna kategori hör de delar av tidningen som inte är gemensamma med 

alla tidningar som t.ex. ekonomi, mode, familj) 
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De bilagor som inte finns med i varje nummer som t.ex. ”DN bostad” och ”Aftonbladet 

Klick”, har inte tagits med i beräkningen för att kunna jämföra mer noggrant mellan de olika 

dagarna.  

3.3.1 Urval av dagar 

Alla tidningarna undersöktes på samma dagar för att det skulle vara lättare att jämföra 

resultatet, men för att undvika att materialet skulle påverkas av ett stort återkommande 

nyhetsämne som t.ex. ett kungabröllop eller liknande behövdes det en spridning på de valda 

dagarna för analysen (Østbye et. al, 2004). Under drygt en vecka valdes därför tre dagar ut 

med några dagars mellanrum för att nyhetsartiklarna skulle hinna bytas ut i webbtidningarna. 

De datum och tider som har använts i analysen blev som tabell 3.1 visar. 

 

Tabell 3.1 Lista över vilka datum och tider som har använts i analysen av papperstidningar och webbtidningar. 

 Datum för analys av papperstidningar: Datum och tider för analys av webbtidningar: 

 
DAG 1 

 
20 april (torsdag) 

19 april kl. 21.30  
20 april kl. 09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30  
21 april kl. 09.30 

 
DAG 2 

 
25 april (tisdag) 

24 april kl. 21.30  
25 april kl. 09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30  
26 april kl. 09.30 

 
DAG 3 

 
28 april (fredag) 

27 april kl. 21.30  
28 april kl. 09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30  
29 april kl. 09.30 

 
I resultatkapitlets diagram används beteckningarna DI och DE som står för ”dagen innan 

papperstidningen kom ut kl. 21.30” respektive ”dagen efter papperstidningen kom ut kl. 

09.30”. 

3.3.2 Avgränsning 

Orsaken till att endast indexsidans artiklar har analyserats är dels för att det skulle vara 

omöjligt att hinna bevaka alla de kategorisidor som finns på webbtidningarna och samtidigt få 

ett resultat som tål att jämföras. Indexsidan är ju också webbtidningens så kallade ”etta” där 

dagens viktigaste artiklar samlas. Det är här som en artikel oftast ”börjar” och flyttas sedan 

vidare till en kategorisida senare under dagen och fungerar som en innehållsförteckning och 

överblick för hela webbtidningen. Därför kan man inte med denna kvantitativa metod få ett 

bra mått på exakt hur många artiklar som har tagits från papperstidningen under en viss 

bestämd dag, men indexsidan ger ändå en ganska bra uppfattning om hur de båda medierna 

förhåller sig till varandra och hur de har prioriterat sina nyheter. För att ändå få ett svar på 

frågan om just hur många av papperstidningens artiklar som finns med i hela webbtidningen 

har därför webbansvariga på respektive tidning tillfrågats om detta. 
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3.4 Analys av skillnader i artiklarnas innehåll 

Eftersom inte artiklarna i de båda medierna kan presenteras på samma sätt på grund av olika 

tekniker och olika sätt att läsa på var det intressant att se om dessa skillnader hade någon 

effekt på innehållet i artiklarna. Syftet med denna analys var därför att se vilka skillnader eller 

likheter som fanns i de artiklar som fanns med både i webbtidningen och i papperstidningen 

vad gäller text, bilder och övriga element. 

3.4.1 Vad har undersökts? 

Denna analys gick först ut på att hitta ett antal artiklar som förekom i både tidningens 

pappersupplaga och webbupplaga och sedan jämföra artiklarnas kvantitativa innehåll. De 

dagar som har använts i denna analys är desamma som i föregående analys angående typer av 

artiklar från olika kategorier och tidningar. Men för att inte riskera att en artikel som 

uppfyllde kriterierna för analysen skulle ”försvinna” från indexsidan under den tid det tog att 

hitta alla artiklar, gjordes analysen direkt när en sådan artikel påträffades. Därför kunde inte 

exakt samma tider användas som i föregående analys, men tiderna blev ändå utspridda under 

samma dygn.   

3.4.2 Urval av enheter 

Under tre dagar plockades 30 artiklar ut från varje tidning, dvs. 10 artiklar per dag och per 

tidning, vilket blev 90 artiklar totalt. En volymmätning gjordes sedan av artiklarnas brödtext 

genom att mäta antalet tecken (med mellanslag). På så sätt kunde man se om artiklarna var 

längre eller kortare i webbtidningen. Även antalet bilder och faktarutor som tillhörde artikeln 

räknades för att se om det fanns några skillnader. Artiklarna delades upp i följande faktorer: 

 

• Rubrik Antalet tecken med mellanslag räknades och jämfördes. 
• Brödtext Antalet tecken med mellanslag räknades och jämfördes. 
• Ingress Antalet tecken med mellanslag räknades och jämfördes. 
• Bilder Antalet bilder räknades och jämfördes. 
• Faktarutor Antalet faktarutor räknades och jämfördes. 
 

3.4.3 Avgränsning 

För att begränsa mig i denna del av analysen har inte bildtexter tagits med i beräkningen 

eftersom förekomsten av bilder och bildtexter var både skiftande och svåra att jämföra. 

Därmed kunde inga betydande slutsatser dras om dessa resultat.    
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3.5 Analys av interaktionsmöjligheter 

Det har också gjorts en induktiv undersökning av förekommande interaktionsmöjligheter i 

webbtidningarna för att se vilka som används och när de används som mest. Antalet 

interaktionsmöjligheter vid varje tidpunkt på indexsidan har därför registrerats med hjälp av 

de skärmdumpar som användes i analysen av antalet förekommande artiklar. Även 

papperstidningens koppling till webbtidningen har observerats här, dvs. vilka sätt som 

används för att hänvisa till webbtidningen. Med induktiv undersökning menas att man utgår 

från empiriska observationer för att utifrån dem formulera hypoteser eller teorier. Här får 

forskaren utgå från ett visst antal undersökta webbsidor eller papperstidningar utvalda från ett 

visst kriterium och sedan undersöka vilka olika typer av element som faktiskt uppträder i hela 

det insamlade materialet (Sveningsson et. al, 2003). 

 

Syftet med denna analys är att kartlägga och beskriva de olika interaktionsmöjligheter som 

finns för att interagera med läsaren. Eftersom jag inte utgår från några förutbestämda teorier 

om detta är det en induktiv metod som har valts för detta ändamål istället för en deduktiv 

metod. En deduktiv metod bygger på tidigare gjorda undersökningar (ibid, 2003). 

