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Sammanfattning 

I en ständigt föränderlig mediavärld krävs en anpassning till nya medieformer för journalistikens 

överlevnad. Nya redskap som möjliggjorts av den avancerade teknologin så som klickjournalistik 

gör att det är möjligt för journalisten att följa publikens klick på nyhetssajter och på så vis även 

använda detta redskap i nyhetsvärderingen. Hur klickjournalistiken påverkar nyhetsinnehållet är 

något som undersökts i denna studie med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys utförd på två av 

Sveriges största aktörer i kommersiella nyhetssajter: Dagens Nyheter och Aftonbladet. Mer 

specifikt undersöks om innehållet har gått mot en mer kommersiell riktning, om visuella 

hjälpmedel har ökat och om användandet av individer, kända som okända, har ökat i nyheterna. 

Detta har undersökts över tid och totalt 450 artiklar har analyserats från 2005, 2009 och 2014 

mot en teoretisk bakgrund som tar upp tidigare forskning inom klickjournalistik och teorier om 

kommersialisering, personifiering, kändiskultur och populärkultur. Resultatet visar på en mycket 

tydlig ökning av visuella hjälpmedel så som bilder och TV-inslag över tid, samt en kraftig ökning 

av framställningen av individer i nyheter. Även användandet av kändisar har ökat i Aftonbladet, 

men utvecklingen ser annorlunda ut i DN. På båda sajterna kan man efter innehållsanalysen 

utläsa en ökning av nyheter med ett innehåll som fokuserar på nöje och underhållning. Nyheterna 

tycks även vara mer riktade mot individen och koncentrerade på användbara tips och 

konsumtionsnytta. Då nyheterna blir alltmer nöjesinriktade ifrågasätter denna uppsats hur detta 

påverkar kvaliteten i nyheterna och hur det förändrar informationsvärdet i nyheterna. Att 

användningen av personer ökat i nyheterna visar på att läsarna ska ha lättare för att identifiera sig 

med nyheterna och kunna ta till sig dem utan ansträngning. I och med detta bidrar även denna 

aspekt till kommersialiseringen då tidigare teorier inom området syftar till att förmedla lättsmälta 

nyheter för att underhålla läsaren och hålla den passiv. Underhållning i nyheterna är ingenting 

nytt i sig utan journalistiken har länge använt sig av populärkulturella medel för att förmedla 

samhällsnyttiga nyheter på ett underhållande sätt. Vad som har förändrats är informationsvärdet i 

nyheterna och även mångfalden, då majoriteten av nyheterna består av nöje och underhållning. 

Sammanfattningsvis har klickjournalistiken förändrat nyhetsinnehållet i medierna både visuellt 

och innehållsmässigt, vilket kan komma att påverka journalistikens roll i samhället om inte en 

förändring sker och journalistiken återigen börjar förmedla samhällsnyttiga nyheter med högt 

informationsvärde, men på ett underhållande sätt för att använda sig av de populärkulturella 

medlen på bästa sätt och på så sätt behålla en god klickstatistik. 

 

Nyckelord: Klickjournalistik, kommersialisering, personifiering, kändiskultur, populärkultur 



 

Abstract 

A constantly changing media sphere has shown that it is important for journalism to adapt to 

new technologies to keep up to date when supplying the news, not to loose readers in today’s 

competitive climate. New tools such as click journalism allow news sites to follow their readers 

every click and use this statistics every day when selecting what news to publish. This paper talks 

about how click journalism has changed the content of the news in two of Sweden’s biggest 

providers of online news: Aftonbladet and Dagens Nyheter. It questions whether the content has 

developed towards a more commercialized and entertaining theme, if visual expressions like 

pictures and videos have increased and if the news portrays celebrities more now than before and 

also earlier unknown individuals as a way of easing in to identification for the reader. These 

questions have been motivated by the theory passage that brings up earlier research about click 

journalism, and also theories about commercialism, celebrity culture, personification and popular 

culture. It has been examined by a quantitative content analysis that explores the content of 450 

articles from both Aftonbladet and Dagens Nyheter over the years 2005, 2009 and 2014. The 

result shows that pictures and videos increased over the years and so did news that can be 

classified as entertainment news. Over the years you can see an increment of individuals 

portrayed in the news, especially unknown individuals. Aftonbladet increased their usage of 

celebrities but Dagens Nyheter did not. Overall you can come to the conclusion that click 

journalism has change the content in the news of commercial news sites in Sweden and the 

content has become more commercialized and focused on entertainment and personification. 

This affects the raw information value of the news and may change how we look at journalism 

today if we can no longer count on journalism to provide the socially important information that 

the citizens need. The news organizations need to find a way to use click statistics and the 

increased use of popular culture in the best way possible to provide the readers with information 

that will benefit the structure of the community instead of mainly focusing on consumerism, but 

at the same time keep the readers entertained. This is needed for journalism to live up to its 

original responsibilities as a critical inspector of the society, which can still be done if the news 

values are examined and journalists learn to use the tools they possess in the very best way.  
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1. Introduktion 

För att introducera studien kommer bakgrunden och problemområdet till ämnet i 

den här uppsatsen presenteras med en kort beskrivning om tidigare forskning och historia om var 

ämnet i fråga hade sin början innan syftet med studien presenteras tillsammans med de 

frågeställningar som kommer besvaras i uppsatsen. Introduktionen består även av ett klargörande 

av olika begrepp som är centrala och kommer vara frekventa i uppsatsen, samt hur uppsatsen är 

avgränsad till ett specifikt forskningsområde.  

