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Sammanfattning 

   Denna undersöknings syfte är att studera fenomenet mediekonvergens genom att jäm-

föra två traditionella medieföretag, Aftonbladet och Expressen, som tidigare endast age-

rat på pressmarknaden. De har båda tagit steget in i den digitala världen genom att lan-

sera nätupplagor av sina respektive tidningar. Jämförelsen fokuserar främst på webb-

platsernas innehåll, layout, design och struktur och har som syfte att kartlägga och upp-

märksamma tydliga skillnader för de två tidningarna. Jämförelsen av Internettidningarna 

sker i två steg, med en kvantitativ och en kvalitativ metod.  

   Resultaten och analysen som framkom av studien visar att det finns skillnader mellan 

tidningarna i de fyra faktorerna innehåll, layout, design och struktur och dessa är som 

allra tydligast när det gäller den innehållsmässiga faktorn. Aftonbladet.se uppvisar ten-

denser till större nöjesfokusering. Sagda tidning har även substantiellt färre antal ord i 

sina artiklar och fler bilder samt interaktionslänkar än konkurrenten Expressen.se. Dess-

utom är Aftonbladet.se allt som oftast snabbare vid publicering av nyheter.  

 

Abstract 

   The aim of this essay is to study media convergence by comparing two traditional 

media corporations, Aftonbladet and Expressen, which have previously only acted in 

the press market. Both have entered the digital world by launching online versions of 

their respective newspapers. The comparison is mainly focused on the content, layout, 

design and structure for the purpose of finding and mapping apparent differences be-

tween the two newspapers online versions. The comparison is conducted in two steps, 

using both a quantitative and qualitative method. 

   The results and analysis sustained by the study reveals that there are differences be-

tween the newspapers in the four factors content, layout, design and structure and the 

differences are most prominent regarding the content aspect. Aftonbladet.se exhibits a 

tendency which points to it being more oriented towards entertainment. The same 

newspaper also uses substantially less words, more images and interaction links than its 

main competitor Expressen.se. Furthermore Aftonbladet.se is more often than not 

swifter when it comes to publishing news.  

 I
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1 INLEDNING 
   I en tid då traditionella mediestrukturer upplöses alltmer, kan det vara intressant att 

studera hur lyckade somliga Internetsatsningar, där användandet av nya teknologier är 

omfattande, har varit.  

   Sedan 1930-talet har mediemarknaden varit uppbyggd kring, i princip, användandet 

av endast tre separata medieteknologier; press, radio och TV1. På senare tid har dock 

samhället och tekniken förändrats drastiskt. Medieteknologier blandas friskt, främst 

p.g.a. Internets ökade spridning i samhället. Text, bilder, video och ljud utnyttjas av i 

princip alla större webbplatser. Man kallar denna sammanslagning i vissa kretsar för 

konvergens av medieteknologier2. Denna utveckling är intressant såtillvida att vi anser 

att den ”tvingar” företag och organisationer att omdefiniera och omstrukturera hela sin 

verksamhet – en tidning, exempelvis, kan inte längre förlita sig på att endast nyhetsför-

medling är tillräckligt för att agera framgångsrikt på nyhetsmarknaden. Tidningen måste 

utveckla sig inom områden den normalt inte agerat – områden som tidigare varit exklu-

siva domäner för andra typer av företag som exempelvis TV-kanaler. Vi anser att man 

kan se tydliga tendenser till denna sammansmältning av medier genom att besöka i stort 

sett valfri Internetversion av både morgon- och kvällspresstidningar. Traditionella artik-

lar med rubrik, brödtext, ingress och så vidare utnyttjas flitigt, men som tillskott har 

dessa tidningar även börjat utnyttja fenomen som webb-TV, radiosändningar och dis-

kussionsforum för att bredda verksamheten. 

   I förlängningen kan allt detta möjligen betyda att gränserna mellan tidningar, TV- och 

radiokanaler och andra medier upphör att existera, eller åtminstone blir så suddiga att 

det blir svårt att avgöra vad som är vad. Det innebär, enligt somliga, i sin tur också att 

likriktningen inom medierna ökar, både innehålls- och utseendemässigt3. 

1.1 SYFTE 

   I vår undersökning hade vi tänkt studera fenomenet konvergens och likriktning, på så 

sätt att vi jämför två traditionella medieföretag som tidigare endast agerat på pressmark-

naden. De har båda tagit steget in i den digitala världen genom att lansera nätupplagor 
                                                 
1 Hadenius, Stig och Weibull, Lennart, Massmedier – En bok om press, radio och TV (2004) s. 444 
2 Hadenius och Weibull, Massmedier – En bok om press, radio och TV (2004) s. 266 
3 Tenngart, Mats och Winslow, Mattias, Being the media - Decentraliseringen av nyhetsproduktionen 
och dess effekter på tidningsjournalisters informationsbeteende, 
http://theses.lub.lu.se/archive/2006/11/13/1163447484-11328-626/2004-20.pdf (2007-01-04) 
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av sina respektive tidningar. Det första jämförelseobjektet, Aftonbladet, har lyckats väl 

med sin digitala satsning, medan deras traditionellt största konkurrent, Expressen, inte 

tillnärmelsevis lyckats lika bra (figur 2, sidan 6). Då ställer man sig kanske frågan; vad 

kan det bero på? Det kan naturligtvis finnas ett oräkneligt antal faktorer som ligger bak-

om Aftonbladets framgång på nätet. Ekonomiska, politiska, sociala och designmässiga 

aspekter är alla säkert relevanta om man ska besvara den stora frågan på ett grundligt 

sätt. Dessutom kan man tänka sig att det helt enkelt handlar om ett proportionellt över-

tag som speglar den traditionella fördelningen av läsare mellan det två tidningarna. Vi 

valde dock att avgränsa vår jämförelse till en fokusering på webbplatsernas innehåll, 

layout, design och struktur. Exakt vad vi menar med dessa faktorer klargör vi mer i de-

talj under stycket 1.3 avgränsningar och definitioner. Även om dessa faktorer inte kan 

sägas förklara något av Aftonbladets framgång respektive Expressens ”misslyckande” i 

egentlig mening, anser vi, hursomhelst, att det ur forskningssynpunkt kan vara intres-

sant att se hur deras respektive webbplatser skiljer sig åt på tidigare nämnda punkter. 

   Detta intresse för skillnaderna mellan Aftonbladet.se och Expressen.se har funnits hos 

oss en längre tid och har sitt ursprung i en A-uppsats vi producerade vid Karlstads uni-

versitet under våren 2005. Den A-uppsatsen, som handleddes av Malin Sveningsson och 

där Johan Cedercrona var medförfattare tillsammans med författarna av denna C-

uppsats, gav upphov dels till själva intresseområdet som denna C-uppsats undersöker 

samt gav oss ett antal uppslag till tänkbara metodval. A-uppsatsen i sig, med dess resul-

tat och slutsatser, var olyckligtvis inte särskilt vetenskaplig(vi talar mer om det i 4 Me-

tod) och därför kan inte resultaten från den övningsuppgiften i metodik jämföras med 

denna undersökning. Om intresserade läsare är nyfikna på varför A-uppsatsens resultat 

bör betraktas som ovetenskapliga, kan vi meddela att vi inte lyckades upprätta några bra 

insamlingsmetoder. Men då den ändå gav upphov till några av de metodval vi använde i 

denna undersökning är det möjligen relevant att nämna den. 

   Syftet med vår undersökning är således, i grund och botten, att klargöra eventuella 

skillnader mellan utvalda delar av webbplatserna och deras innehåll. Det bör nämnas 

redan här att vi använder ett antal undersökningsförfaranden som förespråkas av 

”webbanvändbarhetsgurun” Jakob Nielsen i hans och Marie Tahirs bok Homepage 

Usability: 50 Websites Deconstructed, vilket är intressant såtillvida att man möjligen 

kan tänka sig att den populärare av de två webbplatserna – Aftonbladet.se – uppfyller 

användbarhetskriterierna i högre utsträckning. Samma resonemang kan appliceras för de 
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andra undersökningsfaktorerna – uppfyller eller motsvarar den populärare av de två 

tidningarna teorier om medieinnehåll och utveckling? 

   Men vi breddar även syftet genom att försöka klargöra läsares åsikter och tankar om 

webbplatsernas innehåll, layout, design och struktur. Huvudskälet för det är att vi anser 

att det är intressant att se huruvida intervjuobjekt uppmärksammar de potentiella skill-

nader vår kvantitativa undersökning framlyfter. Om inga skillnader hittas är det ändock 

intressant med intervjuer då dessa kanske kan belysa variationer hos webbplatserna som 

undersökningen inte uppmärksammade.  

1.2 FRÅGESTÄLLNING 

   Med syftet som underlag blir vår huvudsakliga frågeställning: Vilka skillnader finns 

det mellan Aftonbladet.se och Expressen.se beträffande utvalda delar av webbplatsernas 

innehåll, layout, design och struktur? 

   Dessutom kompletterar vi den frågeställningen genom att – om inte besvara – så åt-

minstone belysa följande: Uppmärksammar användare dessa skillnader och/eller upp-

märksammar de andra skillnader inom de utvalda områdena? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR OCH DEFINITIONER 

   Som vi berörde i syftesavsnittet (1.1 Syfte) är vi tvungna att begränsa oss till vissa 

delar av webbplatserna och deras innehåll för att undersökningen, eller jämförelsen om 

man så vill, ska vara praktiskt genomförbar. Vår definition av innehåll, i det här under-

sökningssammanhanget, är en grundläggande räkning och kategorisering av artiklar, 

dvs. hur många artiklar tidningarna har och huruvida artiklarna behandlar nyheter, nöje, 

sport, eller ekonomi osv. Vi kontrollerar också uppdateringsfrekvensen – hur snabbt och 

hur ofta nyheter publiceras. Dessutom innefattar innehåll, enligt oss, vilka tjänster, för-

utom artiklar, som tidningarna erbjuder. 

   När vi talar om att vi ska undersöka layouten menar vi fördelningen mellan olika ele-

ment. Hur mycket av själva tidningsytan är kärninnehåll, hur mycket är reklam osv. 

  Gällande designen av webbplatserna avses utseendet och ”känslan”, d.v.s. färgval, 

typsnitt och liknande. Det är måhända en ganska subjektiv faktor varvid den främst be-

lyses genom den kvalitativa undersökning vi tänkt göra och som vi talar om senare i 

metodavsnittet. 
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   Den allra sista faktorn, som vi kallar struktur (och som möjligen har lägst prioritet), är 

den övergripande uppbyggnaden av webbplatserna när det gäller navigering, menysy-

stem och dylikt. 

2 BAKGRUND

2.1 KVÄLLSPRESSEN I SVERIGE 

  Under större delen av 1900-talet har svensk kvällspress dominerats av två huvudaktö-

rer, Aftonbladet och Expressen (Hadenius och Weibull, 2003)4. I början av århundradet 

var Aftonbladet ohotad aktör på kvällspressarenan, av den enkla anledningen att det inte 

fanns någon konkurrent5.  

   Aftonbladet, grundat 1830 av Lars Johan Hierta, var från början en liberal tidsskrift 

men utvecklades under åren till ett alltmer moderat fäste. Denna utveckling höll i sig 

ända fram till 1956 då tidningen köptes upp av LO och på så sätt blev en socialdemo-

kratisk tidning.6 Från 1950-talet ända fram till 1996 var den liberala tidningen Expres-

sen, som grundades 1944, tveklöst störst när det gäller upplagestorlek. Denna dominans 

höll i sig i drygt sextio år. 1996 gick dock Aftonbladet om och har sedan dess otvivelak-

tigt innehaft positionen som Sveriges största kvällstidning.7 Diagrammet nedan redogör 

för de båda tidningarnas utveckling sedan Expressens tillkomst 1944 (diagrammet visar 

endast Expressen och inte dottertidningarna Göteborgstidningen och Kvällsposten och 

är främst till för att illustrera kvällspressutvecklingen).  

                                                 
4 Hadenius och Weibull, Massmedier – En bok om press, radio och TV (2004) s. 57 
5 Gustafsson, Karl Erik och Rydén, Per, Grundad 1830 av Lars Johan Hierta (1999) s. 89 
6 Gustafsson och Rydén, Grundad 1830 av Lars Johan Hierta (1999) s. 30 
7 Hadenius och Weibull, Massmedier – En bok om press, radio och TV (2004) s. 66ff 
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                  Figur 1 – Kvällspressens utveckling8

   Några intressanta aspekter som tydliggörs av diagrammet är att tronskiftet i viss mån 

överrensstämmer tidsmässigt med Aftonbladets satsning på Internet (Man bör dock ock-

så tillägga att den norska mediekoncernen Schibsted vid samma tidpunkt köpte cirka 

hälften av Aftonbladets aktieposter9), men det framgår även att den totala kvällstid-

ningsmarknaden dalat. Oss veterligen har inga undersökningar rörande sambandet mel-

lan Aftonbladets ökade kvällstidningsupplaga och deras framgångsrika Internetsatsning 

genomförts, vilket innebär att vi inte, eftersom vi varken har tid eller resurser att genom-

föra en sådan undersökning, kommer att gå in djupare på den aspekten. 

  En sista kommentar till diagrammet är att det tydligen snarare var Expressens fallande 

upplaga, snarare än en markant uppgång för Aftonbladet, som ledde till tronskiftet.  

   2006 har Aftonbladet, så här långt in på året (läs oktober) en upplaga på 429 220 tid-

ningar per månad. Motsvarande siffror för Expressen/GT/KvP (Alla siffror som härrör 

från tiden efter att Aftonbladet gick om Expressen som största kvällstidning verkar re-

dogöra för den sammanlagda upplagan för Expressen/GT/Kvp vilket man kan tänka sig 

beror på att det är ett sätt för Expressen att dölja sin markant mindre upplaga än Afton-

bladet) är 346 770 exemplar per månad.10 Det innebär att Aftonbladet har en 19 procent 

större upplaga. 

                                                 
8 Hadenius och Weibull, Massmedier – En bok om press, radio och TV (2004) s. 66, figur 2.2 
9 Aftonbladet: Så utvecklades Aftonbladet till Nordens största tidning, 
http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/tidningen_historik/ (2007-01-04) 
10 Tidningsstatistik AB: Månadsupplaga Aftonbladet, 
www.tidningsstatistik.com/TSNet/Public/PDF/Upplagestatistik/manadsupplagor_ab_2006-10.pdf (2007-
01-04) 
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   Det finns även ett annat sätt att se hur populär en tidning eller tidskrift är. Sifo presen-

terar varje år ett antal så kallade räckviddsrapporter där det undersöks hur många som 

faktiskt läser en tidning utan att nödvändigtvis köpa ett eget exemplar. Sifforna för det 

andra kvartalet 2006 visar att Aftonbladet når ungefär 1,4 miljoner läsare medan mot-

svarande siffra för expressen är ca 1,2 miljoner11. Den procentuella skillnaden för räck-

vidden blir då omkring 17 procent.   