3.5.1 Vad har undersökts? 

Det som har undersökts i denna analysdel är vilka sätt som används för att låta läsaren 

interagera med journalister eller med andra läsare, samt vilka sätt som används för att guida 

läsaren till mer djupgående information om en viss artikel och hur man kan använda sig av 

arkivmöjligheter. Dessa olika sätt har studerats dels på webbtidningarnas indexsidor men 

också i enskilt utvalda artiklar. De utvalda artiklarna var desamma som i analysen av 

artiklarnas innehåll för att lättare kunna jämföra med resultaten i de båda undersökningarna. 

 

I analysen av indexsidorna har de interaktiva inslagen delats in i två grupper, 

kommentarsmöjligheter och multimediainslag. Med kommentarsmöjligheter avses i denna 

undersökning uppmaningar att skicka e-mail till sajten, omröstningar, möjlighet att 

kommentera nyheten som t.ex. ”tyck till” samt möjlighet att diskutera i anslutning till 

nyhetsinslag (t.ex. forum). Med multimediainslag menas TV-inslag, bildspel, möjlighet att 

lyssna på radio och liknande, tester och möjligheter att ladda ner filer som t.ex. 

skrivbordsunderlägg.  
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När det gällde analysen av de utvalda artiklarna har samma indelning av 

interaktionsmöjligheterna gjorts men här har också antalet interna och externa länkar tagits 

med i beräkningen som finns i anslutning till artiklarna. Då är det inte antalet länkar som har 

räknats utan antalet artiklar som innehåller antingen interna eller externa länkar. Även 

papperstidningens artiklar togs med i denna del av analysen. Här har antalet artiklar med 

bylines innehållande mailadresser och artiklar innehållande länkar med hänvisning till 

webbtidningen tagits med i beräkningen. En byline är den rad i slutet av artikeln där 

reporterns namn står (Andersson-Ek, 2001).  

3.5.2 Urval av material 

Även här har samma tidningar och dagar använts som i föregående analyser. Dels har 

indexsidorna använts i analysen eftersom det är här som de flesta interaktionsmöjligheterna 

har samlats då det är denna sida som möter användaren först och får mest uppmärksamhet. 

Dessutom har också ett visst antal utvalda artiklar analyserats närmare. Dessa artiklar är 

samma artiklar som användes i analysen om artiklarnas innehåll eftersom syftet är att 

upptäcka skillnader eller likheter mellan hur de både medierna använder sig av varandra. 

Dessa artiklar är alltså de artiklar som finns representerade både i papperstidningen och i 

webbtidningen.  

3.6 Frågor till webbansvariga 

En kvantitativ innehållsanalys som kompletteras med redaktionsundersökningar kan också 

testa hypoteser om mål, urvalskriterier och arbetsmetoder i medierna (Østbye et. al, 2004). Då 

den kvantitativa innehållsanalysen i vissa fall inte var tillräcklig för att kunna dra slutsatser 

behövdes ett annat sätt för att få svar på de frågor som uppsatsen behandlar. Därför 

tillfrågades de webbansvariga på de utvalda tidningarna angående de frågor som uppstod 

under insamlingen av materialet. De frågor som ställdes ses i bilaga 1 och svaren presenteras i 

resultatkapitlet. Alla frågor blev inte besvarade då svarsfrekvensen var skiftande.  

 

Till att börja med frågade jag samtliga webbansvariga hur ofta de uppdaterar webbtidningen 

för att ta reda på hur ofta jag behövde göra skärmdumpar. Då endast indexsidan användes i 

den kvantitativa analysen var det svårt att se exakt hur många artiklar som fanns med i både 

papperstidningen och webbtidningen, därför blev de även tillfrågade om detta. Jag ville också 

veta om de själva hade någon förklaring till hur de anpassar texterna för webben och vilka 

dessa anpassningar i så fall är.  
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Några frågor behövde anpassas för just den tidning som blev tillfrågad eftersom jag under 

analysen kom fram till olika resultat. Då man på Aftonbladet och DN hade artiklar som bara 

publicerades på webben frågade jag hur de lagrar dessa artiklar och om alla artiklar lagras, för 

att ta reda på om dessa artiklar finns kvar på sidan eller om de ”försvinner”. VF hade inga 

sådana artiklar men tillfrågades i alla fall om hur deras arkivmöjligheter såg ut. Jag frågade 

också om VF hade några planer på att utveckla webbtidningen då den i dagsläget inte är 

särskilt avancerad jämfört med de andra webbtidningarna.  

 

Även interaktionsmöjligheterna såg olika ut för de tre tidningarna och därför anpassades 

denna fråga för varje tidning med tanke på vilka interaktionsmöjligheter som fanns på 

respektive tidning. Här ville jag veta vad redaktionen hade för åsikter om de 

kommentarsmöjligheter som ges samt hur kontakten med läsarna upplevs med hjälp av dessa 

möjligheter. I analysen visade det sig att Aftonbladet.se frångått sin policy som de har i 

papperstidningen. I webbtidningen fokuserade de på en annan typ av nyheter och jag ville 

därför ha en kommentar från dem om varför de gjort på detta vis.  

3.7 Metod för genomförandet 

Denna undersökning har alltså genomförts i tre moment. Det första momentet beskriver hur 

mycket av papperstidningen som återfinns i webbtidningens motsvarighet och tvärtom samt 

hur de båda medierna sköter sin nyhetsvärdering. Det andra momentet går djupare in på 

kvantitativa innehållsmässiga skillnader i de artiklar som finns representerade både i 

papperstidningen och i webbtidningen. Sedan gjordes dessutom en analys av vilka 

interaktionsmöjligheter som förekommer och till sist tillfrågades alltså webbansvariga på 

tidningar om återstående frågor. 
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4. Resultat 

Här presenteras resultatet av undersökningen för hur stor del av papperstidningen som kunde 

hittas på webben, skillnader i prioritering och publicering av artiklarna i de både medierna 

samt en analys av interaktionsmöjligheter hos tidningarna.  

4.1 Andel artiklar från papperstidningen i webbtidningen 

När de webbansvariga på de olika tidningarna tillfrågades om hur stor andel av 

papperstidningen som fanns i webbtidningen, var svaret på denna fråga för Aftonbladet och 

VF att hela papperstidningens innehåll kunde hittas på webben. DN: s webbansvarige uppger 

däremot att det är mycket varierande hur stor del av papperstidningen som återfinns i 

webbtidningen. Ibland är det kanske 30 procent, men oftare 70 procent. Detta motiverar han 

på följande sätt: 

 

”Vi är noga med att nätet och papperstidningen är olika saker, eftersom medierna erbjuder helt 

olika möjligheter.”  