 

1.1 Bakgrund och problemområde 

 I takt med teknologins utveckling utvecklas även medierna och kommer ständigt på 

nya sätt att synas och förmedla nyheter till dig som läsare. Detta har även öppnat upp för nya sätt 

att följa läsarens digitala fotspår och på en mycket detaljerad nivå har medierna idag möjlighet att 

mäta hur du som läsare väljer att konsumera dina nyheter (MacGregor, 2007), i form av en 

utveckling som kommit att kallas klickjournalistik. I och med detta har journalisten nu tillgång till 

den information som gör att de helt och hållet skulle kunna anpassa nyheterna efter det läsaren 

väljer att klicka mest på. Klickmätningarna visar vilken tid och plats nyheten blivit läst ifrån och 

även antal gånger nyheten blivit läst (MacGregor, 2007). Detta har argumenterats för att påverka 

journalistens arbetssätt och nyhetsvärdering (Karlsson & Clerwall, 2013) vilket leder till en 

förändring även i nyhetsinnehållet i nyheter online (Thurman & Myllylahti, 2009).  

 Hittills har den största delen av forskning inom klickjournalistik fokuserat på 

journalistens yrkesroll och förändringar i arbetet och nyhetsvärdering, som har genomförts 

mestadels med hjälp av kvalitativa samtalsintervjuer med journalister och redigerare på olika 

onlinemedier (MacGregor, 2007., Thurman & Myllylahti, 2009., Karlsson & Clerwall, 2013). I den 

här uppsatsen tas forskningen vidare ett steg och fokuserar på vilka förändringar som skett i 

nyhetsinnehållet i samband med klickjournalistikens framfart och kommer att diskutera vilka 

förändringar detta innebär för förmedlingen av nyheter i medier online. I tidigare studier har det 

argumenterats för att förändringar sker i nyhetsinnehållet och att det blir allt vanligare med ett 

mer nöjesinriktat innehåll i medierna (Harcup & O’Neill, 2001., Marshall, 2006., Hartley, 2012). 

För att gå tillbaka till den moderna pressens början och till ”the pauper press” som uppstod i 

Storbritannien sent 1700-tal började man redan då använda sig av populärkulturella medel för att 

förmedla nyheter till allmänheten (Hartley, 2012). Även när ”the penny press” bildades i USA år 
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1833 låg störst fokus på att förmedla nyheter med ett underhållningsvärde till publiken, för en låg 

penning (Altheide & Snow, 1979). Att underhållningsvärdet är en viktig faktor har blivit tydligare 

i något modernare tider och har visat sig i flera studier som genomförts om hur innehållet i 

medierna ser ut och resultatet är alltid detsamma. Underhållning är en mycket viktig faktor för att 

en nyhet ska få bli en nyhet och inte sållas bort i urvalet (Harcup & O’Neill, 2001). Andra tydliga 

trender som visat sig när innehållet har studerats är att individer gärna står i fokus för att göra en 

nyhet intressant och tillgänglig för läsaren (Harcup & O’Neill, 2001). Oftare än inte är personen i 

fråga även en känd figur som porträtteras för att fånga läsarens intresse (Marshall, 1997). 

 Kommersialiseringen är en bidragande faktor till den utveckling vi kan se i 

nyhetsmedier idag och medför en press på nyhetsbolagen att förmedla underhållande nyheter för 

att behålla läsare och lämna annonsörerna tillfredsställda (McManus, 1995., Picard, 2004). I och 

med att nyheter numer publiceras online utan att läsarna behöver betala en prenumerationsavgift 

och att det inte är lika kostsamt att annonsera i onlinemedier som i tidningsmedier är 

nyhetssajterna under en stor ekonomisk press och behöver leverera ett intressant och 

underhållande innehåll för att överleva (Thurman & Myllylahti, 2009). Detta leder till att 

onlinemedierna behöver locka till sig ett stort antal läsare för att kontinuerligt hålla en hög nivå 

på antal läsare för att kunna presentera detta för annonsörerna och på det viset få så många 

annonsörer som möjligt. Med det sagt kommer den här uppsatsen nu att fokusera på om 

klickjournalistiken har påverkat en förändring i framförallt nyhetsinnehållet i onlinenyheter och i 

så fall hur den förändringen ser ut.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om huruvida klickjournalistiken över tid har bidragit till en 

förändring i nyhetsinnehållet online. Det kommer att undersökas ur ett kommersiellt perspektiv 

och fokusera på om nyhetsinnehållet har förändrats åt att gå mot ett mer nöjesinriktat innehåll 

där individen är i fokus. Personifiering kommer undersökas ur ett kändisperspektiv och även ur 

ett perspektiv som undersöker om nyhetsinnehållet blivit mer koncentrerat på okända individer. 