2.2 AFTONBLADET OCH EXPRESSEN PÅ INTERNET 

   Eftersom vi anser att det kan vara intressant att söka efter skillnader mellan en populär 

- Aftonbladet.se - och en mindre populär - Expressen.se - webbplats är vi först tvungna 

att kontrollera om Aftonbladet verkligen är en större framgång på nätet. 

 

 
Antal unika besökare Aftobladet.se och Expressen.se (inkl. GT och KvP)12

   Innan man kommenterar ovanstående diagram bör man betona att antalet unika besö-

kare inte nödvändigtvis syftar på unika personer, utan snarare på unika webbläsare. Som 

mätinstitutet KIA skriver:  

                                                 
11 Sifo Research International: Räckviddsutveckling, 
http://www.sifomedia.se/Public/ReportsPdf/2006/Rackvidd_2006_2.pdf (2007-01-04) 
12  Information samlad från 
www.tidningsstatistik.com/TSNet/Public/PDF/Upplagestatistik/manadsupplagor_ab_2006-10.pdf (2007-
01-04) 
www.tidningsstatistik.com/TSNet/Public/PDF/Upplagestatistik/manadsupplagor_exp_2006-10.pdf (2007-
01-04) 
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 ” Antal browsers (webbläsare, författarens anmärk.) som laddat 

ned minst en sida av webbplatsen under mätperioden. En browser 

som laddat ned minst en sida vid två eller fler tillfällen under olika 

veckor i en månad räknas som en unik besökare varje vecka när 

nedladdning skett men är fortfarande endast en unik besökare i må-

nadsräkningen”13. 

   Statistiken när det gäller webbplatsernas besökarantal redogör, av förklarliga skäl, för 

en kortare tidsperiod än statistiken beträffande upplagestorleken. Det beror naturligtvis i 

första hand på att tidningarna etablerade sig relativt nyligen på nätet. När det gäller Af-

tonbladet finns det otaliga källor som bekräftar att Internetsatsningen startades 199414 

men underligt nog finns det inga som helst uppgifter om när Expressen gjorde detsam-

ma (inte ens redaktionen eller webbredaktionen på Expressen verkar veta exakt tid-

punkt, vilket klargjordes efter ett antal telefonsamtal med förvirrade och irriterade re-

daktionsarbetare på tidningen). En kvalificerad gissning om varför det förhåller sig på 

detta sätt kan vara att Aftonbladet var först av tidningarna i Sverige att etablera sig på 

Internet, vilket man kanske gärna vill poängtera. Expressen däremot vill nog eventuellt 

inte skylta med att de gav sig in i den digitala världen senare än sin största konkurrent. 

   En intressant aspekt när det gäller figur 2, även om det inte är något vi kommer att 

undersöka, är det faktum att det uppenbarligen går vågor i Internetanvändandet generellt 

eftersom tidningarna följer varandra ganska precist när det gäller uppgångar och ned-

gångar i antal besökare. 

   Vad diagrammet främst illustrerar är dock det faktum att Aftonbladet.se är opropor-

tionellt större än Expressen.se. Aftonbladet har nämligen, med sina 3 824 887 unika 

besökare i veckan, mer än dubbelt så många fler unika besökare än Expressen.se (som 

har 1 782 438 unika besökare)15. Det kan jämföras med det övertag på mellan 17 och 19 

procent som Aftonbladet har i tryckt form. Detta anser vi motiverar en övergripande 

granskning av de båda webbplatserna. 

                                                 
13 KIA: Definitioner, http://www.mediacom.it-norr.se/23/kia/final_web/kommentarer.asp (2007-01-04) 
14 Aftonbladet: Aftonbladets digitala historia en framgångssaga på nätet, 
http://koncernen.aftonbladet.se/aftonbladet_se/abse_historik/ (2007-01-04) 
15 Tidningsstatistik AB: Månadsupplaga Expressen+GT+KvP, 
www.tidningsstatistik.com/TSNet/Public/PDF/Upplagestatistik/manadsupplagor_exp_2006-10.pdf (2007-
01-04) 
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3 TEORI 

3.1 INTRODUKTION TILL TEORIKAPITLET 

   I det här avsnittet beskriver vi några utvalda teorier som har betydelse för vilka meto-

der vi valt att använda och hur vi utformat undersökningen. Dessutom hänvisas till des-

sa begrepp i analys- (5 Resultat och analys) och diskussionsavsnittet (6.1 Slutsatser och 

diskussion) av uppsatsen. Men utöver dessa teorier undersöker vi även efterhand som 

resultaten redovisas om andra teorier kan appliceras för att förklara likheter eller skill-

nader. 

3.2 MEDIEKONVERGENS 

   Som nämndes i inledningen handlar mediekonvergens om hur olika typer av medier 

vävs samman i en hybrid16. Denna konvergens handlar främst om hur själva teknikerna 

smälter ihop genom att de använder samma överföringsteknik17. Som exempel kan man 

nämna hur telefonen från början användes endast som just ett sätt att kommunicera med 

andra människor såtillvida att röster transporterades genom ledningar från en person till 

en annan. Utvecklingen av ny och förbättrad teknik ledde dock senare till att telefonen 

kunde användas för att sända data mellan exempelvis datorer (datorn representerar den 

nya teknologin) eftersom kapaciteten för kopparledningar förbättrades (kopparledning-

arna är i det här exemplet en förbättrad, sen tidigare existerande, teknologi).18  

   Mediekonvergens kan också behandla hur företag, bland annat p.g.a. Internet, globali-

sering och företagssammanslagningar inkräktar på varandras traditionella marknader 

samt hur detta i sin tur innebär att färre aktörer tillhandahåller information till publiken. 

Konkurrensen om publiken kan därför sägas hårdna vilket medför att medieaktörer 

ständigt får försöka komma upp med nya metoder att nå publiken.19 Exempelvis till-

handahåller numera många TV-kanaler nyheter i textform på sina webbplatser. Detta 

utmanar tidningsvärlden eftersom man kan hävda att denna tidigare haft monopol på 

denna typ av informationsförmedling. Fenomenet konkretiseras om man besöker exem-

pelvis Sveriges Televisions hemsida - SVT.se - och jämför nyhetsavdelningen där med 

                                                 
16 McQuail, Denis och Siune, Karen, Media policy: convergence, concentration and commerce (1998) s. 
108ff
17 Hadenius och Weibull, Massmedier – En bok om press, radio och TV (2004) s. 66ff 
18 Baldwin, Thomas, Convergenge – Integrating Media, Information & Communication (1996) s. 47ff 
19 Hadenius och Weibull, Massmedier – En bok om press, radio och TV (2004) s. 266ff 
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motsvarande nyhetsavdelning hos valfri Internettidning. Detta fenomen kan dock även 

tydliggöras i motsatt riktning då Internettidningar använder numera flitigt video och 

radio för att förmedla nyheter.  

3.3 DIVERGENS I MEDIER 

   Trots att medieföretag och teknologier uppvisar tendenser till konvergens är det para-

doxalt nog så att människor i dagens samhälle, som omges av en ständig ström av in-

formation, ges större utrymme för att själva organisera sitt medieanvändande. Det inne-

bär att man som mediekonsument själv kan avgöra och bestämma vilka TV-program 

man vill se på eller vilka sorts nyheter man vill läsa om - allt detta som ett resultat av att 

det nuförtiden finns flertalet temakanaler att tillgå.20 Men man kan även, som Hadenius 

och Weibull, hävda att förändringen i medievanorna inte är ett val utan att det ökade 

antalet informationskanaler ställer högre krav på medieanvändarna såtillvida att de mås-

te välja och prioritera för att överhuvudtaget kunna ta del av medieutbudet21. Det finns 

åsikter som framhäver att framtida mediers innehåll kommer att divergeras, d.v.s. bli 

mer olikartat och individuellt, men att det dominerande innehållet kommer att vara un-

derhållning och semifakticitet22.  

   En konsekvens av denna ökade divergens, eller individualitet inom medieanvändan-

det, kan, enligt Bergström, vara att den sociala sammanhållningen minskar då männi-

skor tar del av så många olika temakanaler att de inte kan diskutera innehållet i dessa 

sinsemellan23. Hadenius och Weibull menar att detta innebär att man i förlängningen 

också kan uttrycka oro för att den samlade kunskapen hos människor blir begränsad 

såtillvida att de inte får ett generellt intag av kunskap, utan snarare en specialiserad och 

begränsad sådan24. 

3.4 NYHETSLÄSNING PÅ INTERNET KONTRA NYHETER I TRYCKT FORM 

   Enligt många bedömare finns det ett antal skillnader mellan hur människor tar till sig 

nyheter via Internettidningar kontra hur de tar till sig nyheter i tryckt form. 

                                                 
20 Bergström, Annika, Nyhetsvanor.nu – Nyhetsanvändning på Internet (2005) s. 12ff 
21 Hadenius och Weibull, Massmedier – En bok om press, radio och TV (2004) s. 461ff 
22 Hvitfeldt, Håkan och Nygren, Gunnar, På väg mot medievärlden 2020 – utveckling, teknik, marknad    
(2000) s. 16 
23 Bergström, Nyhetsvanor.nu – Nyhetsanvändning på Internet (2005) s. 47ff 
24 Hadenius och Weibull, Massmedier – En bok om press, radio och TV (2004) s. 462 
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   Burnett och Marshall menar att mängden text är mindre för artiklar publicerade på 

Internet jämfört med i traditionella tidningar. Detta motiveras genom att de hänvisar till: 

 

”…the perceived and known reality that people will read 

less text from a computer screen than from a printed page 

because of the sense of eyestrain that the computer screen 

produces.”25

 

   Nutida nyhetssajter är konstruerade inte bara med mindre textmängd än pappersupp-

lagan, utan de innehåller också betydligt fler bilder samt länkar (som av förklarliga skäl 

inte alls återfinns i pappersupplagor) än de flesta papperstidningar enligt Burnett och 

Marshall. I enlighet med detta hävdar Samoroski att Internetreportrar i framtiden blir 

länklistare (listalinks) snarare än journalister.26

   Enligt Andersson-Ek, Andréasson och Edwardson är en av de viktigare skillnaderna 

mellan en tryckt tidning och en Internettidning den senares förmåga att förmedla nyhe-

ter över hela världen inom loppet av några minuter27. Det ger läsare av Internettidning-

ar tillgång till nyheter på ett snabbare, men också mer oredigerat och ”ytligare”, sätt än 

om de läser en tryckt tidning28. 

   Allra sist finns det en skillnad i när intaget av nyheter sker i de olika medieformerna. 

Tryckta tidningar läses oftast på morgonen - när morgontidningen kommer - eller sen 

eftermiddag – när kvällstidningen införskaffas. Trots att Internet ger möjligheter för 

läsare att ta till sig nyheter vid valfri tidpunkt har undersökningar visat att de allra flesta 

läsare utnyttjar Internettidningar på morgonen, specifikt mellan klockan åtta och klock-

an elva.29

3.5 ANNONSER OCH INTERNETTIDNINGAR 

   Den viktigaste inkomstkällan för Internettidningar förefaller, enligt somliga, vara så 

kallade reklambanners. Med banners menas annonser som publiceras i form av en länk 

eller bild på tidningens webbplats. Enligt Hvitfeldt och Nygren verkar det som att Ex-

pressen och Sydsvenska Dagbladet använder dessa banners som huvudsaklig inkomst-
                                                 
25 Burnett, Robert och Marshall, David, Web Theory – an introduction (2003) s. 167 
26 Burnett och Marshall, Web Theory – an introduction (2003) s. 167 
27 Andersson-Ek, Per, Andréasson, Kenth och Edwardson, Åke, Göra tidning (1998) s.196 
28 Hvitfeldt och Nygren, På väg mot medievärlden 2020 – utveckling, teknik, marknad (2000) s. 83 
29 Bergström, Nyhetsvanor.nu – Nyhetsanvändning på Internet (2005) s. 124 
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källa. Detta sades dock för sex år sedan och sanningshalten i påståendet kan ifrågasättas. 

Hvitfeldt och Nygren hävdar nämligen i samma veva att Sundsvalls Tidning kräver en 

prenumeration för att kunna läsas vilket bevisligen inte är fallet idag.30  

   Det finns även några andra inkomstbringande strategier som Internettidningar använ-

der sig av. Ett antal tidningar har gått samman i något som kallas mediearkivet. Denna 

tjänst tillhandahåller alla artiklar som producerats i exempelvis Aftonbladet, Svenska 

Dagbladet och Göteborgsposten. För att få tillgång till arkivet måste personer eller or-

ganisationer betala en årlig avgift.31

  Ännu ett sätt för Internettidningar att införskaffa kapital är att låta företag köpa rätten 

till att publicera en undersida eller dotterwebbplats i tidningarnas namn. Dessa undersi-

dor eller dotterwebbplatser kallas för subsajter. År 2000 svarade sådana webbplatser för 

40 procent av Aftonbladets inkomster.32   

3.6 HEMSIDORS ANVÄNDBARHET/ANVÄNDARVÄNLIGHET (USABILITY) 

   Begreppet usability avser huruvida en webbplats möter användares förväntningar. 

Usability innefattar innehåll och design.33 Med innehåll avses informationen, känne-

tecknen och tjänsterna som erbjuds via webbplatsen. Design är det sätt på vilket inne-

hållet görs tillgängligt för besökare och inkluderar både gränssnitt och multimedial de-

sign. Om designen är bra skapas användarvänlighet för användare, vilket är en faktor 

som visat sig vara avgörande för Internettidningar.34 Men vissa forskare hävdar att in-

formationen eller innehållskvaliteten borde värderas högre då webbplatser i princip är 

informationsspridarverktyg35. Deuze, t.ex., menar att kärnan i en Internettidning obe-

stridligen är dess innehåll36. 

   Tidig forskning i usability och webbplatskvalitet anser vi främst ha verkat fokusera på 

gränssnittet och den verkar ha skett genom heuristiska utvärderingar. En heuristisk ut-

värdering går till så att man använder sig av ett fåtal expertutvärderare som bedömer 

webbplatsens överensstämmande med en lista av specifika usability-punkter (själva 

                                                 
30 Hvitfeldt och Nygren, På väg mot medievärlden 2020 – utveckling, teknik, marknad (2000) s. 60 
31 http://www.retriever-info.com/about_us.php?section=about&subsection=1&lang=se (2007-01-04) 
32 Hvitfeldt och Nygren, På väg mot medievärlden 2020 – utveckling, teknik, marknad (2000) s. 61 
33 Huizingh, Eelko K.R.E., The content and design of Web sites: an empirical study (2007-01-04) 
34 McAdams, Melinda, Inventing an online newspaper. Interpersonal Computing and Technology, 
http://www.helsinki.fi/science/optek/1995/n3/mcadams.txt (2007-01-04) 
35 Smith, Alastair G., Testing the surf: criteria for evaluating Internet information resources. The Pub-
lic-Access Computer System Review, http://info.lib.uh.edu/pr/v8/n3/smit8n3.html (2007-01-04) 
36 Deuze, Mark, The WebCommunicators: issues in research into online journalism and journalists, 
http://www.firstmonday.dk/issues/issue3_12/deuze/ (2007-01-04) 
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heuristiken)37. Många sådana listor har utvecklats och de har ofta baserats på expert-

åsikter och personlig erfarenhet snarare än genom forskning. Ett exempel på en sådan 

expert som bygger sina mätningar på personlig erfarenhet är Jacob Nielsen som själv 

hävdar att han av många betecknas som en ”usabilityguru”38. Nielsen har utarbetat ett 

antal tekniker och utvärderingsförfaranden som syftar till att man som utvärderare 

snabbt ska kunna se huruvida en webbplats uppfyller det som dess användare kan för-

vänta sig av den39.   