 

VF hade inga övriga artiklar på webben förutom de som också fanns publicerade i 

papperstidningen. DN och Aftonbladet hade däremot många artiklar som bara kunde hittas i 

webbtidningen. Aftonbladets webbansvarige uppgav att endast en liten del av de artiklar som 

publiceras på webben kommer med i papperstidningen. 

 

De artiklar som bara publiceras i DN: s webbtidning finns alltid sökbara på dn.se, men sparas 

inte i något fysiskt arkiv. Möjligheter för detta är under utveckling uppger DN: s 

webbansvarige. Papperstidningens artiklar sparas däremot i textarkivet säger han, vilket man 

kan söka i på webben och läsa i pdf-format. Men om man vill söka i detta arkiv måste man 

vara prenumerant eller registrera sig som medlem, vilket är kostnadsfritt. Aftonbladets och 

VF: s arkiv får alla använda utan att registrera sig. I Aftonbladets arkiv kan man t.ex. hitta 

tidigare förstasidor på webben samt ett medie- och grafikarkiv, men många länkar fungerar 

inte längre.   

4.1.1 Variationer under dagen 

Eftersom de flesta artiklar ”börjar” på webbtidningens indexsida och sedan flyttas vidare till 

undersidor under dagen kunde denna kvantitativa analys ge en fingervisning för hur mycket 
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som fanns med från papperstidningen på olika tidpunkter under dygnet och hur stor andel av 

artiklarna som bara fanns i webbtidningen. 

 

Det totala antalet artiklar som publiceras på webbtidningens indexsida är olika stort och 

dessutom varierar antalet artiklar på sidan under dagen för Aftonbladet och DN. Se diagram 

4.1. Variationen är kraftigast för aftonbladet.se som har som flest artiklar på kvällen vid 21.30  
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Diagram 4.1 Visar ett genomsnittligt antal artiklar som finns på indexsidan vid varje tidpunkt.  

 

och som minst på morgonen vid 09.30. Även dn.se har skillnader i antal under dygnet men de 

är inte lika stora som för Aftonbladet och håller sig på en jämn nivå under hela dygnet. 

Antalet artiklar är dock som minst vid 15.30 på dn.se, då det genomsnittliga antalet är 43 

artiklar på indexssidan. VF som endast uppdateras en gång varje morgon (kl. 09.00) har dock 

inga variationer på olika tidpunkter.  

4.1.2 Uppdatering av artiklar 

DN uppdaterar som sagt sin webbtidning kontinuerligt under hela dagen. Som diagram 4.2 

visar görs de flesta uppdateringarna på morgonen och sjunker sedan neråt. Totalt under ett 

dygn publicerades i genomsnitt 156 artiklar på indexsidan. 16 % av indexsidans artiklar fanns 

med i dagens papperstidning. Detta motsvarade ett genomsnitt på 20 % av papperstidningens 

artiklar. De artiklar som inte fanns med i papperstidningen var gårdagens artiklar, nya 

uppdaterade artiklar eller artiklar som enbart fanns publicerade på webben och för 

webbtidningen. Diagram 4.4 visar hur dessa olika typer av artiklar har fördelats under ett 

nyhetsdygn på webbplatsen. Som man kan se av diagrammet kommer de flesta artiklarna från  
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Diagram 4.2 och 4.3 Visar hur många artiklar som fanns totalt på indexsidan för dn.se vid varje tidpunkt mellan 

kl. 09.30 – 21.30 samt hur många av dessa som var nya uppdaterade artiklar. Detta är ett genomsnittligt resultat 

för tre dagar. 

 

 

Diagram 4.4 och 4.5 Visar hur stor andel av det totala antalet artiklar på webbtidningens indexsida som är 

tagna från papperstidningen respektive andelen artiklar som endast fanns i webbtidningen vid varje tidpunkt 

under ett dygn. Detta är ett genomsnittligtresultat för tre undersökta dagar. 

 

papperstidningen in på webbplatsen kvällen innan eller på morgonen samma dag som 

tidningen kommer ut. På eftermiddagen kommer det ytterligare några enstaka artiklar från 

papperstidningen. Papperstidningens artiklar försvinner sedan stegvis från indexsidan under 

kvällen i takt med att sidan fylls på med färska nyhetsartiklar. DN: s läsare kan därför hitta de 

flesta av artiklarna från dagens papperstidning kvällen innan tidningen kommer ut på dn.se.  

 

Aftonbladet publicerar i genomsnitt 35 % av papperstidningens artiklar på webbtidningens 

indexsida under ett dygn. De uppdaterar webbtidningen med artiklar från dagens 

papperstidning i samband med att papperstidningen kommer ut i affären dvs. 09.30. Se 

diagram 4.3. Därefter kommer det in ytterligare enstaka artiklar från papperstidningen under 

dagen vilket visas i diagram 4.5, men då webbtidningen hela tiden fylls på med nya färska 

artiklar minskar andelen artiklar som kommer från dagens papperstidning. Det totala antalet 

DN

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DI 09.30 12.30 15.30 18.30 21.30 DE

Tid

P
ro
c
e
n
t 
a
v
 d
e
t 
to
ta
la
 a
n
ta
le
t 

a
rt
ik
la
r 
p
å
 w
e
b
b
ti
d
n
in
g
e
n
s
 

fö
rs
ta
 s
id
a

Aftonbladet 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

DI 09.30 12.30 15.30 18.30 21.30 DE

Tid

Gamla artiklar som bara
fanns på w ebbtidningen

Nya artiklar som bara
fanns i w ebbtidningen

Nya artiklar f rån
papperstidningen

Gamla artiklar från
papperstidningen

 dn.se

0

10

20

30

40

50

60

09.30 12.30 15.30 18.30 21.30

Tid

A
n
ta
l 
a
rt
ik
la
r Antal artiklar

totalt

Varav antalet
upptaderade
artiklar

aftonbladet.se

0

20

40

60

80

100

120

09.30 12.30 15.30 18.30 21.30

Tid

A
n
ta
l 
a
rt
ik
la
r



 26 

artiklar som publicerades på webbtidningens indexsida under ett dygn är i genomsnitt 272 st 

och 14 % av dessa artiklar kommer från dagens papperstidning. Resterande 86 % är alltså 

artiklar som inte finns med i papperstidningen och enligt Aftonbladets webbansvarige så är 

det som tidigare nämnts endast en mycket liten del av dessa som sedan återfinns i nästföljande 

dags papperstidningen.  