Utifrån det syftet har följande frågeställningar formulerats: 

Hur har nyhetsinnehållet förändrats över tid i svenska nyhetsmedier online ur ett kommersiellt 

perspektiv?  

Hur har användandet av visuella hjälpmedel så som bilder och TV-inslag förändrats i samband 

med klickjournalistikens framväxt? 
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Hur har användningen av populärkultur påverkats i onlinenyheter ur ett kändisfokuserat och 

personifierat perspektiv i samband med klickjournalistiken? 

 

1.3 Definitioner av centrala begrepp 

Klickjournalistik: Klickjournalistik är något som uppstått i samband med teknologins utveckling 

och uppkomsten av sociala medier. Detta innebär att journalisten har möjlighet att följa hur 

många som går in och klickar på den publicerade nyheten och mäta på detaljnivå aspekter som 

vilken geografisk plats personen i fråga läst nyheten från och vilken tidpunkt på dygnet 

(MacGregor, 2007). 

 

Kommersialisering: Kommersialisering innebär att göra något till en affärsrörelse, med syfte att 

göra en förtjänst på produkten eller tjänsten företaget har att erbjuda (McManus, 2009). Som 

aktuellt i den här uppsatsen, beskriver även John McManus att processen av kommersialisering av 

nyheter innebär en handling som är menad att förstärka vinsten för nyhetsorganisationen som 

kommer emellan journalistikens ansträngning att förmedla samhällsproblem och aktuella 

händelser som formar samhället som de är tänkta att tjäna (McManus, 2009). 

 

Personifiering: Galtung och Ruge definierar personifiering som konsekvensen av det ständiga 

behov människor känner för meningsskapande och identifiering. En person kan lättare 

porträtteras som ett objekt för positiv och negativ identifiering genom projektion och empati 

(Galtung & Ruge, 1965). Det vill säga något som medierna gärna använder sig av för att göra 

innehållet mer lättillgängligt och lättare att relatera till för den enskilda individen. 

 

Kändisnyheter: Se personifiering. Kändisnyheter är på samma sätt nyheter om en specifik 

person som man kan identifiera sig med eller har ett intresse för att känna till. Kändisen skiljer sig 

dock då den är förkroppsligandet av någon form av makt och står högre än den allmänna 

publiken och den allmänna personen (Marshall, 1997). Min tolkning av detta är att du som 

enskild individ gärna har en känd person att efterlikna eller se upp till och är därför intresserad av 

att ta del av deras vardagliga aktiviteter i nyheterna.  

 

Populärkultur: Den kultur som hade sitt ursprung i 1700-talets slut och bestod då av teater och 

musikföreställningar till största del, men har under århundradena utvecklats även till film, 
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musikvideor, TV och andra utlopp för narratologiska berättelser och populärkulturella fenomen 

via digitala kanaler (Hartley, 2012). 

 

1.4 Avgränsningar 

Den här uppsatsen begränsas till innehållet i nyhetsmedier och kommer därför mest att diskutera 

just detta. Med det sagt kommer jag däremot börja med att nämna tidigare forskning inom 

klickjournalistik som fokuserat på förändringar i journalistyrket då det sedan tidigare forskats 

mest om journalistyrkets påverkan och inte så mycket om hur innehållet påverkas i onlinemedier. 

Ämnena har förstås mycket med varandra att göra, därav nämns även journalistyrket i uppsatsen 

men fokus kommer att vara onlinemediernas innehåll. Studien begränsar sig till två av Sveriges 

största aktörer på marknaden när det kommer till nyhetssajter: DN och Aftonbladet. Uppsatsen 

avgränsar sig till svenska, kommersiella nyhetsmedier online och utesluter public service, tidnings-

, radio- och Tv-nyheter. 

 Undersökningen som utförts begränsar sig som tidigare nämnts till två svenska 

nyhetssajter, dock används teorier som är baserade på undersökningar från andra länder och 

saknar geografiskt samband vilket kan göra att den teoretiska grunden inte nödvändigtvis 

stämmer överens med det resultat som presenteras efter att en undersökning gjorts i de svenska 

onlinemedierna då användandet av till exempel kommersialisering kan skilja sig åt mellan olika 

länder.  

 Undersökningen är sedan begränsad till att endast använda en metod, en kvantitativ 

innehållsanalys, för att enbart fokusera på förändringen som skett i innehållet i nyhetsmedier 

online.  