3.7 UNDERHÅLLNINGSFOKUSERING 

   Stora forskningsansträngningar har de senaste åren fokuserats på hur TV, radio och 

tidningar alltmer inriktar sig på att förse sin publik med kultur- och underhållningsinne-

håll40. Flertalet av dessa undersökningar slår fast att underhållning tar allt större plats på 

bekostnad av icke-sensationella nyheter, politik, utlandsbevakning och ekonomi. Dolf 

Zillman, doktor i kommunikationsvetenskap vid Alabamas universitet41, hävdar i boken 

Media Entertainment – the Psychology of Its Appeal att detta fenomen inte är något som 

är exklusivt för den s.k. informationsåldern, utan att denna fokusering på underhållning 

uppträtt vid många tillfällen under historiens gång. Det gemensamma för dessa epoker 

där underhållning har varit essentiellt (som till exempel i det antika Rom med dess gla-

diatorspel och teatrar) är att de har sammanfallit med att människor givits en större an-

del fritid. Zillman utvecklar detta påstående med att redogöra för hur drastiskt arbetsti-

den har minskat i de flesta europeiska länder under arton- och nittonhundratalet. Denna 

minskning har i sin tur lett till ett ökat antal fritidstimmar som människor måste fylla 

med något. Detta något, enligt Zillman, kommer antagligen att vara underhållning och 

                                                 
37 Useit.com: How to Conduct a Heuristic Evaluation, 
http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_evaluation.html (2007-01-04) 
38 Useit.com: About Jacob Nielsen, http://www.useit.com/jakob/ (2007-01-04) 
39 Useit.com,, http://www.useit.com/papers/; http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_evaluation 
(2007-01-04) 

Bek, Mine Gencel, Research Note: Tabloidization of News Media: An Analysis of Television News in 
Turkey (2004);  
Uribe, Rodrigo och Gunter, Barrie, Research Note: The Tabloidization of British Tabloid (2004);  
Hofstetter, Richard C. och Dozier, David M., Useful News, Sensational News: Quality, Sensational-
ism and Local TV News, 
http://www-rohan.sdsu.edu/~rhofstet/PS515LectureNotes/sensationalism.doc (2007- 

    01-04) 
41 Telecommunication & Film Department, http://www.tcf.ua.edu/commfac/dolf.htm (2007-01-04) 
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nöjen. Det naturligaste är även att denna underhållning kommer att emanera från medi-

erna som en konsekvens av vårt ökade beroende av dem.42   

3.8 INTERAKTIONSMÖJLIGHETER OCH MERVÄRDE 

   En av de stora behållningarna med Internet är, enligt Hadenius och Weibull, dess 

främjande av dialog- och interaktionsmöjligheter. För webbtidningar innebär det kon-

kret att det går snabbt och enkelt att skapa enkätfrågor, inbjuda till debatt och på så sätt 

engagera och få respons från läsaren/användaren. Dessa nya möjligheter skapar engage-

rade användare som får en känsla av att de själva kan påverka innehållet och föra ut sina 

egna tankar till andra användare.43 Interaktionsmöjligheterna innebär att Internet funge-

rar som ett aktivt medium till skillnad från traditionella medier som t.ex. TV och pap-

perstidningar som är passiva medier, åtminstone i den bemärkelsen att påverkan från 

tittare och läsare inte är omedelbar44. 

   För att differentiera den tryckta tidningen från Internetversionen brukar man, enligt 

Andersson et al, tala om att tidningarna försöker erbjuda mervärden för sina läsare. 

Mervärde är något som gör att man som läsare känner att man får något exklusivt ge-

nom att t.ex. utnyttja en Internettidning istället för den tryckta motsvarigheten. Mervär-

de för användare av Internettidningar är exempelvis enligt somliga möjligheten att söka 

fritt i arkiverat material som tidningarna tillhandahåller vilket gör att man som använda-

re kan fördjupa sig i frågor man finner intressanta. 45 Burnett och Marshall har kommit 

fram till att tillhandahållandet av mervärden ställer nya krav för leverantörerna av nyhe-

ter då de i framtiden måste ha tillgång till en mängd olika nyhetskällor, databaser, för-

fattarverktyg, redigeringsfärdigheter och subsystem för att kunna generera interaktiva, 

skräddarsydda och personliga ”nyhetspaket” i digital form46. 

                                                 
42 Zillman, Dolf och Vorderer, Peter., Media Entertainment - The Psychology of its Appeal (2000) s. 3ff 
43 Andersson-Ek et al, Göra tidning (1998), s.196  
44 Hadenius och Weibull, Massmedier – En bok om press, radio och TV (2004) s. 266 
45 Andersson-Ek et al, Göra tidning (1998) s. 195 
46 Burnett och Marshall, Web Theory – an introduction (2003) s.157ff 

 Sidan 13 av 62



Gamla konkurrenter – ny marknad                                                                                         Jimmy Hansson    
C-uppsats                                                                                                                                 Peter Sandgren  
Medie- och kommunikationsvetenskap                                                                                         2007-01-12 
 

4 METOD 

4.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING OCH MOTIVERING AV METOD 

   Vi har valt att använda oss av två olika metodologier för vår forskning, en kvantitativ 

och kvalitativ, främst för att en triangulering kändes som ett naturligt och bra val för att 

angripa området fullt ut. Detta ställningstagande utvecklades i den tidigare nämnda A-

uppsatsen (1.1 Syfte) där vi som en övning i metodik gjorde en tämligen godtycklig un-

dersökning om huruvida man kunde se skillnader hos Aftonbladets och Expressens 

hemsidor som var avgörande för den förstes popularitet och den senares mindre lyckade 

internetsatsning. Där var dock den kvantitativa undersökningen ovetenskaplig såtillvida 

att ingen efterföljande studie skulle kunna upprepa insamlingen som utfördes. Dessutom 

var den kvalitativa metoden ovetenskaplig samt betydligt mer omfångsrik (och därmed 

mer spretig och ohanterlig) än den kvalitativa delen av denna undersökning.  

   Då vi ska undersöka om – och i så fall på vilket sätt - Aftonbladet.se och Expressen.se 

skiljer på de tidigare nämnda punkterna, anser vi att den kvantitativa delen av undersök-

ningen bör betraktas som en typ av kvantitativ innehållsanalys. Denna analys är enligt 

oss komparativ, deskriptiv, induktiv och explorativ. 

   En kvantitativ innehållsanalys nyttjas för att beskriva mönster och tendenser i ett in-

nehåll (i vårt fall de båda webbtidningarna) och innebär att man använder en datainsam-

ling och analys som är inriktad på en systematisk, objektiv och kvantitativ beskrivning 

av innehållet. För att kunna vara systematisk måste man kunna upprätta regler, generella 

sådana, för hur materialet ska behandlas. Vidare bör forskaren vara objektiv på så sätt 

att de egna åsikterna hålls utanför insamlingen och presentationen av densamma. Den 

kvantitativa innehållsanalysen har som mål att kunna uppnå en siffer- och räknemässig 

beskrivningsform av materialet, men man kan även använda variabler och kategorier 

som inkorporerar kvalitativa egenskaper hos det undersökta.47  

   När vi talar om att vår kvantitativt komparativa undersökning är deskriptiv menar vi 

att vi företar oss att på ett beskrivande sätt åskådliggöra skillnader mellan Aftonbla-

det.se och Expressen.se. 

                                                 
47 Østbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut och Larsen, Leif Ove, Metodbok för medievetenskap 
(2004), s. 213ff 
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   Vi anser att vi främst använt oss av ett induktivt48 förhållningssätt då vi inte fullstän-

digt bygger vår undersökning på tidigare forskning, utan istället försökt hitta och belysa 

mönster hos de båda Internettidningarna med hjälp av våra insamlingsförfaranden och 

därefter utvecklat egna teorier och hypoteser. Dock bör det väl sägas att innehållsanaly-

sen till viss del är deduktiv49 då vi trots allt använder oss av vissa undersökningsförfa-

randen som vi inte själva utvecklat samt återkopplar resultaten av dessa till andras fram-

tagna forskning och teorier. Kanske har Østbye, Knapskog, Helland och Larsen en po-

äng som är giltig i det här sammanhanget, även om han främst talar om fältobservatio-

ner när han säger att det är svårt att karaktärisera observationer som antingen induktiva 

eller deduktiva, utan att det istället kan: 

 ”…kallas för en abduktiv verksamhet, det vill säga en verksamhet där det 

råder växelverkan mellan empiriska observationer och arbetet med att fast-

ställa och utveckla teoretiska begrepp”50

   Redan här bör man nämna, i ett deskriptivt dispositionssyfte, att vi bryter upp vår 

kvantitativt komparativa undersökning i ett antal olika delmoment. Vad dessa delmo-

ment består av – och en djupare beskrivning samt motivering av dessa - redogörs för 

senare i detta kapitel. Skälet till denna uppdelning är att vi utfört vår undersökning på 

ett sådant sätt att vi först efter att vi utfört en undersökning insett att en ytterligare un-

dersökning skulle kunna klargöra skillnader mellan webbplatserna mer utförligt. 

   Vårt andra metodval är en kvalitativ metod som brukar betecknas som think aloud-

metoden. Valet av denna metod baserar vi på vår avsikt att ta reda på hur ett antal per-

soner, ur ett neutralt och objektivt synsätt, uppfattar webbplatserna ur ett direkt tillgäng-

ligt perspektiv, d.v.s. det man som användare ser på skärmen. 

   Ett think aloud-test kan gå till som så att en användare får sitta framför en dator och 

”tänka högt” medan den utför ett på förhand antal bestämda uppgifter. Syftet med meto-

den är, enligt Sveningsson, Lövheim och Berquist, att få fram alla tänkbara åsikter, även 

sådana som användaren själv kanske anser som oviktiga och irrelevanta51. Denna form 

av ”intervju” har en stor fördel gentemot att utföra en renodlad intervju om hur t.ex. en 

användare brukar nyttja ett program. Psykologer har nämligen, enligt van Someren, vi-

sat att sådana intervjuer ofta är otillförlitliga såtillvida att de det bygger på minnesupp-

                                                 
48 Østbye et al, Metodbok för medievetenskap (2004), s. 110ff 
49 Østbye et al, Metodbok för medievetenskap (2004), s. 112 
50 Østbye et al, Metodbok för medievetenskap (2004) s. 111 
51 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia och Bergquist, Magnus, Att fånga nätet (2003) s. 155 
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gifter samt att personer som utsätts för sådana intervjuer ofta försöker sätta sig in i hur 

utvecklaren av programvaran har tänkt sig att det ska fungera och därför anpassar sina 

svar efter detta.52 Skälet till att vi använder denna metod är att vi hoppas att den ska 

fungera som ett sätt att stärka validiteten i de potentiella skillnader i innehåll, layout, 

design och struktur som den kvantitativa innehållsanalysen uppmärksammar. 

   I de följande avsnitten går vi som sagt igenom vad vi gjort mer detaljerat och vi redo-

visar därefter resultaten och analysen av den kvantitativa jämförelsen först. Sedan redo-

visar vi resultaten av den kvalitativa jämförelsen samt en medföljande analys. Allra sist 

har vi en slutsatsdel där vi redogör för och diskuterar de funna skillnaderna som fram-

kom av den kvantitativa jämförelsen och om dessa uppmärksammades av respondenter-

na i den kvalitativa jämförelsen. Naturligtvis försöker vi även att förklara skillnaderna 

med hjälp av teoriavsnittet (3 Teori).   

   Sammantaget hoppas vi att dessa två metoder ska kunna fungera som en komparativ 

studie, d.v.s. ge oss en bra överblick över de skillnader som möjligen finns mellan Af-

tonbladet.se och Expressen.se. 

4.2 KVANTITATIV JÄMFÖRELSE  

   För att se skillnader i form innehåll, layout, design och struktur anser vi att varje ele-

ment och variabel på respektive Internettidning bör granskas och ställas mot varandra. 

På så sätt kan vi enklare urskilja om - och så fall vilka - skillnader som förekommer.  

   Vi anser att denna jämförelse är explorativ såtillvida att vi inte haft tillgång till någon 

tidigare utarbetad mall eller analysmetod som specifikt handlar om hur man jämför två 

olika hemsidor, åtminstone inte när det gäller de faktorer som vi tänkt undersöka. Dock 

har vi som sagt (under 1.1 Syfte) genomfört en sonderande uppsats som gav oss några 

idéer om hur en sådan jämförelse skulle kunna gå till. Det vi främst tänker på då är de 

undersökningsmetoder som vi hämtat från Jakob Nielsens och Marie Tahirs bok Home-

page Usability: 50 Websites Deconstructed. Förutom dessa metoder har den gamla A-

uppsatsen i stort sett endast intresseområdet gemensamt med denna undersökning. Vi 

nämner trots det att, där det är nödvändigt, nämna mer detaljerat vilka metodval som till 

viss del härstammar från A-uppsatsen som handleddes av Malin Sveningsson och där 

Johan Cedercrona var medförfattare. 

                                                 
52 van Someren, Maarten W., THE THINK ALOUD METHOD - A practical guide to modelling cognitive 
processes, http://staff.science.uva.nl/~maarten/Think-aloud-method.pdf (2007-01-04) 
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   Vad ska man välja ut för att hitta relevant och tydlig skillnader? Det är frågan man 

kan ställa sig och som vi hoppas att vi finner ett svar på i och med de undersökningsva-

riabler som vi slutligen kommit överens om att mäta och jämföra. Det är inte alldeles 

givet att de variabler och mätobjekt vi redogör för är relevanta för en jämförelse, men då 

det som sagt är upp till oss själva att utarbeta ett sätt, eller en metod, för en rättvis jäm-

förelse hoppas vi att läsare av denna uppsats har just denna avsaknad av mall eller tidi-

gare forskning i åtanke.  

   Man skulle nog med rätta också kunna påstå att det vi gjort är en komparativ case stu-

dy, då vi ställer likvärdiga variabler och undersökningsobjekt mot varandra. När man 

gör det är det, åtminstone enligt Silverman, att betrakta som en sådan53.  

   Den kvantitativa jämförelsen är som tidigare nämnts uppdelad i ett antal delmoment. 

Nedan följer en kronologisk redogörelse över vilka dessa delmoment är, varför vi valde 

att utföra dem och hur de gick till rent praktiskt. 