 

Undantaget är den lokala tidningen VF som uppdaterar webbtidningen endast en gång om 

dagen och då är alla artiklar på webbtidningens indexsida tagna direkt från dagens 

papperstidning. Förutom den lilla nyhetstabellen från ”Wighsnews” med lokala nyheter och 

riksnyheter finns det enbart artiklar från dagens papperstidning på webbplatsens indexsida. 

Av det totala antalet artiklar på indexsidan var det i genomsnitt 49 % som kom från dagens 

papperstidning. VF: s webbansvarige uppger också att allt material som publiceras i 

webbtidningen kommer från papperstidningen och tvärtom. I genomsnitt var det 6 % av 

papperstidningens artiklar som fanns representerat på webbtidningens indexsida.  

4.2 Nyhetsvärdering och andel artiklar från olika nyhetskategorier 

Hur stor andel av artiklarna på papperstidningarnas förstasidor, s.k. ”ettor”, fanns då med på 

webbtidningarnas förstasidor, s.k. indexsidor? Diagram 4.6 visar att Aftonbladet är den 

tidning som har störst likhet mellan de båda mediernas nyhetsvärdering på förstasidorna. I 

genomsnitt är det 85 % av rubrikerna på papperstidningens förstasida som också återfinns på 

webbtidningens indexsida. Strax därefter kommer VF med 75 %. DN har endast 48 % av 

papperstidningens rubriker på ”ettorna” representerade på indexsidan.  
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Diagram 4.6 Visar hur stor andel av rubrikerna på papperstidningarnas förstasidor som finns representerade på 

webbtidningarnas förstasida samt hur stor andel av hela papperstidningen som finns representerad på 

webbtidningens förstasida under ett dygn. 
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Vad är det då för skillnader mellan de båda mediernas förstasidor? Gemensamt för alla tre 

tidningar är att det är större spridning mellan olika kategorier på webbtidningarnas indexsidor 

än i papperstidningarnas förstasida, vilket diagram 4.7 och 4.8 visar. Den största andelen 

artiklar kommer från kategorin nyheter på båda mediaformers förstasida. Andra kategorier 

som tar mycket plats på förstasidorna är kultur, sport och övriga kategorier. Dessa kategorier 

har dock fått mer plats på papperstidningens förstasidor jämfört med webbtidningens 

förstasidor. 
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Diagram 4.7 Visar ett genomsnittligt resultat för hur stor andel av det totala antalet artiklar på 

papperstidningarnas förstasida som kommer från olika nyhetskategorier. 
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Diagram 4.8 Visar ett genomsnittligt resultat för hur stor andel av det totala antalet artiklar på 

webbtidningarnas indexsida som kommer från olika nyhetskategorier. 
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DN har en större spridning än de andra tidningarna bland kategorierna och har så att säga 

något från varje kategori på både papperstidningens och webbtidningens förstasidor. Andelen 

nyheter, 54 % på indexsidan är dock större än på papperstidningens förstasida, 33 %, där 

istället kategorin övrigt är större än på webben. I kategorin övrigt ingår mest ekonominyheter 

men även enstaka rubriker med hänvisning till extra bilagor som inte finns med i varje 

nummer.  

 

Aftonbladet har större spridning bland kategorierna på webbtidningens indexsida än på 

papperstidningens förstasida, vilken endast har rubriker till nyheter, kultur, sport och övriga 

rubriker som rubriker om mode och bilagor. På indexsidan finns däremot något av varje, men 

den största kategorin är fortfarande nyheter. Här finns också fler övriga nyheter som PLUS-

nyheter och ekonominyheter.  

 

VF: s förstasidor i papperstidningen och webbtidningen ser ganska lika ut i fördelningen 

mellan olika kategorier, men har en något högre andel sport på papperstidningens förstasida.   

4.2.1 Variationer under dagen 

Då Aftonbladet och DN uppdateras kontinuerligt var det intressant att se om det fanns någon 

förändring i fördelningen mellan nyhetskategorierna under dygnet på indexsidorna. För 

Aftonbladet var det en jämn fördelning av artiklar ur varje kategori under hela dygnet, vilket 

diagram 4.9 visar. På kvällen vid 21.30 ökar dock andelen nyheter något mer. Det är också då  
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Diagram 4.9 Visar hur det totala antalet artiklar vid varje tidpunkt är fördelade mellan olika nyhetskategorier. 

Detta är ett genomsnittligt resultat för tre undersökta dagar och gäller för indexsidan på aftonbladet.se.   
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det är som mest artiklar över huvudtaget på indexsidan. Andelen kulturnyheter är som mest 

mellan 15.30 och 21.30 och även sportnyheterna är flest vid 21.30.  

 

Även DN har en någorlunda jämn fördelning av nyhetskategorierna under hela dygnet. Se 

diagram 4.10. Även här sker en liten ökning av kulturnyheter mellan 15.30 och 21.30 och 

sportnyheterna har sin topp runt 21.30. Kategorin övrigt som till största delen innebär 

ekonominyheter finns som mest under morgonen 09.30 och även under eftermiddagen mellan 

15.30 till 18.30. 
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Diagram 4.10 Visar hur det totala antalet artiklar vid varje tidpunkt är fördelade mellan olika nyhetskategorier. 

Detta är ett genomsnittligt resultat för tre undersökta dagar och gäller för indexsidan på dn.se.   

 

Lite överraskande är kanske att DN har en större andel kultur och sport på sin webbplats än 

vad Aftonbladet har eftersom Aftonbladets papperstidning är en tidning som är mer inriktad 

på dessa kategorier, vilket ses i diagram 4.11. Det som är viktigt att tänka på här är dock att 

detta resultat endast visar webbplatsens förstasida och representerar därför inte hela 

webbtidningens innehåll.  
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Diagram 4.11 Visar ett genomsnittligt resultat för hur stor andel av det totala antalet artiklar i 

papperstidningarna som kommer från olika nyhetskategorier.  

 

4.3 Artiklarnas innehåll 

Den kvantitativa innehållsanalysen visade att de flesta artiklarna var lika långa både på 

webben och i tryck. Aftonbladet och VF hade inga större skillnader när det gällde längden på 

brödtexten. DN var den tidning som hade flest skillnader mellan de artiklar som fanns 

representerade i både papperstidningen och webben. I de fall som artiklarna inte var lika långa 

var brödtexten längre på webben i 6 fall av 8 i en analys av 30 utvalda artiklar totalt. Se 

diagram 4.12 och 4.13. De artiklar som var längre hade uppdaterats med mer information som 

antagligen inte fanns när papperstidningen gick i tryck. Dessutom användes det fler bilder (7 

fall av 30) och fler faktarutor (4 fall av 30) i papperstidningen.  