 

1.5 Disposition 

Den här uppsatsen tar upp ämnet om hur klickjournalistik har förändrat innehållet i nyheter 

online och kommer till att börja med ta upp tidigare forskning inom klickjournalistik som 

presenteras för att skapa en förståelse för klickjournalistikens bakgrund och vad som hittills har 

etablerats inom forskningsområdet gällande bland annat nyhetsvärdering och vilka förändringar 

klickjournalistiken bidrar till i olika typer av nyhetsmedier online. Vidare kommer andra 

tillhörande teorier diskuteras om kommersialisering, där fokusering kommer ligga på olika teorier 

om kommersialisering från olika forskare, kändiskultur och populärkultur som fokuserar på hur 

populärkulturen har utvecklats och använts i nyhetsmedier förr och hur det används nu, samt 

personifiering och hur nyheterna använder sig av denna aspekt för att göra nyheterna mer 
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lättillgängliga för läsaren och även olika aspekter som påverkar om en nyhet publiceras eller inte. 

Efter att teorierna har gåtts igenom kommer metoden som använts i uppsatsen presenteras och 

redogöra för hur den kvantitativa innehållsanalysen har använts och hur genomförandet av 

metoden har sett ut, metodens reliabilitet och validitet samt hur undersökningen har 

operationaliserats till relevanta frågor efter frågeställningens formulering. Efter genomgången av 

metodavsnittet kommer resultatet av undersökningen presenteras i tabeller och diagram som tar 

upp statistiken över förändringar som skett över tid i nyheternas innehåll online. Uppsatsen 

avslutas sedan med att resultatet analyseras tillsammans med teorianknytningar i en diskussion 

om klickjournalistikens påverkan med fokus på kommersialisering, personifiering och 

populärkultur. Sammanfattningsvis nämns de slutsatser som kan dras efter att en genomgång av 

samtliga delar i studien har genomgåtts och till sist även förslag till vidare forskning som tar upp 

förslag på vinklar att forska vidare på inom klickjournalistik som den här uppsatsen inte belyst. 
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2. Teoretiskt ramverk 

 Den här delen av uppsatsen kommer att redogöra för de teorier som ligger till 

grund för undersökningen och börjar med att presentera tidigare forskning inom klickjournalistik, 

för att sedan gå vidare och presentera teorier om kommersialisering, kändiskultur, personifiering 

samt populärkultur.  

 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Klickjournalistik och nyhetsinnehåll 

 Tidigare forskning om klickjournalistik innefattar till största del vad 

klickjournalistiken innebär för förändringar i journalistens yrkesroll och vilka ekonomiska 

förändringar det medför nyhetsbolaget, men det finns även en del forskning inom hur 

klickjournalistik påverkar innehållet i nyhetsmedier. Forskning om klickjournalistik är dock i 

allmänhet något begränsad då klickjournalistiken fortfarande är ett relativt nytt fenomen. Till 

största delen undersökt nyhetsvärdering och hur den har förändrats i samband med 

klickjournalistikens uppkomst. Just detta är något som Michael Karlsson och Christer Clerwall 

undersöker i artikeln ”Negotiating Professional News Judgment and Clicks” (2013). De studerar 

om klickjournalistiken påverkar nyhetsbolagets nyhetsvärderingar och om det förändrar 

nyhetsrutinerna när det kommer till produktion av till exempel tabloider och tidningar.  

  Något som alltid har varit en viktig del i produktionen av nyheter är att känna till 

vilket innehåll konsumenterna vill ta del av. Digitaliseringen av medier har nu möjliggjort att man 

närmre kan följa och undersöka konsumenternas beteendemönster och lättare se vilka nyheter de 

vill ta del av. Journalistens yrkesroll har tidigare till stor del gått ut på att kunna göra en 

professionell bedömning gällande vilka nyheter medierna borde ta upp och vilket nyhetsmaterial 

som är viktigast för samhället. Onlinemediernas redigeringsprocess har förändrats och nu har 

antal klick och hur många träffar artikeln får istället blivit en viktig del när det kommer till att 

välja ut vilka nyheter som ska publiceras (Karlsson & Clerwall, 2013., Anderson, 2011., 

MacGregor, 2007). Enligt Karlsson och Clerwall har journalistens förmåga till professionell 

bedömning åsidosatts och större fokus getts till att publicera de artiklar som publiken klickar 

mest på. De undersöker i sin artikel både public service-media och kommersiell media och denna 

trend syns tydligast i kommersiell media då den är mer beroende av sina annonsörer och att få 

många klick. Kommersiella onlinenyheter är i och med detta mer marknadsinriktat än andra 

nyhetsmedier (Karlsson & Clerwall, 2013).  
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 När det kommer till nyhetsvärdering är det utgivaren som väljer vilka artiklar som 

publiceras. Vid urvalet kan de endast se tillbaka på det material som tidigare publicerats och 

undersöka hur väl det blev mottaget, vilket innebär att journalistens professionella bedömning 

fortfarande spelar in till viss del när det kommer till vilka nyheter som ska publiceras, men inte 

alls i samma utsträckning som tidigare om man till exempel jämför med tidningsredaktörers 

användning av sin professionella bedömning (Karlsson & Clerwall, 2013). 