4.2.1 WEBBPLATSANALYS 

   Som första led i den kvantitativa innehållsanalysen gjorde vi en något simplifierad 

webbplatsanalys för både Aftonbladet.se och Expressen.se. I en webbplatsanalys bör 

man med ord försöka beskriva webbplatsen så utförligt som möjligt med ett tematiskt 

tillvägagångssätt. Man ska med andra ord hitta viktiga och synliga teman som definierar 

webbplatsen och som kan sägas utgöra det relevanta hos denna54. Med den något kryp-

tiska beskrivningen av en webbplatsanalys som grund försökte vi att på ett neutralt sätt 

beskriva sidorna ur ett strukturellt och layoutmässigt perspektiv. Detta gjorde vi så ob-

jektivt som möjligt för att på ett deskriptivt sätt få fram uppgifter som kunde ställas mot 

varandra. Möjligen kan man påstå att vi snarare gjorde två övergripliga webbplatsbe-

skrivningar. Vi har valt att hålla oss inom ramarna för den kvantitativa innehållsanaly-

sen, där det anses som en regel att enbart registrera det direkt tillgängliga innehållet55, 

och har därför undvikit alla former av tolkningar av medietexter utan endast fokuserat 

på det man ser – inte läser. Syftet med att beskriva webbplatserna med ord var att få en 

övergriplig bild av deras struktur, layout och form. Båda analyserna är uppbyggda på ett 

relativt samstämmigt sätt. Vi beskriver sidornas struktur, layout och form - med ord - 

från vänster till höger, uppifrån och ner samt pekar ut uppenbara funktioner, vilket vi 

                                                 
53 Silverman, David, Interpreting Qualitative Data (2006) s. 53ff 
54 Sveningsson et al, Att fånga nätet (2003) s. 156 
55 Østbye et al, Metodbok för medievetenskap (2004) s.  64 
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hoppas underlättar en direkt jämförelse. Möjligen är den första som behandlar Afton-

bladet.se något längre då vi där introducerar de flesta begrepp. 

   Webbplatsanalyserna är i viss utsträckning återanvända från den A-uppsats vi nämnt 

ett otal gånger. Skälet till det är att metoden är bra för att skaffa en översikt av det struk-

turella och layoutmässiga skillnaderna mellan Internettidningarna och dessa faktorer har 

inte förändrats i någon större utsträckning sedan A-uppsatsens tillkomst 2005. 

   Den här delen av undersökningen bör kanske betraktas, i stora delar, som kvalitativ då 

vi inte upprättat några mätbara variabler, men samtidigt, eftersom vi ställer de två 

webbplatsanalyserna mot varandra, vill vi hävda att den hör hemma i den kvantitativa 

delen av vår undersökning. 

4.2.2 CHECKLISTA  

   För att komplettera webbplatsanalyserna beslutade vi oss för att använda en lista be-

stående av fyrtio (40) punkter, utarbetad av Jacob Nielsen, där olika funktioner och lay-

outmässiga mått som är viktiga för hur bra en webbplats kan sägas uppnå användbarhet 

(usability). De punkter som listan består av, samt listans rekommendationer för respek-

tive punkt, är baserade på dels vad som i Nielsens tester visat sig fungera bäst när det 

gäller hur användarna beter sig online, samt vad som är frekventast använt på andra 

webbplatser56. Själva undersökningen gick till så att vi med listan som bakgrund gick 

igenom respektive Internettidning och räknade antal punkter som respektive tidning 

mötte de rekommenderade värdena eller egenskaperna på.  

   Med denna checklista som grund hoppas vi kunna komplettera de föregående webb-

platsanalyserna och få fram mer specifika skillnader i struktur och design. Dessutom 

kan man väl säga att resultatet av checklistgenomgången säger något om vilken grad av 

användbarhet (usability) Aftonbladet.se respektive Expressen.se uppnår. När vi sedan 

redovisar resultaten gör vi det i en tabell där respektive tidnings värde eller egenskap 

ställs mot det rekommenderade värdet eller egenskapen. 

4.2.3 ELEMENTFÖRDELNING 

   För att ytterligare fördjupa oss i Internettidningarnas potentiella skillnader i layout 

utförde vi sedan en undersökning av hur fördelningen av en mängd element såg ut på 

                                                 
56 Nielsen, Jakob och Tahir, Marie, Homepage Usability: 50 Websites Deconstructed (2002) s. 52  
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respektive webbplats. Med en elementfördelning menar vi att vi vill undersöka före-

komsten av en rad fördefinierade element som återfinns på i princip alla webbplatser. 

Detta enligt Nielsen och Tahir i boken Homepage Usability: 50 Websites Deconstructed 

där de undersökt 50 webbplatser på ett grundligt sätt57. Vi anser att denna elementdefi-

nition passar vårt syfte att undersöka om det finns stora skillnader layoutmässigt mellan 

Aftonbladet.se och Expressen.se. 

   Enligt Nielsen består hemsidor av i stort sett åtta (8) element. Dessa element är: 

• Webbläsare  

- Varje användare måste använda sig av en webbläsare för att komma åt 

hemsidor och den yta som den tar upp bör redovisas då det visar korrela-

tionen mellan operativsystemyta och själva sidan. 

• Reklam 

- Reklam uppträder oftast i form av banners men all reklam bör tas med 

även om den endast är en textlänk 

• Intern marknadsföring 

- Med internmarknadsföring menas sådant som kan sägas ”göra reklam” 

för sidan. 

• Välkomsthälsning/Identitet 

- Identitet anspelar på hur mycket plats som tas upp av text eller grafik för 

att visa vad hemsidan heter eller är. Dess identitet om man så vill. 

• Kärninnehåll  

- Med innehåll avses den yta där själva innehållet befinner sig. För en tid-

ning bör artikeltext och tillhörande bilder och länkar betraktas som kärn-

innehåll. 

 

• Navigering 

- Navigering avser hur stor yta som är tillägnad element som har med den                               

grundläggande navigeringen på sidan att göra. Exempelvis menyer. 

• Outnyttjat 

- Utrymme på sidan som inte utnyttjas av några designelement. 

• Utfyllnad 

                                                 
57 Nielsen och Tahir, Homepage Usability: 50 Websites Deconstructed (2002) s. 80  
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- Utfyllnad är allt sådant som inte kan räknas in i de övriga kategorierna.58 

   Vi har modifierat vårt tillämpande av denna lista på så sätt att vi inte tar med det som 

av Nielsen betecknas som utfyllnad. Vi hittade helt enkelt inga element som inte kunde 

härledas till någon annat begrepp i listan.  

   Själva genomförandet av insamlingen gick till så att vi undersökte varje tidnings för-

stasida och sett hur elementen fördelat sig. Skälet till att vi endast benämner det vagt 

som ”tidningarnas förstasida” beror på att vi observerade att den övergripande layouten 

inte ändrar sig dag till dag, eller mellan individuella sidor, utan reklamblocken, t.ex., tar 

alltid lika stor plats och därför kunde vi tillämpa denna insamlingsmetod på valfri dags 

förstasida. Vi tog därför helt enkelt en skärmdump av Aftonbladet.se och Expressen.se i 

det ögonblicket man kommer in på webbplatsen. Därefter färglade vi sidorna, en färg 

för varje element. Det gjorde vi för att vi tycker att det är intressantast att se hur layou-

ten ser ut när man precis kommit dit – en slags ögonblicksbild eller första intryck för 

användaren. Om det finns stora skillnader i den övergripande layouten borde detta del-

moment kunna avslöja dessa. 

4.2.4 ANTAL ARTIKLAR OCH FÖRDELNINGEN AV ARTIKLAR I KATEGORIER 

   Det här momentet inleddes med att vi räknade antalet publicerade artiklar under en 

tvåveckorsperiod. Konkret innebar insamlandet av dessa data att vi varje dag undersökte 

varje kategoris huvudsida - eller indexsida - och räknade hur många artiklar som var nya 

sedan föregående dag. Dessa artiklar räknades efter vilken rubrik tidningarna valt att 

lägga artiklarna under. Det har alltså inte varit frågan om någon tolkning när det gäller 

kategoriseringen. För att illustrera tydligare vad vi menar med detta kan man använda 

sig av ett exempel; när det för några år sedan rapporterades om att konsumtion av pota-

tischips medför en viss cancerrisk59 så hade det antagligen ett sådant nyhetsvärde, d.v.s. 

det berörde så pass många att det, trots att det obestridligen handlar om hälsa, publice-

rades som nyheter. Samma sak kan man säga om många av de artiklar som vi stött på 

under vår insamling, men eftersom vi inte gör någon undersökning om nyhetsvärdering 

har vi helt enkelt kategoriserat artikeln beroende på vad tidningarna själva klassificerat 

den som.  

                                                 
58 Nielsen och Tahir, Homepage Usability: 50 Websites Deconstructed (2002) s. 81ff  
59 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,158419,00.html 
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   Ett beslut som vi tog efter denna artikelräkning och kategorisering var att endast redo-

visa resultatet av artiklar som tillhörde kategorier som var så pass stora och omfattande 

att de inte påverkade det totala artikelutbudet nämnvärt. Vi menar i klartext att flertalet 

artikelkategorier hade så få artiklar att det totala antalet knappt skulle synas individuellt 

i en grafisk redovisning. Så vi valde att kategorisera de artikelkategorier som var små 

men gemensamma som ”gemensamt övrigt”. De kategorier som Aftonbladet.se och 

Expressen.se har gemensamt – och som är omfattande är: 

• Nyheter 

• Sport 

• Nöje 

   De som är gemensamma, men så små att de inte synliggörs individuellt i en grafisk 

redovisning, och som vi därför redovisar som ”Gemensamt övrigt” är: 

• Kultur 

• Hälsa 

• Motor 

• Resa 

• Kärlek 

• Mat 

• Hem 

   De artiklar som låg under kategorier som inte är gemensamma för tidningarna rubrice-

rade vi därefter som ”övrigt” 

   Det insamlade materialet, d.v.s. antalet artiklar och kategorier, har vi sedan kunnat 

presentera och analysera genom att redogöra för: 

• Det totala antalet artiklar publicerade under två veckor för respektive tidning 

• Dessa artiklars fördelning i kategorier på Aftonbladet.se och Expressen.se under 

samma två veckor 

• En fördelning av totalt antal artiklar och antalet artiklar per kategori och dag i 

snitt 

• Storleksförhållandet mellan de olika kategorierna 

   Syftet med denna del undersökningen är att den förhoppningsvis ska kunna hjälpa oss 

med vår föresats att undersöka huruvida Internettidningarna skiljer sig åt innehållsmäs-

sigt.  
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4.2.5 ARTIKELLÄNGD, INNEHÅLL SAMT UPPDATERINGSFREKVENS  

   Vi anser att det kan vara intressant att se huruvida Aftonbladet.se och Expressen.se 

har en uppenbar skillnad i längd, multimedialt innehåll och interaktionsmöjligheter på 

deras artiklar. För att få fram detta samlade vi under tre dagar, i samband med den sena-

re beskrivna uppdateringshastighetsundersökning, ihop de fem (5) största gemensamma 

nyheterna på varje framsida av Internettidningarna. Det skedde alltså en gång per dag. 

Dessa sammanlagt trettio (30) artiklar (femton (15) från respektive tidning) går vi i re-

sultat och analysdelen av denna uppsats igenom på så sätt att vi: 

• Räknar antalet ord i själva artikeln. 

• Räknar antalet bilder tillhörande varje enskild artikel. 

• Redogör för hur många länkar eller liknande i direkt anslutning till artikeln som 

ledde till möjligheter för läsaren att interagera på annat sätt än att endast läsa ar-

tikeln.  

   Det vi hoppas uppnå med att undersöka detta är en komplettering till föregående mo-

ment när det gäller att upptäcka tydliga skillnader tidningarnas innehåll. Dessutom kan-

ske man kan påstå att man får reda på i vilken utsträckning Aftonbladet.se och Expres-

sen.se använder sig av interaktiva tjänster och multimedialt innehåll samt, åtminstone 

till viss del, om och hur tidningarna skiljer sig layout- och designmässigt.  

   En annan del av detta moment blev att samla in hur ofta per dag som tidningarna upp-

daterar sitt innehåll med nya nyhetsartiklar. Det gick till på så vis att vi använde båda 

tidningarnas ”senaste nytt”-funktion. Denna funktion listar de senaste nyheterna som 

publicerats under dagen. Dock upptäckte vi att den inte var alldeles tillförlitlig. Bägge 

sidors funktioner verkade godtyckligt välja ut ”intressanta” nyheter. Man kan åtminsto-

ne dra den slutsatsen då inlagda nyheter plötsligt kunde försvinna från listan över sedan 

tidigare publicerade artiklar utan något som helt kronologiskt samband (det var alltså 

inte de äldsta artiklarna som rensades ut). Vi kunde dock inte komma på något annat 

sätt att räkna publiceringsskillnader i minuter på då Aftonbladet.se inte bifogar exakt 

tidpunkt för när en artikel publicerats – det enda som går att se är publiceringsdagen. 
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4.3 KVALITATIV JÄMFÖRELSE 

4.3.1 BESKRIVNING OCH MOTIVERING AV TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

   Efter att vi erhållit resultaten från den kvantitativa jämförelsen ville vi se om använda-

re kunde uppmärksamma de skillnader som den kvantitativa jämförelsen påvisade. Vi 

ville dessutom se om användare kunde uppmärksamma andra skillnader som den kvan-

titativa jämförelsen förbisåg. Av naturliga skäl fokuserar denna kvalitativa undersök-

ning främst på layout, design och strukturaspekten av sidorna. Vi hade helt enkelt inte 

möjlighet att se huruvida användare kunde uppskatta om det fanns skillnader i utbud när 

det gäller stora artikelkategorier såsom nyheter, sport och nöje. Det huvudsakliga skälet 

till att vi inte kunde göra det var att vi inte förväntade oss att användarna hade någon 

större lust att gå igenom hela artikelutbudet i dessa kategorier. 

   Som vi nämnde under rubriken övergripande motivering och beskrivning av metod 

valde vi att ta reda på detta genom att använda oss av en såkallad think aloud-metod. 

Det är dock en sanning med modifikation då vi inte strikt följer det rekommenderade 

tillvägagångssättet för den metoden. Normalt sett använder man ett fastställt antal upp-

gifter som varje användare ska utföra medan han/hon tänker högt om de val och möjlig-

heter han/hon ställs inför60. Vi gör i och för sig det, men vi inkorporerar även drag av en 

semistrukturerad intervju. Ofta säger man att kännetecken för semistrukturerade inter-

vjuer är att man använder teman som man definierat på förhand som bas för utfrågning-

en. Om man så vill utarbetar man en intervjuguide innan intervjun. Semistrukturerade 

intervjuer kan sägas erbjuda stor flexibilitet då det är möjligt – och ofta naturligt – att 

man ställer uppföljande frågor. Ett annat kännetecken för denna intervjuform är att den 

ofta används i samband med observation.61

   Anledningen till att vi använder en hybrid av think aloud-metoden och semistrukture-

rade intervjuer är att vi undersöker skillnaderna mellan Aftonbladet.se och Expressen.se 

ur vår definition av de fyra faktorerna: innehåll, layout, design och struktur. Dessa fak-

torer tycker vi kan fungera som tematiska utgångspunkter i den semistrukturerade inter-

vjun. Vi ska nu försöka konkretisera denna beskrivning genom att redogöra för exakt 

hur vår kvalitativa undersökning gick till. 