 

Diagram 4.12 och 4.13 Visar antalet artiklar i varje medie som innehåller mer tecken i brödtexten, rubriken 

eller ingressen och antalet artiklar som har fler bilder eller faktarutor. 

 

Övriga skillnader som hittades under analysen av DN: s webbtidning var att enstaka ord hade 

ändrads i webbens artiklar som t.ex. ekonomiska summor, ålder på intervjuade människor och 

namn på dagar. Om det i papperstidningen stod att någonting hände ”igår” kan detta ha 

Webbtidningar

0

1

2

3

4

5

6

7

DN AB VF

Tidning

A
n
ta
l 
a
rt
ik
la
r Längre brödtext

Längre rubriker

Längre ingress

Fler bilder

Fler faktarutor

Papperstidningar

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

DN AB VF

Tidning

A
n
ta
l 
a
rt
ik
la
r



 31 

ändrats till ”i onsdags” på webben. Eftersom dessa skillnader är mer kvalitativa har jag valt att 

avgränsa mig och inte gå djupare in på detta. 

 

Av de analyserade artiklarna i Aftonbladet var det endast i ett fall som brödtexten var längre 

på webben än i tidningen. Resterande artiklar var exakt lika långa och tagna direkt från 

papperstidningen. Till och med stavfel var desamma vilket tyder på att man tagit texterna från 

samma ställe utan att göra några ändringar. Aftonbladets webbansvarige menar att orsaken till 

att det händer att artiklarna är längre i webbtidningen har att göra med att man här inte har 

lika stor brist på utrymme som i papperstidningen. Precis som DN finns det också fler bilder 

och faktarutor i Aftonbladets papperstidning än i webbtidningens artiklar. I drygt hälften av 

alla artiklar var det fler bilder och en tredjedel hade fler faktarutor jämfört med samma artiklar 

på webben.  

 

Precis som Aftonbladet har man även i VF tagit texterna direkt från papperstidningen och 

inga skillnader hittades därför mellan artiklarna i papperstidningen och webbtidningen. Även i 

VF använder man fler bilder i papperstidningen. En tredjedel av artiklarna hade fler bilder än 

motsvarande artikel på webben och i ett fall fanns också en extra faktaruta i papperstidningen. 

Detta uppger också VF: s webbansvarige som den enda skillnaden mellan papperstidningen 

och webbtidningen. 

 

För övrigt var det ännu en sak som var gemensamt för alla tidningar. Det var inte alltid 

samma rubriker som användes i papperstidningens artiklar som samma artiklar i 

webbtidningen. Oftast var rubrikerna kortare på webben och längre i papperstidningarna. Se 

diagram 4.12 och 4.13. 

4.4 Analys av interaktionsmöjligheter 

Eftersom de flesta av webbtidningens interaktionsmöjligheter finns samlade på 

webbtidningens indexsida började denna analys med att se hur interaktionsmöjligheterna 

förändras under dagen på denna sida.  

 

I VF: s fall har man ytterst lite interaktionsmöjligheter som användare på webbplatsen. Den 

enda möjligheten för läsaren att kommentera eller uttrycka sin åsikt är genom att besvara en 

ny enkätfråga varje dag på indexsidan. Se diagram 4.14. 
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Diagram 4.14 Visar ett genomsnittligt resultat för hur många interaktionsmöjligheter som finns på indexsidan 

vid varje tidpunkt. Detta visar det totala antalet interaktionsmöjligheter vi varje tidpunkt, dvs. både 

kommentarsmöjligheter och medieinslag. 

 

DN har däremot många olika möjligheter för användaren att interagera och kommentera och 

det är ungefär lika många möjligheter under hela dygnet, med en topp vid 12.30 vilket 

diagram 4.14 visar. Men om man tittar på vilka typer av interaktionsmöjligheter som finns ser 

man att det är antalet multimediainslag som är flest vid denna tidpunkt. Se diagram 4.16.  

 

Diagram 4.15 och 4.16 Visar antalet interaktionsmöjligheter uppdelade i två grupper för DN och Aftonbladet. 

 

Multimediainslagen, som t.ex. webb-TV och webb-radio, är också betydligt fler till antal om 

man jämför med antalet kommentarsmöjligheter. När DN: s webbansvarige tillfrågades om 

detta fick man svaret att han upplever interaktiviteten med läsarna som något oerhört positivt 

och något som minskar avståndet mellan läsare och redaktion. Det ger dessutom möjlighet till 

en helt ny journalistik som t.ex. bloggande, chatt och forum. Det enda som webbredaktören 

tyckte var negativt var att det tog mycket tid att underhålla samt att vissa tidningar givit efter 

på kvaliteten och blivit något som mer liknar ett klotterplank. Det som är viktigt är att 

forumen hålls efter så att de ger mervärde menar han, annars är det slöseri med tid för läsaren, 

vilket kan vara en förklaring till att det fanns mindre kommentarsmöjligheter.  
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Aftonbladets interaktionsmöjligheter under dygnet är lite mer varierande än DN. Som minst är 

det vid 09.30 men antalet möjligheterna ökar stadigt under dagen i takt med att nyheterna fylls 

på och vid 21.30 finns det flest interaktionsmöjligheter på webbplatsen. När man jämför de 

olika grupperna av interaktionsmöjligheter ser man att det är en mycket jämn fördelning 

mellan dessa. Se diagram 4.15. Här följs antalet kommentarsmöjligheter och antalet 

multimediainslag åt under hela dagen. 

 

Efter att ha analyserat de generella interaktionsmöjligheterna som förekom i de olika 

webbtidningarna kunde jag nu gå djupare in på vilka möjligheter artiklarna innehöll. DN: s 

artiklar i både papperstidningen och webbtidningen hade nästan alltid en mailadress i slutet av 

artikelns byline, men på webben hände det ibland att det inte fanns någon mailadress i bylinen 

även om samma artikel hade det i tidningen. Se diagram 4.17. 10 av 30 artiklar i  
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Diagram 4.17 Visar hur stor andel av de undersökta artiklarna i webbtidningarna som innehöll olika typer av 

interaktionsmöjligheter. 

 

webbtidningen hade länkar till tidigare eller liknande artiklar. 4 av dessa var externa länkar. 

Se diagram 4.18. Dessutom fanns multimediainslag i anslutning till 13 % av artiklarna. I 

webbtidningen fanns naturligtvis fler interaktionsmöjligheter än i papperstidningen, men även 

i papperstidningen kunde man hitta länkar vilket visas i diagram 4.19. I 27 % av artiklarna 

kunde man hitta länkar med hänvisning till webbtidningen och det extra material som fanns 

där som t.ex. webb-TV eller uppmaningar till att kommentera artikeln eller göra ett inlägg i en 

debatt på nätet.  
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Diagram 4.18 Visar en mer exakt uppdelning av de interaktionsmöjligheter som visades i ovanstående diagram. 
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Diagram 4.19 Visar hur stor andel av de undersökta artiklarna i papperstidningarna som innehöll olika typer av 

interaktionsmöjligheter. 