 Hur nyhetsvärderingen påverkas i samband med en ökad möjlighet att följa 

klickmätningar har även Phil MacGregor undersökt i sin artikel ”Tracking the online audience” 

(2007). MacGregor beskriver att sociala faktorer och organisatoriska kontexter väger tungt när 

det kommer till klickmätningar. Dessa faktorer väger tyngre än de teknologiska enligt 

professionella journalisters bedömning. Nyhetsbedömning, menar MacGregor, skiljer sig från 

organisation till organisation. Hans studie visar att de som lägger minst vikt vid nyhetsvärdering 

är journalister som jobbar i onlinemedier. De fokuserar istället på antal klick och datamätningar 

för att komma fram till vilka nyheter som ska publiceras (MacGregor, 2007). 

 Det är enligt Karlsson och Clerwall (2013) få forskare som fokuserat sin forskning 

på publikmätning och undersökt hur den aspekten förhåller sig till andra faktorer som formar 

nyhetsproduktionen och andra medietraditioner, trots att det numer är en väldigt central del att 

ha koll på publikstatistiken i onlinemediernas dagliga nyhetsproduktion (Karlsson & Clerwall, 

2013). Enligt MacGregor beror detta delvis på att publiken inte själva vet vilka nyheter de vill 

eller behöver ta del av, vilket i sin tur resulterar i att det kanske inte existerar en tillräckligt bra 

metod för att mäta publiksiffror. I och med ny teknologi har mycket detaljerade klickmätningar 

möjliggjorts och denna aspekt är nu mycket viktig för onlinemediernas nyhetsvärdering 

(MacGregor, 2007). 

 Karlsson och Clerwall (2013) har efter intervjuer med chefredaktörer och 

webbredaktörer som är ansvariga för nyhetsbedömningen i nyhetsmedier i Sverige kommit fram 

till att hur många klick en nyhet får faktiskt påverkar vilka nyheter som publicerats, men det är 

inte den enda faktorn när det kommer till nyhetsbedömningen. Nyhetsmedierna i Karlsson och 

Clerwalls studie trycker på att en jämn balans är mycket viktig mellan vilka nyheter som 

publiceras och vilka som väljs bort gällande journalistens egna professionella bedömning eller 

huruvida det är klickstatistiken som styr. Nyhetsmedierna väljer inte alltid att publicera de nyheter 

som de enligt tidigare mätningar känner till kommer klickas mest på. Om de vet med sig att en 

nyhet är viktig för allmänheten publicerar de hellre denna, oavsett om det genererar många klick 

eller inte (Karlsson & Clerwall, 2013). En annan aspekt till varför nyhetsmedier ibland väljer att ta 

med nyheter de känner till inte kommer generera i många klick kan vara av trovärdighetsskäl, 
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vilket är något som Thurman och Myllylahti tar upp i sin studie ”Taking the paper out of news” 

(2009).  

 Även MacGregor (2007) tar upp denna aspekt och diskuterar att reaktioner för 

klickjournalistik är olika mellan olika nyhetsbolag. CNN och BBC har till exempel angett att 

klickmätningar inte är något de låter sig påverkas av. Detta är på grund av att de inte jagar klick 

utan snarare är nyhetsmedier som fokuserar på att bistå med samhällsnyttigt material till publiken. 

Andra rent webbaserade nyhetsbolag har ett starkare kommersiellt behov av att synas och få 

många klick på deras nyheter, vilka i sin tur anger att deras urval gällande vad som ska publiceras 

styrs till större del av klickmätningarna (MacGregor, 2007). 

 Klickstatistiken bidrar till att man snabbt kan utläsa vilka nyheter som är populärast 

på ett objektivt sätt om man jämför med andra mätningsmetoder som är mänskliga. Detta anser 

de journalister MacGregor intervjuat i sin studie vara en positiv effekt av klickjournalistiken då 

man även tydligt kan mäta trender över tid. Dock är inte alltid klickstatisktiken absolut tillförlitlig 

då det till exempel kan hända att besökare på hemsidan går in och klickar på en nyhet för att 

sedan inte läsa den. Det kan även vara så att statistiken som klickmätningarna påvisar inte 

stämmer överens med de nyhetsvärderingar organisationen står för vilket leder till en konflikt 

över vilket material som bör publiceras (MacGregor, 2007). Enligt Thurman och Myllylahti har 

journalisterna press från utgivarna att publicera ett visst innehåll för att öka besökssiffrorna. Om 

statistiken inte ser bra ut tvingas nyhetsmediet att publicera någon populär eller kändisrelaterad 

nyhet som snabbt får upp klicken till en bättre nivå, trots att det kanske inte är vad nyhetsmedier 

hade valt att publicera i vanliga fall (Thurman & Myllylahti, 2009).  