                                                 
60 van Someren, THE THINK ALOUD METHOD - A practical guide to modelling cognitive processes, 
http://staff.science.uva.nl/~maarten/Think-aloud-method.pdf (2007-01-04) 
61 Østbye, Metodbok för medievetenskap (2004) s.  103 
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   Vi valde att använda oss av sex (6) intervjuobjekt, eller respondenter. Dessa sex per-

soner var alla studenter vid Karlstads universitet. Motiveringen till att vi använder re-

spondenter med liknande ålder och samma sysselsättning är den att vi använder den här 

delen av undersökningen för att få ett intryck, eller belysa, huruvida skillnaderna är 

märkbara när man besöker valda delar av webbplatserna. Vi gör inga anspråk på att des-

sa personer är ett representativt urval av läsare av webbnyheter och inte heller säger vi 

att de åsikter de har kan sägas vara representativa för en större grupp människor. 

   Dessa respondenter, som alltså var sex till antalet, fick alla genomgå en och samma 

procedur. Den beskrivna proceduren applicerades i tur och ordning på både Aftonbla-

det.se och Expressen.se. För att inte åsikterna och tankarna skulle färgas av att respon-

denterna besökt en sida först alternerade vi mellan vilken tidning vi valde inleda med. 

Men proceduren var alltså: 

 

1.    Som förstapunkt fick respondenterna besöka förstasidan och berätta högt om 

deras första intryck angående den översiktliga layouten, designen och vad de 

kände kring rubrikerna hos Internettidningarna (I detta moment gav vi oss rätten 

att ställa specifika frågor om vad de kände angående reklamförhållandet, färgval 

och så vidare).  

 

2. Nästa steg var att låta respondenterna besöka följande indexsidor i den ordning 

vi ställt upp dem här: 

1) Nyheter 

2) Sport 

3) Nöje 

   Respondenterna fick sedan som uppgift att välja tre artiklar som de skulle läsa 

och därefter berätta högt om vad de hade för intryck av längden och djupet i de 

lästa artiklarna. Därutöver bad vi dem också kommentera användandet av bilder, 

d.v.s. huruvida de tyckte att bildanvändandet var motiverat och intressant. Som 

sista led i detta moment bad vi respondenterna berätta om de ansåg att länkarna 

som fanns i anslutning till artiklarna var nödvändiga och om de ansåg att dessa 

gav dem djupare och breddande information om ämnet som artikeln behandlade. 
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3.    Sedan fick de återvända till förstasidan och berätta vad de kände om hur tid-

ningarna valt att kategorisera sina artiklar. De fick säga huruvida rubrikerna på 

dessa kategorier var tilltalande och beskrivande, men även tala om vad de kände 

kring känslan av utbud som dessa kategorier förmedlade, d.v.s. om de tyckte att 

det verkade som om de hade ett stort utbud av mindre kategorier eller inte. 

4.    Allra sist, när båda tidningarna granskats av respondenten, lät vi denne ge sina 

övergripande intryck av de skillnader som de tyckte fanns mellan Aftonbladet.se 

och Expressen.se 

 

   Under hela detta förfarande skrev vi kontinuerliga anteckningar av vad respondenter-

na hade att säga som vi ansåg var relevant för jämförelsen mellan Internettidningarna. 

Huvudskälet till att vi valde att använda oss av skriftliga anteckningar istället för att, 

t.ex., spela in hela materialet på ljud- eller videoband var att vi ansåg att vi inte behövde 

ha tillgång till exakta fraseringar eller beteenden i vår redovisning eller för vår analys av 

resultaten. Dock blev anteckningarna väldigt omfattande och behövde genomgå en om-

fattande strukturering för att vi skulle kunna utvinna data ur den. För att strukturera upp 

det stora anteckningsmaterialet använde vi oss av en så kallad meningskoncentrering. 

Begreppet handlar om att man bör göra ett stort material mer överskådligt. Själva inne-

börden av respondenternas svar koncentrerades till kortare – och mer lätthanterliga - 

stycken som beskrev det väsentliga och relevanta. Dessa små stycken blev då lättare att 

bearbeta eftersom de blev överskådligare och mer koncisa. Denna metod för bearbet-

ning har vi tagit från Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun62. 

   I kombination med den nyss redogjorda meningskoncentreringen, använde vi oss av 

något som går under beteckningen meningskategorisering för själva resultat- och ana-

lysredovisningen. Denna term används när man kodar intervjun i kategorier. Då reduce-

ras långa uttalanden till förutbestämda kategorier där förekomsten eller avsaknaden av 

ett fenomen anges. Genom att använda sig av kategoriseringen kan en omfattande text 

reduceras och struktureras till ett fåtal enkla tabeller och figurer63. Det innebär konkret 

att vi delade upp resultat- och analysredovisningen i fyra kategorier: innehåll, layout, 

design och struktur. Under varje kategori redovisar vi sedan vad respondenterna upp-

                                                 
62 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) s.174  
63 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) s.174 
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märksammade för skillnader mellan Aftonbladet.se och Expressen.se samt om dessa 

skillnader var de som vi uppmärksammade med den kvantitativa jämförelsen.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS AV DEN KVANTITATIVA JÄMFÖRELSEN 

5.1 WEBBPLATSANALYSER  

   Här presenteras resultatet av våra webbplatsanalyser för både Aftonbladet.se och Ex-

pressen.se.  

5.1.1 AFTONBLADET.SE 

   Aftonbladets startsida är uppbyggd av fyra kolumner. Den första kolumnen är gul och 

används huvudsakligen till navigationsmenyn som fungerar så att man klickar på rubrik-

länkar för att ta sig till olika avdelningar. Vilken avdelning man som läsare befinner sig 

på illustreras genom att rubriklänken som artikeln tillhör blir röd, men här har man även 

tryckt in intern marknadsföring (blocket.se, poplife.se, plus och viktklubben). Man bör 

också nämna att om man klickar på vissa rubriklänkar så kommer det upp en ytterligare 

menynivå med underrubriker till den stora kategorin. Kolumn nummer två, eller huvud-

kolumnen, är den dominerande ytan på sidan och det är här artiklarna i sin helhet pre-

senteras, d.v.s. med text och bilder. Den tredje kolumnen fungerar som någon slags 

översiktsmeny med utvalda artiklar från olika kategorier, ofta mindre nyheter. Den fjär-

de och sista kolumnen är helt och hållet vigd åt annonser, för att tydliggöra detta har den 

fjärde kolumnen avskiljts från de övriga tre kolumnerna med en grov svart linje så att 

det skapats en tydlig linje mellan innehåll och reklam.  

   Längst upp på sidan – sidhuvudet består av tre rader - ovanför Aftonbladets logotyp, 

återfinns en annons som sträcker sig från början av sidans vänsterkant till slutet av den 

fjärde kolumnen. Tillsammans med annonserna i kolumn fyra bildar den ”tidningens” 

bredd. Under logotypen, som då logiskt nog är den mittersta av de tre raderna, finns den 

sista raden i sidhuvudet. Den är helt tillägnad intern marknadsföring då den består av 

länkar till samarbetssidor eller egna externa webbplatser 

   För övrigt används en klassisk kvällstidningslayout, där den skrivna texten disponeras 

i flera olika kolumner, med svart text och vit bakgrund. Aftonbladets sportdel Sportbla-

det har, liksom den tryckta sportbilagan, en avvikande rosa bakgrund. Till skillnad från 

en tryckt kvällstidning utnyttjas kolumnerna till mer än bara löptext, bl.a. till, som tidi-

gare nämnts, navigationmenyer och intern marknadsföring. 
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   Genomgående använder Aftonbladet relativt små och få bilder, den skrivna texten 

dominerar hela artiklar och ibland saknas bilder helt och hållet. Som komplement till de 

små bilderna används däremot något som de kallar för ”bildextra”, vilket öppnas i ett 

nytt fönster där de helt ger fokus åt ett antal bilder i större format. 

   Aftonbladets förstasida är tiotalet skärmstorlekar lång, man får scrolla länge för att 

komma till sidans slut. Att klämma in så mycket innehåll på en webbsida medför en 

förlängd nedladdningstid eftersom så mycket data ska skickas till läsarens dator. 

   Om man ska kommentera de funktioner som finns på kan man nämna att aftonbladet 

har en väl synlig sökfunktion där man först skriver in valfritt ord och väljer att söka på 

antingen Aftonbladet eller Sverige. Söker man på Aftonbladet kommer artiklar som 

passar i på sökordet upp på en extern sida och där kan man sedan välja att sortera resul-

taten beroende på kategorier. Söker man på Sverige får kommer man till samma externa 

sida, sesam.se, där sökordet matchas mot svenska hemsidor. När man öppnar Aftonbla-

dets startsida i webbläsaren möts man av tre huvudrubriker som avskiljs från resten av 

första sidan med hjälp av en ruta som kallas senaste nytt där man kan se ett urval av de 

senaste publicerade artiklarna - man kan tänka sig att de tre rubrikerna är webbtidning-

ens motsvarighet till löpsedel. 

5.1.2 EXPRESSEN.SE 

   Innehållet på Expressen.se disponeras i fem kolumner, där den vänstra innehåller en 

undermeny som växlar beroende på vilken typ av undersida besökaren befinner sig på. 

Utöver menyn finns även intern marknadsföring (t.ex. koll.se) och bildlänkar till utvalda 

kategorier på webbplatsen. I kolumn nummer två, som är sidans huvudkolumn, presen-

teras de största rubrikerna samt innehållet på den artikel man valt. Det finns även plats 

reserverad för reklam mellan löptextavsnitten. Kolumnens bakgrundsfärg är helt vit, 

liksom resten av bakgrunden i de olika kolumnerna. Enda färgklickarna finns som bak-

grund till menyerna – både undermenyn som nämndes ovan och huvudmenyn som be-

skrivs senare – som har bakgrunder som kan beskrivas som blåa. Den tredje kolumnen 

fungerar här som en översiktsmeny med länkar till artiklar från olika kategorier. Den 

fjärde och femte kolumnen är helt tillägnade annonser. Värt att notera är att dessa ko-

lumner inte har skiljts av på tydligt sätt från själva innehållet. Det finns ingen linje eller 

liknande som berättar att den tredje kolumnen slutar och reklamkolumnerna tar vid 
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   Sidhuvudet är uppdelat i tre rader. Först, längst upp på sidan, har man valt att lägga en 

relativt stor annons som sträcker sig från vänsterkanten till den fjärde kolumnen. I rad 

två, direkt under annonsen, ligger Expressens logotyp. Den är placerad till vänster - och 

höger om den ligger alltid ett webbtest eller intern marknadsföring, som i sin tur är följt 

av Expressens getingsymbol. I den sista raden, som tillhör sidhuvudet, ligger den hu-

vudsakliga navigationsmenyn med de stora kategorierna såsom sport och nöje.    

   Expressen använder relativt stora bilder till sina artiklar när de har möjlighet. I artik-

larna finner man även funktionen att bestämma textstorleken på brödtexten. Tyvärr bru-

kar den funktionen krångla och i vissa webbläsare fungerar den inte alls. Expressen har 

även fått för sig att lägga in en stor annons direkt efter ingressen på sina artiklar. 

   Framsidan är väldigt lång vilket säkerligen är en bidragande orsak till att Expressen 

har en relativt lång laddningstid. Expressens sökfunktion som ligger i den första kolum-

nen (vilket vi nämnde tidigare) fungerar på följande sätt: ett valfritt sökord skriv in i 

sökrutan. Därefter väljer man om man vill söka på Expressen eller Internet. Vid sök på 

Expressen får man först se träffarna på alla artiklar som matchar sökordet. Därefter kan 

man välja att använda en mer avancerad sök där man kan sortera sina träffar beroende 

på kategori, datum och även i vilken del av en artikel som det eftersökta ordet bör på-

träffas. Väljer man att vid sin första sökning att söka på Internet listar sökfunktionen 

alla webbplatser på Internet som har matchande titel eller innehåll gentemot sökordet. 

Denna söktjänst tillhandahålls tydligen av Yahoo!Search. Övrigt att nämna är att Ex-

pressen även har placerat en version av den huvudsakliga navigationsmenyn i sidfoten 

så man kan navigera sig runt på sidan trots att man befinner sig längst ner på webbplat-

sen 

5.1.3 KOMMENTARER TILL WEBBPLATSANALYSERNA 

   Om man ser på webbplatsanalyserna och jämför dem med varandra ser man fler likhe-

ter än skillnader. Tidningarna har i princip samma layout med den möjliga skillnaden att 

Aftonbladets reklamblock är mer sammanhängande än Expressens. Det visar analysen 

då reklamen separeras från det huvudsakliga innehållet med hjälp av en avskiljningslin-

je, medan Expressens reklamblock är svårare att urskilja från innehållet p.g.a. avsaknad 

av någon som helst avskiljare. 
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   En annan skillnad är menysystemet på de två webbplatserna; Aftonbladet nyttjar en-

bart en sidomeny, medan Expressen tar hjälp av dels en meny som ligger i sidhuvudet 

och en som ligger på sidan om själva innehållsområdet.  

   Annars är skillnaderna subtila och de skillnader som finns handlar främst om färgval 

och annat kosmetiskt. 

   Detta moment anser vi indikerar att de båda tidningarna använder sig av någon slags 

vedertagen webbtidningslayout men det är omöjligt att med denna undersökning säga 

hur den uppkommit och motivationen bakom layouten. 

5.2 CHECKLISTA – RESULTAT OCH ANALYS 

5.2.1 RESULTAT AV CHECKLISTAN 

   Den nedanstående tabellen beskriver kortfattat vilka värden och egenskaper som Af-

tonbladet.se respektive Expressen.se har på sina webbplatser. Dessutom visar den det 

rekommenderade värdet som fastställts av Jacob Nielsen (läs mer om honom och hans 

tekniker och teorier under teori- och metodkapitlen, specifikt under rubrikerna 3.6 Hem-

sidors användbarhet/användarvänlighet (usability), 4.2.2 Checklista och 4.2.3 Element-

fördelning). 