 

För Aftonbladets del hade majoriteten av artiklarna i både webb och tryck minst en mailadress 

i bylinen. Som i DN: s fall innehöll också 12 av 30 artiklar i webbtidningen länkar till tidigare 

eller liknande artiklar. Samtliga länkar var interna länkar inom den egna webbtidningen, dvs. 

inga externa länkar hittades i anslutning till artiklarna i denna analys. Endast i ett fall hade en 

artikel hänvisning till webbtidningen då läsarna uppmanades att kommentera en nyhet på 

webben.  

 

VF: s webbtidning har inga interaktionsmöjligheter överhuvudtaget i anslutning till artiklarna 

på webben, men i papperstidningen har artiklarna däremot nästan alltid en mailadress till 

journalisten.  
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Det fanns också enstaka artiklar på aftonbladet.se och dn.se som fanns representerade som 

TV-inslag på webben, medan de i papperstidningen fanns i textform. Av det totala antalet 

artiklar som fanns representerade i både webbtidningen och papperstidningen var det 3 

artiklar av totalt 75 som fanns representerade som TV-klipp istället för text på DN: s 

indexsida. På Aftonbladets indexsida hittades en artikel av totalt 226 som hade ”gjorts om” 

från text till TV-inslag. 
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5. Slutsats 

Med hjälp av den information som föregående kapitels analyser resulterade i görs här en 

koppling med den teori som redovisades i början av uppsatsen. 

5.1 Andel artiklar från papperstidningen i webbtidningen 

Efter att de webbansvariga på tidningarna hade tillfrågats gick det att få ett snabbt svar på 

frågan om just hur mycket av papperstidningen som fanns representerad på hela 

webbtidningen och svaret var att i stort sett hela papperstidningens material kunde hittas på 

webben för Aftonbladets och VF: s del. Läser man VF fanns det mesta av papperstidningen på 

vf.se, dessutom hittar man kortare telegramnyheter här. DN varierade sig däremot från dag till 

dag med motiveringen att de var noga med papperstidning och webbtidningen innehöll olika 

saker. Exempel på dessa nyheter som bara fanns i Aftonbladets och DN: s webbtidningar är 

ekonominyheter från andra webbsidor, PLUS-nyheter som bara finns för medlemmar på 

Aftonbladet och så klart färska nyheter direkt när något har skett i världen. Det finns alltså en 

stor andel nyheter webbtidningarna som ”stannar” på webben och inte publiceras i 

papperstidningen. Enligt DN: s webbansvarige finns dessa artiklar alltid sökbara på dn.se, 

men de sparas däremot inte i något arkiv liknande papperstidningens arkiv. Möjligheter för att 

spara dessa artiklar i arkiv håller på att utredas uppger han.  

 

Den tidpunkt som det fanns flest artiklar från papperstidningen på webbtidningens indexsida 

var för DN: s del kvällen innan papperstidningen kom ut. För Aftonbladets del fanns det flest 

artiklar vid 09.30 dvs. samtidig som papperstidningen kommer ut i affärerna. Enligt punkt 5 i 

listan för nyhetsvärdering är aktualitet avgörande för hur en nyhet ska värderas (Andersson-

Ek, 2001). Orsaken till att endast ett fåtal artiklar från papperstidningen kunde hittas kvällen 

innan på aftonbladet.se och att nästan inga artiklar fanns kvar morgonen efter den aktuella 

dagen på någon av tidningarnas indexsidor är då för att dessa nyheter inte var tillräckligt 

aktuella vid dessa tidpunkter. Detta betyder alltså att nyheterna kommer ut på webbsidan när 

de är som mest aktuella dvs. nära den tid då papperstidningen trycks eller distribueras. Men 

detta gäller inte för VF, eftersom de endast uppdaterar sin sida varje morgon vid 9.00 och inte 

för in mer aktuella nyheter under dagen.  

5.2 Andel som kommer från olika kategorier 

De nyheter som finns med på papperstidningens förstasida finns också ofta med på 

webbtidningens förstasida i Aftonbladets och VF: s fall. DN har däremot bara hälften av 
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rubrikerna på DN: s förstasida representerade på webbtidningens förstasida. Detta kan helt 

enkelt bero på att DN har dubbelt så många rubriker på sin förstasida i papperstidningen 

jämfört med de andra tidningarna eller så är det så att man prioriterar nyheter på olika sätt på 

webben och i papperstidningen. En analys av vilka kategorier som fanns på respektive medias 

förstasidor visade att andelen artiklar från kategorin nyheter var betydligt större på 

webbtidningens förstasida än på papperstidningens förstasida. Denna tendens var gemensam 

för samtliga tidningar. Webbtidningens indexsida visade sig innehålla en större spridning med 

artiklar från olika nyhetskategorier, vilket helt enkelt beror på att denna förstasida har större 

utrymme jämfört med papperstidningen.  

 

Då nyheterna på webben enligt Bergström är mer inriktade på underhållning (Bergström, 

2005) är det förvånande att se att artiklarna från kategorierna kultur och sport utgjorde en 

större andel på papperstidningars förstasida jämfört med webbtidningarnas förstasida. Denna 

undersökning säger dock inget om det kvalitativa innehållet i artiklarna utan bara om 

tidningarnas egna indelningar av kategorier. Det som är anmärkningsvärt är att Aftonbladets 

webbtidning har en så stor fokusering på nyheter när dess motsvarighet i papper har nästan 

lika stor fokusering på kultur och sport som på nyheter. DN har på webbtidningens förstasida 

en något större andel kultur och sport än vad Aftonbladet har. Enligt punkt 9 i listan för 

nyhetsvärdering av Andersson-Ek är en nyhet som stämmer med tidningens regler och policy 

avgörande för vad som ska lyftas fram och vad som ska tonas ner (Andersson-Ek et. al, 1998). 

Aftonbladet har alltså valt en annan riktlinje för nyhetsvärdering på webbtidningens indexsida 

där de fokuserar mer på nyheter än på kultur och sport. Detta var något som den 

webbansvarige på Aftonbladet tillfrågades om men tyvärr fick jag inget svar på denna fråga. 