 Innehållet i onlinemedier har argumenterats blivit mer konsumentfokuserat i 

samband med klickjournalistiken (Thurman & Myllylahti, 2009). Nyheterna handlar numer 

mycket om hur man på bästa sätt kan hantera vardagen och samtidigt spendera så lite pengar som 

möjligt. Att läsa nyheterna är ett sätt att få något gjort eller ta del av användbara tips (Thurman & 

Myllylahti, 2009). Urvalet har också förändrats då det inte längre finns lika många källor att välja 

mellan, och inte heller lika många journalister som har tid till att ge sig ut för att själva hitta 

material till en nyhet. Urvalet begränsas nu mestadels till det material som skickas in till 

redaktionen via mail, PR-kanaler eller andra onlinekällor. Innehållet är endast till 60 procent 

skrivet av de journalister som är anställda på tidningen i Thurman och Myllylahtis studie. Cirka 40 

procent av innehållet har författats på annat håll, till exempel kan det komma direkt från PR-

agenter eller större nyhetsbyråer där samma nyhet har köpts in av nyhetssajten (Thurman & 

Myllylahti, 2009).  

 Hur konsumentfokuseringen och det förändrade innehållet i nyheterna hör ihop 
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med nyhetssajternas ekonomi kommer nu vidare att presenteras i nästa del. 

  

2.1.2 Klickjournalistikens ekonomi 

 Det är inte endast nyhetsbolaget som kan dra nytta av klickstatistiken för att se 

vilka nyheter som får flest klick, utan även marknadsföringsagenter kan utnyttja den 

informationen och i många fall har redan statistiken passerat marknadsbyråer innan de kommer 

fram till nyhetsredaktionerna av marknadsskäl. Utifrån klickmätningarna kan man fastställa en 

speciell målgrupp då det är möjligt att göra mätningar som avslöjar ett specifikt geografiskt och 

tidsmässigt resultat. Detta leder till att man kan anpassa marknadsföringen till specifika 

målgrupper och expandera fler marknader för att anpassa marknadsföring och innehåll efter 

publikens önskemål (MacGregor, 2007).  

 Thurman och Myllylahti adresserar det finansiella problem kommersiella 

nyhetssidor står inför i deras artikel ”Taking the paper out of news” (2009). De har i studien 

undersökt den finska tidningen Taloussanomat som numer endast finns på internet. Deras 

inkomstkälla är till 60 procent annonser på hemsidan, vilket är mycket mindre än vad 

annonsörerna tidigare bidrog med i tidningsmediet, vilket delvis beror på att nyhetssajterna inte 

kan ta lika mycket betalt för onlineannonsering som för annonsering i papperstidningen. Då det 

kostar mindre att annonsera online menar Thurman och Myllylahti i sin studie att nyhetssajten är 

ännu mer beroende av att få så många annonsörer som möjligt, vilket i sin tur leder till att de är 

beroende av att ha många besökare på hemsidan och få många klick för att annonsörerna ska vilja 

betala för att annonsera på deras sida (Thurman & Myllylahti, 2009).  

 I artikeln ”The bricks that build the clicks” (Tang, Sridhar, Thorson & Mantrala, 

2011) tar även forskarna upp den finansiella problematiken nyhetsmedier online står inför. 

Tidningar har varit tvungna att läggas ner i samband med onlinenyheternas ökade popularitet och 

de som klarat sig är de som gjort ordentliga nedskärningar. De påvisar en ökning av antal läsare i 

onlinemedier jämfört med tidningsmedier, vilket i sin tur har lett till en ökning av antal 

annonsörer och annonsintäkter för de nyhetsbolag de undersökt i studien. Då nyhetssajterna inte 

kan ta lika mycket betalt för annonsering online eller det innehåll som publiceras på 

nyhetssajterna är de beroende av ett högt antal klick på sina artiklar. Även på onlineredaktioner 

har de varit tvungna att skära ner på personal, men inte i samma utsträckning som på 

tidningsmedier (Tang, et al., 2011). När färre journalister jobbar på sajten innebär det i sin tur att 

de inte kan producera nyhetsmaterial med samma kvalitet som tidigare, vilket motsäger ”Lacy-

modellen” de nämner i artikeln, som säger att högre kvalitet på nyheterna leder till större 

kundnytta, vilket i sin tur leder till mer framgångsrika ekonomiska resultat. Deras studie visar 
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dock att intäkterna för onlineannonsering (och antal annonsörer) ökar trots nedskärningar och 

försämrad kvalitet i nyhetsutbudet (Tang, et al., 2011). 

 Nyhetsmedier online går okontrollerbart mot en mer kommersialiserad riktning då 

klickstatistiken har öppnat upp för en helt ny värld när det kommer till annonsering. Med detta 

sagt kommer jag nu lämna ämnet om klickjournalistik och övergå till att presentera tidigare 

teorier om nyhetskommersialisering. 

 

2.2 Teori 

2.2.1 Nyheters kommersialisering och textreklam 

 Richard Picard pratar i sin artikel ”Commercialism and Newspaper Quality” (2004) 

om hur nyheter blir allt mer kommersialiserade. Han menar att största delen av nyheter idag 

består av ett kommersialiserat innehåll som har skapats för att tala till en bred publik och är 

utformade för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Huvudsyftet med nyheterna är att 

underhålla läsaren för att behålla så många läsare som möjligt då deras uppmärksamhet kan säljas 

till annonsörer. Detta resulterar i att nyheter som kan anses stötande ofta väljs bort och ersätts av 

nyheter som är lättare att smälta, för att undvika att ta några ekonomiska risker. (Picard, 2004). 