 

Egenskap hos hemsidan Aftonbladet Expressen Rekommenderad 
1. Nedladdningstid 
   - tiden det tar för sidan att laddas 

Obefintlig   0-1 sek   Högst 10 sek 

2. Sidbredd 
   - bredden på sidan i pixlar 

980 pixlar   1000 pixlar   Ca 770 

3. Flytande eller fast layout 
   - flytande: sidan anpassas efter webb-
läsarens bredd 
   - fast: förutbestämd bredd på sidan 

Fast Fast Flytande 

4. Sidlängd 
   - hur många skärmvyer i höjdled 
      sidans innehåll upptar. 

11 sidor 10 sidor 1-2 sidor 

5. Ramar 
   - ramar är när webbplatsen  
     presenteras med flertalet html - 
     dokument på en enskild sida 

Nej   Nej   Nej 

6. Placering av logotyp 
   - var på sidan logotypen befinner sig 

Centrerad Vänster hörn  Helst i hörn 

7. Storlek på logotyp 
   - logotypens storlek mätt i pixlar 

375*56 420*60 80*68 

8. Sökfunktion 
   - om det existerar en sökfunktion 

Ja  Ja   Ja 

9. Placering av sökfunktion 
   - var återfinns sökfunktionen? 

Vänster mitt  Vänster mitt   Helst hörn 
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10. Färg på sökruta 
   - bakgrundsfärgen där sökordet skrivs

Vit  Vit   Vit 

11. Sökknappsnamn 
   - texten som visas på sökknappen 

Sök  Sök   Sök eller Go 

12. Bredd på sökruta 
   - sökrutans bredd i tecken 

6 tecken 11 tecken Min. 25 tecken 

13. Typ av sökfunktion 
   - enkel eller avancerad 

Enkel  Enkel   Enkel 

14. Navigering 
   - om det finns en form av meny 

Ja  Ja  Ja 

15. Navigeringslänkar i sidfoten 
   - möjlighet att navigera via sidfoten 

Ja  Ja  Ja 

16. Länk till webbplatskarta 
   - om det finns en länk till en översikt  
      av innehållet 

Nej  Nej  Valfritt 

17. Vägvalssida 
  - tvingas användaren att välja en 
    specifik ”väg” in på sidan? 

Nej  Nej  Nej 

18. Öppningssida 
   - möts användaren av en 
      introduktionssida 

Nej  Nej  Nej 

19. Inloggning 
   - möjlighet att logga in 

Ja   Ja   Valfritt 

20. Om företaget 
   - om det finns information om 
      företaget 

Ja   Ja  Ja 

21. Om länk 
   - finns det en länk till företagsinfon.?

Ja  Ja   Ja 

22. Kontaktinformation 
   - finns det tydligt angivet hur man tar
     kontakt med företaget? 

Ja   Ja   Ja 

23. Sekretesspolicy 
   - har sidan en sekretesspolicy? 

Nej Nej Ja 

24. Länk till sekretesspolicy 
   - existerar det en specifik länk till  
      sekretesspolicyn? 

Nej   Nej Ja 

25. Lediga jobb 
   - finns det info. om lediga jobb? 

Ja   Nej Ja 

26. Hjälp 
   - existerar en hjälpfunktion? 

Ja   Nej Ja 

27. Placering av hjälpfunktion 
   - var är hjälpfunktionen placerad? 

Högerlist  - Högerlist 

28. Automatisk uppspelning av musik 
   - spelas musik upp när man anländer?

Nej   Nej   Nej 

29. Animeringar 
   - innehåller webbplatsen animatio-
ner? 

Ja   Ja  Nej 

30. Grafik/illustrationer 
   - innehåller webbplatsen grafik? 

Ja   Ja   Ja 

31. Annonser 
   - innehåller webbplatsen annonser? 

13 7 3 

32. Färg på brödtext 
   - färgen på sidans löpande text 

Svart   Svart   Svart 

33. Storlek på brödtext 9 8,5 12 
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   - storleken på löpande texten i punk-
ter 
34. Fast storlek på brödtext 
   - är storleken fast och ej ändringsbar
     via webbläsaren eller via sidan? 

Nej   Nej   Nej 

35. Teckensnitt för brödtext 
   - vilket teckensnitt används för 
      brödtexten? 

Verdana   Verdana   Sanserif (ex. Verdana) 

36. Bakgrundsfärg 
   - färg på webbplatsens bakgrund 

Vit   Vit   Vit 

37. Länkfärg, obesökta länkar 
   - färg på länkar som användaren  
     inte besökt 

Blå   Blå   Blå 

38. Länkfärg, besökta länkar 
   - färg på länkar som användaren har 
      besökt 

Lila   Blå Lila 

39. Länkfärger, olika för besökta och  
      obesökta 
   - skiljer sig färgerna för 
      besökta/obesökta länkar? 

Ja   Nej Ja 

40. Understrykning av länkar 
   - om länkar har en understrykning 

Ja   Nej Ja 

   Totalt 
Totalt överensstämmande egenskaper 28 23 40 

5.2.3 KOMMENTARER TILL CHECKLISTAN 

   Checklistan är i grunden mer överskådlig än webbplatsanalyserna, men den fokuserar 

också på en helt annan aspekt.  

   Om man går igenom den punkt för punkt ser man att det är väldigt få punkter som 

skiljer webbtidningarna åt rent användbarhetsmässigt. De egentliga skillnader som finns 

handlar alla om hjälp och feedback. Aftonbladet har en hjälpfunktion, medan Expressen 

helt saknar en sådan. Dessutom har Expressen.se inte olika färger på besökta och obe-

sökta länkar, vilket gör att det säkerligen blir förvirrande för en besökare att avgöra hu-

ruvida han/hon besökt en länk eller artikel tidigare, åtminstone om han/hon surfat runt 

och beskådat tidningen under en längre tidsperiod. Sen finns det även en skillnad i anta-

let reklamannonser per sida. Checklistan visar att Aftonbladet har nära nog dubbelt så 

många annonser på sina undersidor. 

   Det man kan säga om det här momentet är att den faktiskt visar, om än väldigt subtilt, 

att Aftonbladet.se, som är populärare än Expressen.se, faktiskt uppfyller fler användbar-

hetskriterier än Expressen.se.   
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5.4 ELEMENTFÖRDELNING FÖR RESPEKTIVE TIDNING  

   Under denna rubrik visas resultatet för vår kartläggning av vilka element som åter-

fanns på Aftonbladet.se och Expressen.se. De första två bilderna visar området som vi 

undersökte på respektive Internettidning genom att färga varje element i en distinkt färg.   

Figur 2. Skärmdump Aftonbladet.se 

 
Figur 3. Skärmdump Expressen.se 

 

   Dessa bilder, hur estetiskt tilltalande de än är, är inte särskilt åskådliggörande för hur 

stor plats vardera element tar upp. De visar helt enkelt inte på några stora variationer i 
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webbtidningarnas layout. Möjligen visar bilderna hur Aftonbladet.se har fler samman-

hängande element än Expressen, då tänker vi främst på reklamblocken. Dessutom illu-

strerar bilderna att Aftonbladet.se använder större del av den totala webbläsarytan. 

   Våra nästa diagram kanske åskådliggör fler skillnader då den visar den procentuella 

skillnaden i fördelning av elementen. 

Figur 5.  Elementfördelning - Aftonbladet.se
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Figur 4 

Figur 6.  Elementfördelning - Expressen.se
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Figur 5 

   Figur 5 och 6 bekräftar intrycken av de färgade skärmdumparna från föregående del 

av detta moment. Aftonbladet utnyttjar större del av webbläsarutrymmet – det är fak-

tiskt så att Expressen.se har dubbelt så mycket outnyttjat utrymme som Aftonbladet.se. 
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   Figurerna visar även att Aftonbladet utnyttjar en betydligt större del av sitt totala ut-

rymme åt det s.k. kärninnehållet. 

  De andra skillnaderna som finns är väldigt subtila och det är svårt att dra några större 

slutsatser av dem. Möjligen kan man påstå att Aftonbladet.se har något mer totalt re-

klaminnehåll jämfört med Expressen. Men Expressen har å sin sida mer utrymme reser-

verat åt navigeringsmöjligheter på sidan. Den allra sista skillnaden som är värd att näm-

na är den att Aftonbladet har dubbelt så mycket plats vikt åt intern marknadsföring. Det 

låter som om det skulle vara en betydande skillnad, men utrymmet som bägge sidor 

nyttjar för intern marknadsföring är så försvinnande litet, 2 procent för Aftonbladet.se 

respektive 1 procent för Expressen.se, att det ska till väldigt små variationer för att det 

ska avspeglas som en stor skillnad i procent. 

   Så avslutningsvis kan man återigen konstatera att likheterna är betydligt fler än skill-

naderna i detta delmoment. 

5.5 ARTIKLAR – KATEGORIER OCH ANTAL 

5.5.1 TOTALT ANTAL ARTIKLAR  

   Här redovisas det totala antalet artiklar för respektive tidning under undersökningspe-

rioden. Denna period behandlar alla artiklar publicerade mellan den 8:e och 21:a no-

vember 2006. 
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Figur 7.  Totalt antal artiklar under två veckor
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Figur 6 

   Figur 7 visar inte på några större variationer mellan de två tidningarnas totala artikel-

antal. Aftonbladet.se har i och för sig 161 fler artiklar än Expressen.se men utslaget i 

procent innebär det endast en skillnad på drygt 5 procent i Aftonbladets favör. 

5.5.2 FÖRDELNING AV TOTALA ANTALET ARTIKLAR I KATEGORIER 

   Denna figur visar det totala antalets artiklars fördelning i kategorier under samma pe-

riod. Urvalet av kategorier redogjordes för i metodkapitlet (4.2.4 Antal artiklar och för-

delningen av artiklar i kategorier).   
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Figur 8.  Totalt per kategori under två veckor
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Figur 7 

   När artiklarna kategoriserats ser man att Aftonbladet.se har: 

• drygt 2 procent fler nyhetsartiklar 

• ungefär 4 procent fler sportartiklar 

• nästan 13 procent större utbud av nöjesartiklar 

• 19 procent fler artiklar som kategoriseras av oss som ”övrigt” 

   Expressen.se å sin sida har däremot fler artiklar under kategorin gemensamt övrigt. I 

procent har de drygt 3 procent fler artiklar än Aftonbladet.se i den kategorin. 

   Skillnaden i tidningarna när det gäller utbudet av nyheter och sport verkar överens-

stämma någorlunda med den totala skillnaden i antalet artiklar som, ni nog minns, var 

ungefär 5 procent. Det finns dock rätt stora skillnader när det gäller kategorierna nöje 

och övrigt, 19 respektive 13 procent till Aftonbladets fördel. Det är ganska intresse-

väckande att just nöje är större hos Aftonbladet.se då det styrker tesen om den under-

hållsfokusering som vissa forskare anser sker i medierna (läs teoriavsnitt 3.7 Under-

hållsfokusering). 

   På samma sätt är det intressant att se att Aftonbladet.se har så pass mycket större ut-

bud av övrigt, det vill säga sånt som är unika kategorier för just Aftonbladet.se respekti-

ve Expressen.se. Om man vill hårdra det kan man påstå att detta är ett exempel på det 

som kallas divergens (som vi också tog upp i metodkapitlet, specifikt 3.3 Divergens i 
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medier), alltså när medierna tillhandahåller smalare, och möjligen mer personliga nyhe-

ter till sina läsare. 

5.5.3 GEMENSAMT ÖVRIGT UNDER TVÅ VECKOR 

   Det kan vara relevant att se vad som sker om man bryter ner dessa kategorier ännu 

mer för att se inriktning på tidningarnas innehåll. Här listas antalet artiklar i det som 

kallas ”Gemensamt övrigt” sorterat efter de kategorier som rubriken samlar under sig. 

Figur 9.  Gemensamt övrigt - totalt under två veckor
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Figur 8 

    Den förra figuren (figur 8) visade att Aftonbladet hade fler artiklar i de större katego-

rierna utom en: ”gemensamt övrigt”. Som denna figur visar har Expressen fler artiklar i 

alla kategorier som ligger under dessa, förutom kärlek och mat. När det gäller den 

enorma skillnaden i antalet artiklar relaterade till mat måste vi påpeka att Aftonbladet.se 

under undersökningsperioden hade 20 artiklar som alla ingick i en serie om julmat. 

   Det figuren främst visar är att Expressen.se har fler artiklar i de gemensamma, men 

relativt små, kategorierna som redogörs för. Det är dock svårt att dra några direkta slut-

satser av detta faktum.  
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5.5.4 FÖRHÅLLANDE OCH FÖRDELNING MELLAN KATEGORIER 

   De nästa två figurerna i det här undersökningsmomentet redogör för Aftonbladet.se:s 

och Expressen.se:s inbördes kategoriförhållanden. Den visar alltså i procent hur stora, 

artikelmängdsmässigt, de olika kategorierna är i förhållande till varandra för respektive 

tidning.  

Figur 10.  Aftonbladet.se - Procentuell fördelning mellan 
kategorier
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Figur 11.  Expressen.se - Procentuell fördelning mellan 
kategorier
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   Dessa två figurer (figur 10 och 11) visar att fördelningen mellan de olika kategorierna 

är nästintill identiskt för de båda tidningarna. De skillnader som finns handlar i stort sett 

om enstaka procent i de kategorier där det redan tidigare (figur 8 och 9) fastställdes att 

tidningarna hade olika stort utbud: nöje, sport, övrigt och gemensamt övrigt. Expressen 

har dock en procent fler nyhetsartiklar än Aftonbladet. När man endast ser på dessa två 

diagram ser man med andra ord inga betydande differenser i profilering mellan de två 

tidningarna. Dessa eventuella skillnader syns dock mer om man jämför tidningarnas 

olika kategorier rakt mot varandra som vi som sagt gjort i de föregående delarna av 

denna undersökning. 

   Skulle man endast nyttja dessa två figurer för att se om tidningar går mer mot nöjesin-

riktning skulle man nog få säga att figurerna inte stöder detta. Det finns dock ett ganska 

stort förbehåll att beakta: eftersom vi använt oss av tidningarnas egna kategoriseringar 

av artiklarna finns det inget sätt att, med dessa siffror, säga huruvida exempelvis ny-

hetskategorin i sig består av nöjesinriktade nyheter.   

5.5.5 ANTAL PUBLICERADE ARTIKLAR I GENOMSNITT PER DAG 

   Efter att ha sett antalet artiklar och deras fördelning i kategorier kan det vara intressant 

att se hur frekvensen för antalet publicerade artiklar, d.v.s. hur många artiklar tidningar-

na producerade per dag i genomsnitt, såg ut för Aftonbladet.se och Expressen.se. Föl-

jande figur, figur 12, illustrerar just detta.  

Figur 12.  Totalt antal artiklar per veckodag i genomsnitt
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Figur 11 
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   Frekvensen för publicering av artiklar dag för dag är relativt likartad för båda tidning-

arna. Antalet publicerade artiklar är störst i början av veckan för att sedan gradvis sjun-

ka mot veckosluten. Om man ska framföra en plausibel förklaring till detta fenomen kan 

man anta att bemanningen på redaktionerna är som störst under veckodagarna och att 

den ökade ledigheten på helgerna gör att antalet publicerade artiklar sjunker under den-

na period. Samtidigt sker det otvivelaktigt saker som bör redovisas i nyhetsform på hel-

gerna, men möjligen analyseras och diskuteras dessa händelser och nyheter mer i detalj 

under de nästkommande vardagarna istället. 