Se bilaga 1. Därför kan jag endast spekulera i denna fråga och en förklaring kanske är 

följande: Aftonbladet är en tidning som delvis lever på att sälja lösnummer. För att lyckas 

med detta fokuserar de kanske mer på sport och kultur i papperstidningen eftersom de vet att 

det är nyheter som säljer. Därför känner de kanske att de kan fokusera mer på nyheter i 

webbtidningen eftersom de som läser tidningen i denna form har som vana att läsa den 

regelbundet och gratis.  

 

När det gäller fördelningen av kategorier under dygnet på indexsidorna för Aftonbladet och 

DN fanns inga större skillnader mellan de olika tidpunkterna men man kunde se en ökning av 

kultur- och sportnyheter mellan kl. 15.30 och 21.30 i båda tidningar. Enligt Bergström har 

webbtidningar flest besökare på kvällen (Bergström, 2005) och enligt punkt 1 och 2 i listan 
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för nyhetsvärdering är en nyhet som intresserar och berör många mycket avgörande för hur en 

nyhet ska värderas (Andersson-Ek et. al, 1998). Kanske är det så att underhållningsnyheter är 

det som intresserar de flesta vid denna tidpunkt och som därmed gör att tidningarna värderar 

kultur- och sportnyheterna högre vid denna tid.  

5.3 Artiklarnas innehåll 

När det gäller de artiklar som finns representerade både i webbtidningen och papperstidningen 

har Aftonbladet och VF inga större skillnader mellan de båda medierna när det gäller 

innehållet. Det som skiljer dem åt är att artiklarna i papperstidningen har fler bilder och 

faktarutor jämfört med samma artiklar i webbtidningen. Detta gäller även DN, men DN har 

dessutom skillnader i artiklarnas innehåll på det sättet att många artiklar i webbtidningen är 

längre än samma artikel som finns i papperstidningen. Detta gällde även för Aftonbladet i ett 

fall och i kontakten med Aftonbladets webbansvarige menade också denne att artiklarna på 

webben hade en tendens att oftast bli längre eftersom det här inte fanns lika stor brist på 

utrymme. Dessutom kunde man se uppdateringar i artiklarnas texter på dn.se som t.ex. 

korrigering av ekonomiska summor, ålder på människor som intervjuats och även uppdaterad 

information som kommit in under dagen och som inte fanns när papperstidningen trycktes. 

Burnett och Marshall menar att texter på webben ofta är kortare på grund av att det är 

jobbigare att läsa på datorn (Burnett och Marshall, 2003). Så var det alltså inte i denna 

undersökning där det visade sig att artiklarna var längre än samma artiklar i papperstidningen. 

De menade också att man använder sig av fler bilder och faktarutor på webben (Burnett och 

Marshall, 2003). Men när det gäller artiklarna som fanns representerade i både webbtidningen 

och papperstidningen var det i det senare mediet som det fanns fler bilder och faktarutor.  

 

En rubrik till en artikel på en indexsida ska fungera som en länk och ställer krav på innehåll, 

sammanfattning och förmåga att väcka intresse (Andersson-Ek, et al, 1998). Att rubrikerna är 

längre i papperstidningen kan därför bero på att rubriken sätts in i ett annat sammanhang här. 

En rubrik i papperstidningen fungerar i ett sammanhang där vi också ser en bild som hör till 

artikeln, eventuella förtydligande rubrikrader, faktarutor och sidoartiklar men där vi också 

direkt kan se om texten är lång eller kort (Andersson-Ek, et al, 1998).  

5.4 Interaktionsmöjligheter 

I både DN och Aftonbladet kan man se ett samband mellan antalet interaktionsmöjligheter 

och det totala antalet artiklar som finns på webbtidningens indexsida. Aftonbladet har som 
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minst interaktionsmöjligheter vid 09.30 och sedan kan man se att antalet möjligheter ökar 

stadigt under hela dagen och har sin topp vid 21.30, dvs. när det finns som mest artiklar på 

indexsidan finns det också flest interaktionsmöjligheter. Då de flesta webbtidningar har flest 

besökare på kvällen (Bergström, 2005) är det inte så konstigt att det också finns flest 

interaktionsmöjligheter vid denna tidpunkt. DN har ungefär lika många 

interaktionsmöjligheter under hela dygnet, med något fler mitt på dagen vid 12.30, men 

eftersom det är så liten skillnad finns det en risk att detta bara är en tillfällighet och det är 

därför svårt att dra några slutsatser om orsaken till detta. Men precis som antalet artiklar är det 

ungefär lika stort antal interaktionsmöjligheter under hela dagen. Det som är anmärkningsvärt 

i DN: s fall är att de har ganska få kommentarsmöjligheter i relation till antalet 

multimediainslag. Som deras webbansvarige anger väljer de kvalitet istället för kvantitet då de 

inte har lika många kommentarsmöjligheter försöker de istället skapa mervärde för läsaren 

genom att hålla efter denna funktion mer.  

 

VF har knappt några interaktionsmöjligheter på sin webbplats, vilket kan bero på att de inte 

har resurser eftersom det är en ganska liten tidning. Det som skiljer VF från övriga tidningar 

är också att de inte använder mailadresser i bylinen i slutet av artiklarna på webben, men 

däremot har de mailadresser i papperstidningens bylines. Denna kommentarsmöjlighet 

används mer frekvent i de andra två tidningarna.  

 

Tidningarna erbjuder dessutom användaren möjlighet att lätt komma åt tidigare och liknande 

artiklar med hjälp av både interna och externa länkar och låter alltså läsaren sätta in artikeln i 

en kontext. (Burnett och Marshall, 2003; Hall, 2001). En annan sak som är gemensam för alla 

tre tidningarna är att de i papperstidningen ofta hänvisar till webbtidningen för mer 

information och använder på så sätt webbtidningen som ett komplement till papperstidningen. 

DN: s webbansvarige uppger att de är speciellt noga med att erbjuda läsarna olika saker i 

webbtidningen och papperstidningen eftersom medierna erbjuder helt olika möjligheter.  
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6. Diskussion 

Det som jag trodde skulle bli den största tyngdpunkten i uppsatsen var den kvantitativa 

analysen av innehållet i artiklarna, men det visade sig att det inte var så stora skillnader som 

jag från början hade trott. Men även om de flesta av papperstidningens artiklar publiceras på 

webben ser det inte helt lika ut i webbtidningen. Det finns vissa skillnader. Artiklarna på 

webben är många gånger längre och mer uppdaterade med ny information, som t.ex. att man 

ändrar ”igår” till ”i onsdags”. Just sådana ändringar kan vara bra om man hittar en länk till en 

gammal artikel eftersom det som skrivs idag kommer kanske att vara intressant imorgon 

(Andersson-Ek, et. al, 1998).  Papperstidningen hade däremot fler bilder och faktarutor i de 

artiklar som fanns representerade både i webb och i tryck. Däremot fanns det så klart som 

helhet ett större utbud av bilder i form av bildspel och TV-inslag i webbtidningen och även 

oändliga möjligheter att hitta mer fakta på Internet. Kanske har papperstidningen mer bilder 

och faktarutor för att skapa mervärde för läsaren. Det skulle vara intressant att göra en större 

undersökning med fler tidningar och se om dessa gav samma resultat. 