 Picard nämner att nyhetskvalitet handlar om att förmedla sanna nyheter, med en 

rättvis och jämn fördelning. Mängden information ska vara tillräcklig och kvaliteten går att 

bedöma utefter vilken nyhetskategori nyheten hamnar under.  Kvaliteten beror också på om 

innehållet är självproducerat eller producerat av någon annan, utomstående aktör. En stor del av 

innehållet i nyhetsmedier menar Picard inte ens kan klassas som nyheter, utan handlar ofta om 

recensioner, serier, underhållning och livsstil mer än om händelser som traditionellt sätt klassats 

som nyheter (Picard, 2004). 

 Kvalitet kan i ett affärssammanhang förklaras som att ge valuta för pengarna, för 

att skapa förtroende och bygga en lång och hållbar relation med konsumenten. När det kommer 

till journalistik och innehåll i nyhetsmedier handlar det mer om att förse publiken med den rätta 

sociala, kulturella och politiska informationen som anses vara journalistens mål för att skapa 

förståelse i ett demokratiskt samhälle (Picard, 2004). Kommersialiseringen, menar Picard, styr 

över hur nyhetsbolagen arbetar och över vilket innehåll som publiceras i nyheterna, vilket har 

bidragit till en märkbar minskning av kvaliteten i innehållet och ett förvrängt innehåll som 

anpassats efter kommersialiseringen. Den utvecklingen leder enligt Picard till att läsaren inte tar 

nyheterna på allvar utan ser nyhetsbolagen som ännu ett företag som endast är ute efter att tjäna 

pengar och inte tjäna journalistikens grundliga ansvar att förse publiken med den information de 
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behöver (Picard, 2004).  

 Kommersialiseringen har ökat på grund av den ökade konkurrensen inom 

nyhetsmarknaden och är inte trolig att försvinna då det inte finns mycket utrymme för tillväxt i 

marknaden för nyhetsförmedling idag. I och med detta har många nyhetsbyråer tagit 

kommersialiseringen som främsta fokus, över vikten att förmedla nyheter med hög kvalitet eller 

som handlar om sociala bekymmer. Nyhetsmedier har istället fokuserat på att öka sin 

konkurrenskraft genom att expandera över andra marknader och till exempel utökat sin 

verksamhet till att även finnas online och förmedla nyheter (Picard, 2004).  

 ”A market-based model of news production” (1995) är en artikel författad av John 

McManus där han beskriver kommersialiseringsprocessen av nyheter och hur 

kommersialiseringen infinner sig i fyra olika marknader som är de som läser nyheterna, de källor 

som bidrar med material, annonsörerna och ägarna (eller de som investerar i mediet). Läsarna, 

eller som mer aktuellt kan kallas konsumenterna i den här uppsatsen, handlar med deras 

uppmärksamhet och säljer denna mot ett klick och får underhållning och information i utbyte. 

Källorna bidrar med det obearbetade nyhetsmaterialet där informationen byts ut mot plats i 

medierna. Annonsörerna bidrar med pengar mot plats i medierna med förhoppningen om att nå 

potentiella kunder och ägarna, eller investerarna, vill att nyhetsmediet ska gå bra så att de kan gå 

med vinst i aktieutdelning och bidrar därför med kapital till mediet (McManus, 1995). 

 Enligt McManus modell för kommersialisering av nyhetsmedier finns olika aktörer 

som påverkar klimatet för nyhetsproduktionen som han benämner med termen ”players”. 

Förutom de fyra aktörerna läsarna, källorna, annonsörerna och ägarna nämner han även kulturella 

värderingar, journalistiska normer och teknologi som några av de faktorerna till vad som bidrar 

och påverkar kommersialiseringen i nyhetsproduktionsmiljön. Kulturella värderingar är olika från 

organisation till organisation och kan se olika ut på lokal nivå, nationell nivå och internationell 

nivå. Detta är något som enligt McManus inte ens övervägs utan är så pass inpräntade att de tas 

för givet. Normen för journalisten är att de ska informera allmänheten om de senaste 

samhällsviktiga nyheterna och rapportera detta på ett exakt, ärligt och opartiskt vis, vilket skär sig 

med önskemålen från kommersialiseringens övriga aktörer (McManus, 1995). När det kommer 

till teknologi påverkar den urvalet av nyheterna, insamlingen av nyheterna och längden på de 

nyheter som publiceras. Beroende på vilken teknologi som används finns olika stort utrymme för 

att publicera ett visst antal nyheter och hur stor plats varje nyhet får ta (McManus, 1995). Allt 

detta skapar en maktkonflikt mellan kommersialiseringens olika aktörer då vilket innehåll som 

publiceras i medierna ständigt styrs av att försöka tillfredsställa alla de olika marknaderna i 

kommersialiseringens värld, samtidigt som journalistiska normer och kulturella värderingar kan 
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komma i kläm (McManus, 2009). 