5.5.6 ANTAL PUBLICERADE ARTIKLAR I GENOMSNITT PER KATEGORI OCH DAG 

   Diagrammen nedan redovisar samma sak som det föregående med skillnaden att dessa 

figurer visar antalet artiklar per dag för respektive tidning sorterat efter kategori. 

Figur 13.  Aftonbladet.se - Antal artiklar per kategori i snitt per 
veckodag 
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Figur 14.  Expressen.se - Antal artiklar per kategori i snitt per 
veckodag
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Figur 13 

   Det man genast uppmärksammar när man betraktar figur 13 och 14 är att Expressen.se 

har en jämnare publiceringsfrekvens för de olika kategorierna.  

   Om man tar kategorierna i tur och ordning – och därmed inleder med nyhetskategorin 

– ser man att den övergripande tendensen är liknande för både Aftonbladet.se och Ex-

pressen.se. Båda tidningarna har en nedåtgående frekvens vilket man även kunde se i 

det föregående momentet. Däremot har Aftonbladet.se en aning fler toppar och dalar 

vilket i klartext innebär att vissa dagar bryter den generella neråtgående trenden. 

   När det gäller sportartiklar är det intressant att notera att Aftonbladet.se har mindre 

antal artiklar i mitten av veckorna för att sedan öka mot veckosluten. Det motsatta för-

hållandet kan ses hos Expressen.se. 

   Nöjeskategorins frekvens ser i stort sett likadan ut för båda Internettidningarna. 

   Tyvärr blir diagrammen en aning svåruttydda när det gäller de två sista kategorierna, 

men tittar man noga ser man ändå att fördelningen och frekvensen är väldigt likartat för 

både Aftonbladet.se och Expressen.se.  
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5.6 ARTIKELLÄNGD, BILD OCH LÄNKANTAL SAMT SENASTE NYTT-FUNKTION  

5.6.1 ANTAL TECKEN I GEMENSAMMA ARTIKLAR 

   Under denna rubrik redogörs för hur många ord gemensamma artiklar, d.v.s. artiklar 

som behandlar samma händelse eller specifikt ämne, ur respektive tidning innehöll.  

Figur 15.  Antal ord i snitt per artikel
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Figur 14 

Figur 15 är väl den första som egentligen visar tydliga skillnader hos de båda tidningar-

na. Aftonbladet.se har betydligt mindre antal ord i alla artikelbeståndsdelar förutom 

ingressen. Något som genast kommer på tal då är den teori som Burnett och Marshall 

lagt fram (och som vi redovisat i teoriavsnittet; 3.4 Nyhetsläsning på Internet kontra 

nyheter i tryckt form), nämligen den att människor föredrar kortare textstycken när de 

läser nyheter på nätet. Om den teorin stämmer kan man utan tvivel påstå att Aftonbla-

det.se utnyttjar den filosofin på ett bättre sätt än Expressen.se. Den enda delen av arti-

keln där Expressen har mindre antal ord är i ingressen. Eftersom ingressen fungerar som 

ett sätt att väcka läsarens intresse genom att kortfattat beskriva artikelns innehåll utan att 

avslöja för mycket64, kan man tänka sig att Aftonbladet.se använder sig av ingressen för 

att täcka artikelns innehåll på ett annat sätt än Expressen.se. 

                                                 
64 MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap, 
http://www.edu.fi/svenska/mlm/mediekunskap/tidningarna/tidningarna5_10.html (2007-01-04) 
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5.6.2 ANTALET BILDER OCH INTERAKTIONSMÖJLIGHETER 

   Här visas hur många bilder och interaktionsmöjligheter Aftonbladet.se och Expres-

sen.se, i genomsnitt, har i direkt anslutning till de artiklar de har gemensamt. Interak-

tionsmöjligheter är antingen länkar som leder till andra artiklar, debattforumslänkar 

eller länkar som presenterar rörlig grafik, video eller ljud. 

Figur 16.  Antal bilder och interaktionslänkar i snitt per artikel
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Figur 15 

   Även här uppvisar de båda tidningarna relativt tydliga differenser i hur de presenterar 

artikelmaterialet. Aftonbladet.se använder sig uppenbarligen av betydligt fler bilder än 

Expressen.se – i snitt mer än dubbelt så många. En liknande, om än inte lika tydlig, ten-

dens syns i antalet interaktionslänkar. Medarbetarna hos Aftonbladet.se är tillsynes mer 

benägna att lista länkar som ger läsaren fördjupande material och möjligheter till inter-

aktion än de anställda på hos Expressen.se. 

5.6.3 ANTAL NYHETER I SENASTE NYTT-FUNKTIONEN 

   Här visas det totala antalet nyheter som respektive Internettidning hade i sin senaste 

nytt-funktion under tre (3) dagar. 
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Figur 17.  Antal nyhetsartiklar listade i Senaste nytt
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Figur 16 

   I linje med det tidigare konstaterade faktumet att Aftonbladet.se publicerar fler artiklar 

än Expressen.se visar figur 17 att Aftonbladet även listar fler nyheter i sin senaste nytt-

funktion. 

5.6.4 ARTIKLAR DÄR RESPEKTIVE TIDNING VAR FÖRST MED EN GEMENSAM 

NYHET    

   Nästa steg visar hur många av de nyheter som de hade gemensamt som antingen Af-

tonbladet.se eller Expressen.se publicerade först. 
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Figur 18.  Antal artiklar där respektive tidning varit först med en 
gemensam nyhet
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Figur 17 

   Figur 18 påvisar att Aftonbladet.se allt som oftast är före sin konkurrent när det kom-

mer till att publicera artiklar på sin nätupplaga. Åtminstone gäller detta när det handlar 

om gemensamma nyheter. 

5.6.5 ANTAL ARTIKLAR PER TIMME 

   Här redogörs för antalet artiklar som publiceras per timme i genomsnitt. Figur 19 av-

ser minutpubliceringen under tre (3) dagar: en måndag, torsdag och lördag. 

Figur 19.  Antal artiklar per timme
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Figur 18 
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   Figur 19 visar ganska tydligt att nyhetsartiklarna främst publiceras mellan klockan sex 

och elva på morgonen. Det stämmer ganska bra överens med det faktum som vi tidigare 

redogjort för i teoriavsnittet – att läsare av Internettidningar främst tar till sig nyheter i 

på nätet mellan klockan åtta och elva på förmiddagen. Fördelningen av publicerade ny-

hetsartiklar har antagligen även att göra med den normala arbetstiden som de flesta yr-

kesmänniskor har. Man kan tänka sig att de flesta människorna, även inom journalistkå-

ren, arbetar åtta (8) timmar om dagen och att större delen gör det på just dagen och inte 

natten.  

   Försöker man hitta differenser mellan tidningarna ser man återigen att Aftonbladet.se 

överlag har fler artiklar publicerade per timme, men som också var fallet med figur 13 

och 14 har Expressen.se en jämnare fördelning över dygnet medan Aftonbladet.se har 

fler toppar och dalar. Det kan peka på att Aftonbladet hellre uppdaterar i stor kvantitet 

medan vice versa gäller för Expressen. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS AV DEN KVALITATIVA JÄMFÖRELSEN 

6.1 INNEHÅLL 

  Det var svårt för respondenterna att uttala sig om skillnader mellan de innehållsmässi-

ga aspekterna hos Aftonbladet.se och Expressen.se. Det som framkom under läsningen 

av artiklarna var att det inte fanns några direkta skillnader i varken djup eller längd på 

själva textinnehållet. Däremot tyckte flertalet av respondenterna att Aftonbladet.se för-

såg sina artiklar med fler intressanta länkar som ledde vidare till fördjupade läsning, 

eller som vid något tillfälle, en grafisk animation som förklarade ämnet som artikeln 

handlade om.  

   Respondenterna ansåg unisont att Aftonbladet åtminstone gav intryck av att ha mer 

innehåll då deras menyrubriker verkade vara fler till antalet och mer beskrivande än de 

menyrubriker som återfanns hos Expressen. 

6.2 LAYOUT 

   Respondenterna ansåg överlag att Aftonbladet.se hade en mer logisk fördelning av de 

olika innehållselementen än Expressen.se. Detta motiverades genom att de flesta mena-

de att uppdelningen mellan själva webbplatsens innehåll, d.v.s. huruvida man såg att 

vad som var artikeltilldelat utrymme och vad som var tilldelat reklam, var tydligare hos 

Aftonbladet.se. Respondenterna pekade främst på avskiljaren som fanns mellan innehål-

let och reklamen. Båda webbplatserna ansågs ha en ganska kaotisk reklamlayout såtill-

vida att färger och animationer inte passade in i övriga innehållet och att de på så sätt 

tog fokus från det essentiella innehållet. Som en kommentar till det anser vi att vi måste 

påpeka att reklamen i sig inte är något som sidorna själva utformar, utan att de utformas 

av företagen antagligen just med syftet att dra till sig uppmärksamhet.  

   Alla respondenter uppmärksammade att båda tidningarna hade extremt långa sidor, 

vilket ansågs som negativt då respondenterna menade att man aldrig bläddrar så långt 

som till slutet av sidan ändå. Några av respondenterna spekulerade i att detta var nega-

tivt såtillvida att det ökade tiden som det tog för sidorna att laddas ner i webbläsaren. 

   Flertalet respondenter ansåg att det verkade som om Aftonbladet hade mer plats tillde-

lat artiklar, alltså att ytan där artiklarna presenterades var större än motsvarande område 

hos Expressen. Dessutom uttrycktes missnöje med det faktum att Expressen.se tillhan-
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dahåller reklamblock insprängt i själva artiklarnas textflöde. Respondenterna menade att 

detta förstörde läsrytmen. 

6.3 DESIGN 

   De flesta respondenter ansåg att Expressen hade en bättre design än Aftonbladet. Ex-

pressen bättre design motiverades genom att respondenterna menade att den var mer 

stilren och använde sig mer sparsmakat av olika färger. Aftonbladet använde, enligt 

respondenterna, väldigt många olika färger och dessutom var dessa färger inte tilltalan-

de utan snarare skrikiga och opassande i kombinationerna som de uppträdde i. En av 

respondenterna pekade dock på det faktum att han ansåg att färgvalen antagligen berod-

de på vilka färger som tidningarna använder sig av i den tryckta tidningen. Därför tyckte 

han att användandet av rosa för sportsektionen, som Aftonbladet.se har, var logisk då 

den ger associationer till papperstidningen. 

   För att återgå till varför Expressen.se föredrogs, när det gäller designaspekten, ansåg 

de flesta respondenter att Expressen.se hade mer estetiskt tilltalande stil på sina huvud-

rubriker. Men samtidigt medgav de att Aftonbladet.se hade mer fokusfångande rubriker 

på så sätt att rubrikerna drog till sig uppmärksamheten omedvetet. Dock föredrogs alltså 

det mer diskreta och mindre typsnittet som Expressen använde då det inte kändes lika 

påträngande. Ingen av respondenterna tyckte dock att det var någon skillnad i hanteran-

det av löptext i de båda tidningarna; båda tidningarna ansågs ha relativt tilltalande de-

sign när det gällde den aspekten. 

6.4 STRUKTUR 

   Respondenterna uppmärksammade ett antal skillnader när det gäller hur webbplatser-

na är uppbyggda navigerings- och menymässigt. Om man börjar med det positiva hos 

vardera tidning kan man inleda med att redogöra för hur respondenterna ansåg att Af-

tonbladet.se hade ett bra menysystem. Respondenterna ansåg att det positiva med Af-

tonbladets menyssystem främst var det faktum att menyn möjliggjorde tillgång till i 

princip hela tidningens innehåll via förstasidan. Expressen fick lovord då deras menys-

system låg längst upp på sidan vilket gjorde att man som läsare inte behövde scrolla för 

att se alla menyrubriker. 
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   Aftonbladet fick kritik för att deras meny då den av de flesta respondenter ansågs vara 

för lång och att menyrubrikerna var ologiskt inplacerade i menyn. Med det menade re-

spondenterna att de inte visste varför en viss rubrik låg före en annan. 

   Expressen fick kritik för att deras meny kändes ”ihopklumpad”, med andra ord att 

menyrubrikerna låg väldigt nära varandra och att man inte kunde komma åt somliga 

kategorier direkt genom huvudmenyn. Överhuvudtaget tyckte de också att det var för-

virrande att huvudmenyn fanns längst upp, men att det ibland kunde dyka upp underru-

briker i den vänstra kolumnen på sidan. Respondenterna hade svårt att förutspå vad som 

hörde hemma i denna ”submeny”. Respondenterna uppmärksammade också att Expres-

sen.se upprepade sin huvudmeny längst ner på sidan, men detta tilltag karaktäriserades 

som onödigt då de flesta respondenter ansåg att man sällan kom så långt ner på sidan att 

den fyllde något egentligt syfte.  
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7 DISKUSSION 

7.1 DISKUSSION OM SKILLNADER OCH SLUTSATSER 

   Våra undersökningar uppmärksammade ett antal skillnader gällande de två tidningar-

nas innehåll, layout, design och struktur. I det här avsnittet går vi igenom dessa skillna-

der faktor för faktor för den kvantitativa undersökningen och jämför dessa med vad re-

spondenterna uppmärksammade för skillnader. Dessutom redogör vi för de skillnader 

inom de fyra faktorerna som användarna upptäckte men som vår kvantitativa undersök-

ning förbisåg. Vi försöker även att koppla resultaten – och då inte nödvändigtvis endast 

skillnaderna, utan också likheterna, mellan Aftonbladet.se och Expressen.se – med de 

teorier som vi tidigare redogjort för (3 Teori). 

  Eftersom innehåll var den faktor som främst var i fokus för vår undersökning är det 

ganska naturligt att vi inom denna hittade flest differenser mellan tidningarna. Den för-

sta skillnaden som uppmärksammades var det faktum att Aftonbladet.se har något större 

totalt artikelutbud. Vad det beror på är svårt att säga, men obestridligen innebär det att 

de erbjuder mer läsmaterial för sina läsare. Aftonbladet.se visade sig även ha fler artik-

lar i främst två kategorier: nöje och övrigt. Vi finner detta synnerligen intressant då fler-

talet bedömare anser att mediebevakningen alltmer går mot en underhållningsfokusering 

(3.7 Underhållningsfokusering). Just nöje är, enligt oss, en kategori som otvivelaktigt 

omfattar fenomenet underhållning och därmed vill vi drista oss att hävda att Aftonbla-

det.se har ett innehåll som går mer i linje med sagda underhållsfokusering. Att tidningen 

har fler artiklar publicerade under rubriken övrigt är noterbart om man ser till de teorier 

om divergens inom medierna som vi tidigare redogjort för (3.3 Divergens i medier). Om 

man anser att divergens exemplifieras av ett smalt utbud, som i sin tur kan väcka eller 

upprätthålla ett personligt intresse hos en läsare, måste man kunna hävda att en tidning 

som, liksom Aftonbladet.se, har flertalet unika kategorier att erbjuda sina läsare är di-

vergerad på flera olika plan. 