 

Enligt de webbansvariga på Aftonbladet och VF kan man alltså hitta i stort sett hela 

papperstidningens innehåll på webben. DN varierar sig och publicerar mellan 30-70 % av 

papperstidningen på webben. Det finns ändå en hel del nyheter som endast kan läsas i 

webbtidningen, men som inte sparas i några arkiv. Då Aftonbladet och DN uppdaterar sin 

indexsida flera gånger om dagen finns det en hel del nyheter som läsaren går miste om 

förutsatt att denne endast kollar webbtidningen en gång om dagen. Visst finns det nyheter i 

papperstidningen som man kanske hoppar över, men de finns ju där imorgon och i 

övermorgon om man vill gå tillbaka och titta. Chansen att söka och hitta en gammal artikel på 

webben är betydligt mindre då artikelsökningen än så länge inte är särskilt utvecklad 

samtidigt som vissa artiklar försvinner helt och hållet då vissa länkar inte fungerar. Vad 

händer med dessa nyheter efter att de har blixtrat förbi på indexsidan och vad är meningen 

med dem om ingen hinner läsa och diskutera dem? Går man då kanske i motsatt riktning – att 

webben som skulle ge större möjligheter för diskussion och debatt istället ger mindre 

möjligheter för detta. 

 

I analysen av vilka kategorier nyheterna tillhörde var problemet att det bara fanns möjlighet 

att analysera indexsidorna på webbtidningarna och därför kunde inte hela webbtidningen 
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analyseras och jämföras med hela papperstidningen. Men genom att titta på indexsidorna 

kunde man se vad tidningarna valt att fokusera på och skillnaden var att webbtidningarnas 

förstasidor hade en större spridning bland olika kategorier. Detta var kanske inte så konstigt 

eftersom man på webben har större utrymme. Antalet kultur och sportnyheter var som störst 

på eftermiddagen och kvällen på både aftonbladet.se och dn.se, vilket kan bero på att det är 

vid denna tid som läsarna söker mer underhållning. Annars är det störst andel artiklar från 

kategorin nyheter i alla tidningar. Men det som däremot var märkligt var att aftonbladet.se 

valt att fokusera mer på artiklar från kategorin nyheter än vad deras motsvarighet i papper 

gjort, vilket inte stämmer med tidningens övriga policy att fokusera mer på kultur- och 

sportnyheter.  

 

Det som är en gemensam faktor för samtliga tidningar är att de ofta använder webbtidningen 

som ett komplement till papperstidningen genom att ange länkar som hänvisar till 

webbtidningen där man kan se webb-TV eller lämna kommentarer till en artikel. I tidningen 

finns ju insändarsidan som enda möjlighet för läsaren att göra sin röst hörd, men på Internet 

finns fler möjligheter till detta. Det som inte har behandlats i denna uppsats är hur dessa 

kommentarsmöjligheter har använts av användarna och hur de efterhålls av tidningen, vilket 

kan vara en fråga för fortsatt forskning. Som DN: s webbansvarige säger så är det viktigt att 

dessa kommentarer är av kvalitet så att de ger ett mervärde för läsaren och inte bara fungerar 

som ett klotterplank. VF är den enda tidningen som inte använder sig av några 

interaktionsmöjligheter i större utsträckning. Kanske kan de utnyttja sin position som den 

enda lokala tidningen som har en anpassad webbtidning till att uppmuntra mer till lokal debatt 

och på så sätt bidra till demokratin i samhället.  

 

Ett annat område som inte har behandlats i denna undersökning är de ekonomiska förlusterna 

för tidningarna av att publicera material från papperstidningarna på webben samt vilka 

attityder läsarna har till att de får betala för något som lika gärna kan hittas på webben gratis. 

Varför prenumererar man på tidningen eller varför använder man webbtidningen istället? 

Vissa saker tar webbtidningarna ändå betalt för. Aftonbladet har PLUS-nyheter som man 

måste betala för och DN kräver att man är prenumerant för att kunna läsa papperstidningen i 

pdf-format. För att söka i arkivet måste man bli medlem vilket är gratis. VF har än så länge 

inga betaltjänster på Internet, vilket däremot deras lokala konkurrent NWT har. Om man vill 

läsa deras tidning på nätet måste man betala och då får man läsa papperstidningen i pdf-

format. 
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BILAGA 1: Frågor till webbansvariga 

Frågor till alla webbansvariga:  

• Hur ofta uppdaterar ni webbupplagan? 
 

• Tar ni med alla artiklar i papperstidningen som har publicerats på webben och 
tvärtom? 

 
• Hur anpassar ni texten för webben? Blir t.ex. en artikel kortare på webben om man 

jämför med samma artikel i papperstidningen eller finns det några andra 
innehållsmässiga anpassningar? 

 

Ytterligare frågor till Aftonbladet och DN: 

• Under min analys upptäckte jag att det fanns en stor andel artiklar som inte 
publicerades i papperstidningen. Vad händer med dessa artiklar efter att de har 
publicerats på webbtidningens förstasida? Sparas alla artiklar i arkivet eller är det 
många som ”försvinner”? 

 
• Hur upplevs interaktionen med läsarna med hjälp av de interaktionsmöjligheter som 

finns som t.ex. e-mail, ”tyck till” och forum? På vilket sätt är dessa 
interaktionsmöjligheter positiva eller negativa för journalisterna och tidningen? 

 

Ytterligare frågor till Aftonbladet: 

• Hur kommer det sig att det är en så liten andel kultur- och sportnyheter på 
webbtidningens första sida samtidigt som detta utgör stor del av innehållet i 
papperstidningen? 

 

Ytterligare frågor till VF: 

• Hur upplevs interaktionen med läsarna när man nu kan maila journalisterna? På vilket 
sätt är dessa interaktionsmöjligheter positiva eller negativa för journalisterna och 
tidningen? 

 
• Varför finns det inga mailadresser på webben till de journalister som skrivit i 

artiklarna? 
 
• Hur lagras artiklarna för framtida artikelsökningar? Lagras alla artiklar? 

 
• Finns det planer på att utveckla webbtidningen på något sätt? 

 