   Om man fortsätter på innehållsaspekten för de båda tidningarna ser man att flertalet av 

de övriga undersökningar vi gjort för att finna skillnader snarare resulterat i ett upp-

märksammande av likheter mellan de två tidningarna. Skillnaderna i artikelkategorier, 

förutom de ovan nämnda nöje och övrigt, är väldigt små och kan, enligt oss, till stor del 
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förklaras av det större totala utbud som Aftonbladet.se har jämför med Expressen.se. 

Även publiceringsfrekvensen uppvisar samma samband. 

   De tveklöst största skillnaderna uppmärksammades i samband med att vi jämförde 

gemensamma artiklars längd och bild/interaktionslänksinnehåll. Resultaten visar tydligt 

att Aftonbladet.se använder sig av dramatiskt mindre antal ord i sina artiklar. Den enda 

beståndsdelen av artikeltexten som inte var kortare än Expressens dito var ingressen. 

Som vi sa redan i analysen av det resultatet kan man , kanske inte helt utan förbehåll, 

hävda att Aftonbladet.se,  möjligen som sig bör - med tanke på att det är en populärare 

tidning än Expressen.se, möter människors förväntningar på Internettidningar på ett 

bättre sätt än Expressen. Det gäller åtminstone för fenomenet att människor föredrar 

kortare textstycken när de läser texter på en datorskärm (3.4 Nyhetsläsning på Internet 

kontra nyheter i tryck form). 

   Något som hör ihop med förväntningarna och möjligheterna som en Internettidning 

tillhandahåller är utnyttjandet av bilder. Aftonbladet uppvisar även här en tendens att 

använda betydligt fler bilder än sin konkurrent. Vi vill påstå att en tidning som använder 

så pass många fler bilder i mycket större utsträckning förlitar sig på dessa bilder för att 

berätta sin historia eller nyhet. På samma gång innebär det att tidningen blir ansenligt 

mer visuell än en tidning, som Expressen.se, som inte använder tillnärmelsevis lika 

många bilder för att förmedla information.  

   När det gäller interaktionslänkar vill vi hävda att dessa säger något om konvergensen 

som uppenbarligen sker i samband med bland annat den nya tekniken (3.2 Mediekon-

vergens). Detta säger vi då dessa interaktionslänkar allt som oftast innebär en fördjup-

ning i artikelämnet genom förmedlande av information via bruket av videoklipp, ljud 

eller diskussionsmöjligheter. Undersökningen som vi genomfört visar dessutom att Af-

tonbladet.se oftare än Expressen.se tar till vara på möjligheten att erbjuda sina läsare 

mervärde (3.8 Interaktionsmöjligheter och mervärden) jämfört med läsare av pappers-

tidningen. Detta hävdar vi då man bör kunna påstå att länkar – och då inte bara länkar 

till multimedialt innehåll, utan också länkar som erbjuder fördjupad kunskap i ett ämne 

eller nyhet – differentierar innehållet i Internettidningen från dess tryckta motsvarighet 

och därmed skapar ett mervärde för läsaren. En annan konsekvens av undersökningens 

interaktionslänksresultat är att vi anser att detta i förlängningen stöder profetian att 

framtida nyhetsreportrar kommer att agera mer som länklistare än nyhetsrapportörer 

(3.2 Mediekonvergens). Kanske har tidningarna själva upptäckt, eller medger, att de 
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använder två olika infallsvinklar för sin nyhetsrapportering. Aftonbladet kallar sig näm-

ligen för ”Sveriges nyhetsportal”, vilket indikerar att de medger eller inser att de fyller 

en roll som länklistare, medan Expressen benämner sig själva som ”Sveriges bästa ny-

hetssajt”, vilket enligt oss visar att fokus ligger på egenproducerat nyhetsmaterial. 

   Momenten där vi gick igenom antalet nyheter och uppdateringar av nyhetsartiklar i 

respektive tidnings senaste nytt-funktion (som vi genomförde för att försöka finna reda 

på antalet uppdateringar per dag) avslöjar att Aftonbladet.se redovisar fler nyhetsartiklar 

än Expressen.se, vilket återigen är i linje med det totala övertag av artikelantal som Af-

tonbladet har över Expressen. Betraktar man senaste nytt-funktionen ytterligare kan 

man också dra slutsatsen att Aftonbladet.se i de allra flesta fall rapporterar nyheter 

snabbare än Expressen.se - åtminstone är det fallet för de gemensamma artiklar som vi 

undersökt. Detta kan möjligen peka på att Aftonbladet möter förväntningarna om snabb 

nyhetsförmedling som klargjordes i avsnitt 3.4 Nyhetsläsning på Internet kontra nyheter 

i tryck form på ett tydligare sätt än dess största konkurrent.  

   Gällande resultaten från timuppdateringsundersökningen kan man se att de allra flesta 

uppdateringar sker på morgonen och detta stämmer bra överens med de uppgifter om att 

människor helst läser nätnyheter mellan klockan åtta och elva på förmiddagen som 

Bergström redovisar i sin bok Nyhetsvanor.nu – Nyhetsanvändning på nätet (3.4 Ny-

hetsläsning på Internet kontra nyheter i tryck form). Skillnaderna är dock inte så stora 

mellan de båda tidningarna. 

   För att sammanfatta de funna skillnaderna i innehåll: Aftonbladet.se har fler artiklar 

totalt och substantiellt fler artiklar i kategorierna nöje och övrigt. Tidningen har också 

längre artiklar och fler bilder samt interaktionslänkar än Expressen.se. Den allra sista 

differensen vi uppmärksammat är det faktum att Aftonbladet.se allt som oftast publice-

rar nyheter snabbare än Expressen.se. 

   Våra respondenter vid den kvalitativa jämförelsen uppmärksammade inte alla dessa 

skillnader. De som uppmärksammades av de vi fann var att Aftonbladet.se till synes 

verkar ha fler interaktionslänkar men även att tidningen gav en känsla av att ha ett större 

utbud p.g.a. den har fler kategorier än Expressen.se. Det man kan säga om att respon-

denterna inte upptäckte fler skillnader än så är att undersökningarna i stort sett fokuse-

rade på saker som man som läsare kanske inte uppmärksammar utan det faktiskt krävs 

noggranna mätningar och observationer för att upptäcka variationerna. Dessutom gjor-

des inga direkta jämförelser av gemensamma artiklar med respondenterna, vilket möjli-
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gen kan förklara varför ingen av respondenterna uppmärksammade några skillnader i 

textmängd för de båda tidningarna. 

    Går man vidare med differenser i layout som åskådliggjordes av den kvantitativa 

jämförelsen blir skillnaderna betydligt färre och mindre än de som hittades när det gäller 

innehåll. De skillnader som finns är subtila och har främst att göra med hur de båda tid-

ningarna nyttjar reklam på sina webbplatser. Vår checklista visar tydligt att Aftonbla-

det.se har nästan dubbelt så många reklamannonser jämfört med Expressen.se, medan å 

andra sidan webbplatsanalyserna pekar på att Expressen.se har en mindre tydlig uppdel-

ning av kärninnehåll och reklam. 

   Skillnaderna i hur markerandet av vad som är reklam eller ej kunde också ses i ele-

mentfördelningen, som också gav för handen att reklamblocken hos Aftonbladet.se är 

mer sammanhängande jämfört med Expressen.se som bland annat har en reklambanner 

insprängd mellan ingressen och löptexten i sina artiklar. Dessutom påvisar den att Af-

tonbladet.se använder en större del av skärmytan för sitt innehåll och att tidningen har 

mer kärninnehåll, eg. artikelyta, än Expressen.se. Den allra sista skillnaden som upp-

märksammades i layout är det faktum att Aftonbladet har dubbelt så mycket utrymme 

tilldelat intern marknadsföring, alltså bild och textlänkar till subsajter. 

   Det kan vara långsökt att hävda att andelen yta som är tilldelad reklamannonser skulle 

stå i proportion tills dess ekonomiska inflytande för tidningen, men vi vill ändå påstå att 

det är intressant att så pass stor del av ytan för båda tidningarna faktiskt är tilldelad re-

klam och att detta i sin tur torde innebära ett styrkande av hävdandet i avsnitt 3.5 An-

nonser och Internettidningar av uppsatsen, d.v.s. det faktum att den huvudsakliga in-

komstkällan för somliga Internettidningar emanerar från reklambanners. Dessutom visar 

undersökningen att Aftonbladet.se har mer utrymme reserverat åt intern marknadsföring 

vilket således, anser vi, styrker uppgifterna om att Aftonbladet tar in stor del av sitt ka-

pital via försäljningen av tidningens namn till subsajter. 

   Respondenterna upptäckte i stort sett endast två av dessa skillnader; det faktum att 

kärninnehållet är större hos Aftonbladet.se och att Expressen.se har reklam i textflödet. 

   När det gäller design flaggade vi redan i inledningen för att den faktorn skulle vara 

svår att mäta på ett kvantitativt sätt. De enda egentliga differenserna vi upptäckte fann 

vi samband med webbplatsanalyserna och checklistan. Webbplatsanalyserna visar att de 

flesta designskillnaderna är subtila och har med färgval och dylikt att göra. Checklistan 
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avslöjade å sin sida att Expressen.se inte använder sig av en avbrytande färg för besökta 

länkar.  

   Skillnaderna var desto fler om man ser till den kvalitativa jämförelsen. Respondenter-

na ansåg att Expressens webbplats var mer tilltalande till stilen, med balanserade färg-

kombinationer och diskreta rubriker. Aftonbladet.se däremot, ansågs ha opassande och 

”skrikiga” färgkombinationer och påträngande rubriker. Respondenterna medgav dock 

att rubriktaktiken fungerade såtillvida att uppmärksamheten fästes vid den. 

   Den sista faktorn – struktur – var även den problematisk att mäta med en kvantitativ 

metod. Det som man kan uttala sig om i strukturväg är att det finns differenser när det 

gäller hur tidningarna valt att utveckla sina navigationssystem. Både webbplatsanalysen 

och elementfördelningen ger för handen att dessa skillnader existerar. 

   Respondenterna i vår kvalitativa jämförelse visar mer konkret att Aftonbladet.se ger 

sina läsare möjlighet att få en överblick av hela webbplatsens innehåll då alla rubriker 

ständigt finns att tillgå. Priset för detta är dock att menyn är väldigt lång vilket kräver ett 

ständigt scrollande. Expressen.se har dock anammat ett annat system och detta uppskat-

tades inte av respondenterna då det uppfattades som otydligt och förvirrande att inte 

veta vilka rubriker som skulle dyka upp vid klickande av en huvudrubrik. 

   Om man ska sammanfatta skillnaderna för på så sätt besvara de ursprungliga fråge-

ställningarna blir resultatet som följer: Det finns skillnader mellan tidningarna i de fyra 

faktorerna innehåll, layout, design och struktur och dessa är som allra tydligast när det 

gäller den innehållsmässiga faktorn där Aftonbladet.se uppvisar tendenser till mer nö-

jesfokusering och divergens. Samma tidning har även substantiellt färre antal ord i sina 

artiklar och fler bilder samt interaktionslänkar (som kan peka på en större konvergens) 

än konkurrenten Expressen. Dessutom är Aftonbladet.se allt som oftast snabbare vid 

publicering av nyheter. Övriga faktorer visade sig innehålla subtilare skillnader som 

främst har att göra med fördelningen av layoutelement, färgval samt menysystem och 

som mestadels belystes av respondenterna i vår undersökning. Dessa respondenter 

uppmärksammade flertalet, men inte alla, skillnader mellan Internettidningarna men 

respondenterna hade som sagt ändå en viktig del i undersökningen då de gav fördjupan-

de insikter i designmässiga och strukturella skillnader. 

   Avslutningsvis kan vi konstatera att det faktiskt är så att Aftonbladet.se, åtminstone 

enligt oss, uppfyller eller möter fler av de användbarhetskriterier och teoribelagda fe-

nomen och hypoteser som vi framställt i teoriavsnittet (3 Teori). Det innebär dock inte 
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att man per automatik kan hävda att dessa skillnader förklarar varför Aftonbladet.se är 

så betydligt populärare än Expressen.se, vilket denna uppsats inte heller hävdar. Ofta är 

det så, enligt denna undersökning, att tidningarna har mer gemensamt än de har olikhe-

ter som differentierar dem. Vi har inte haft som avsikt att ta reda på hur det kommer sig, 

men en plausibel förklaring skulle kunna vara att den mindre populärare tidningen ”pla-

gierar” den populärare. Det menar vi eftersom Expressen, som är den mindre populära 

tidningen, antagligen inte är nöjda med att inneha andraplatsen och ständigt söker för-

bättra sin tidning. Och vad är då naturligare än att se sig om efter fungerande och popu-

lära Internettidningar? Om människorna på Expressen tänker i de banorna torde de då 

vända blicken mot Aftonbladet.se för att se om det finns några element eller inriktningar 

som de skulle kunna inkorporera i sin egen tidning. Det är dock ren spekulation och 

inget som denna undersökning kan ge klarhet i. Nästa avsnitt tar upp forskningsförslag 

som, om de genomförs, skulle kunna användas i kombination med denna undersökning 

för att fastställa den egentliga orsaken till Aftonbladets större popularitet.  

7.2 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

   Avslutningsvis kan man säga att om man verkligen, på djupet, skulle vilja analysera 

och finna riktigt betydelsefulla och tydliga skillnader mellan Aftonbladet.se:s och Ex-

pressen.se:s satsningar på Internet vore det bästa sättet att under en längre period under-

söka alla tänkbara faktorer. En särskilt viktig faktor vore antagligen hela företagens 

ekonomiska utveckling då denna förutbestämmer bl.a. hur mycket kapital som i inled-

ningsskedet kunde satsas och därmed även hur mycket kapital som kan fortsättas pum-

pas in i Internetsatsningen. Dessutom är faktorer som marknadsföring, samarbeten med 

andra webbplatser och politisk inriktning tänkbara omständigheter som påverkar popu-

lariteten och där det säkerligen föreligger skillnader. Vi måste dock poängtera att det 

inte var möjligt för oss att, under den relativt korta forskningsperioden, täcka in alla 

dessa aspekter. 

  Vi vill även framhäva att en riktigt rättvis jämförelse måste ske under en relativt lång 

period, möjligen uppemot ett år, och att denna jämförelse även borde fokusera på analy-

ser av medietexter och användandet av nya tekniker. Endast då kan man säga om det 

finns stora differenser i främst inriktning och innovation hos tidningarna som kan för-

klara popularitetsskillnaderna.  
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   En annan intressant forskning som vi föreslår att man bedriver är en djupgående un-

dersökning av på vilket sätt tidningarna skiljer sig åt på webben kontra i tryckt form. 

Först då kan man på allvar tala om vad Internettidningar ger för mervärden åt sina läsa-

re. 

   Allra sist vill vi framföra ett förslag om en stor enkätundersökning, kombinerad med 

en mer kvalitativ ansats, som på djupet försöker kartlägga människor motiv bakom de-

ras val av Internettidning. 
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