 Då det har argumenterats för att medierna har makt över publiken har frågan om 

vem som har makt över medierna också ställts. Maktfördelningen mellan de olika marknaderna 

har i samband med kommersialiseringen påverkats enligt Jesper Strömbäck och Michael Karlsson 

i deras artikel ”Who’s got the power” (2011). Innan den ökade kommersialiseringen hade 

journalisten en större makt över vad som publicerades i medierna. Nu har maktfördelningen 

förändrats och journalisten själv har inte längre lika mycket att säga till om gällande innehållet i 

medierna. Enligt studien utförd av Strömbäck och Karlsson är det journalisten som förlorat mest 

makt när det kommer till vad som ska publiceras och de som förstärkt sitt inflytande över 

innehållet är ägarna av nyhetsorganisationen. Efter ägarna är det annonsörerna som ökat sitt 

inflytande och efter dem kommer olika intressegrupper. Innehållet har även förändrats då 

publiken själva har fått en utökad möjlighet att synas i medierna och bidra med egenproducerat 

material, kommentarer på nyheter och har med den avancerade teknologin möjlighet att sprida 

nyheterna vidare, vilket ger publiken en utökad makt i dagens mediesamhälle (Strömbäck & 

Karlsson, 2011).  

 Robert McChesney fokuserar i sin bok Rich Media, Poor democracy (1999) på 

forskning inom kommersialisering och politisk ekonomi och använder den politiska ekonomin 

för att kritisera det globala mediefältet. McChesney beskriver hur kommunikation och 

information idag är mer sammanflätad med ekonomi och kultur än det någonsin varit. Stora 

globala medieföretag har kunnat ta över stora internationella marknader och förmedlar 

underhållning och nyheter globalt och tjänar i samma veva mer pengar. Han menar att ju fler 

stora mediekonglomerat det finns, desto mindre demokratisk medverkan leder det till hos 

publiken. Detta påverkar journalistiken och innehållet i nyheterna då mediet har rätt till att 

publicera vilka nyheter de vill ur ett politiskt perspektiv, men måste samtidigt tänka på att 

publicera det material som passar bäst ekonomiskt, utifrån vad allmänheten vill ta del av för att 

tjäna så mycket pengar som möjligt så att de stora konglomeraten blir tillfredsställda. Nyheternas 

innehåll påverkas, och med det stora utbud som finns online idag kan det se ut som att 

allmänheten har oändliga valmöjligheter, men innehållet kontrolleras i slutändan av ett litet antal 

ägarkoncentrat som styr över vad som ska publiceras (McChesney, 1999). 

 McChesney menar även att mediernas syfte har förändrats i samband med 

kommersialiseringen och globaliseringen och tycker att medierna borde ha ett annat syfte än 

enbart att tjäna pengar, dock ser han inte att så är fallet. Publiken ses inte längre som en 

demokratisk statsform utan som en stor massa av konsumenter (McChesney, 1999). 

 Kommersialiseringen och fokuseringen på konsumtion gör att även 
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nyhetsinnehållet som inte är annonser påverkas att gå mot en mer konsumerande inriktning, 

något som kommit att kallas för textreklam. Då journalistiken i grunden har till ansvar att vara 

objektiv och förmedla nyheter utan någon dold agenda (Schudson, 2003) strider användandet av 

textreklam mot journalistikens grundliga yrkesansvar. Textreklam, eller advertorials (Eckman & 

Lindlof, 2003) är artiklar i nyheterna som ser ut som nyheter men i själva verket består av någon 

slags reklam för en produkt, tjänst eller vara som annonsörerna ligger bakom och kanske även 

finansierar (Cameron, Ju-Pak & Kim, 1996). De är konstruerade för att smälta in i 

nyhetsmaterialet och uppfattas som en vanlig nyhetstext med samma trovärdighet för att fånga 

läsarens uppmärksamhet på ett annorlunda sätt än en vanlig reklam skulle, men där annonsören 

är ansvarig för dess omgivningar och inte journalisten. Läsaren lämnas då ofta ovetande att 

artikeln i själva verket handlar om att göra reklam för en produkt. Det kan vara svårt att urskilja 

en artikel som innehåller textreklam då det är så sammanflätat med de vanliga artiklarna, men ofta 

handlar artiklar som hamnar under kategorier som har med nöje och underhållning att göra om 

textreklam i någon mån, som till exempel artiklar om specifika ämnen som bröllopsplanering, 

sport, hälsa och livsstil och turism (Eckman & Lindlof, 2003). Den typen av artiklar tillåter 

annonsörerna att nå sina konsumenter på ett mer effektivt sätt och även till en lägre kostnad än 

en vanlig annons. Nyhetsmediet slits då mellan huruvida huvudfokuset bör ligga på att hålla en 

god kvalitetsnivå på nyheterna, eller om de ska publicera kostnadseffektiva artiklar som gynnar 

ekonomin i företaget vilket leder till att textreklam även är en bidragande faktor till 

kommersialiseringen.  

 Med kommersialisering som grund kommer ämnet nu gå vidare till att presentera 

teorier om hur nyheter väljs ut, vad som gör att nyheterna når dagsljuset och hur individen 

framställs i nyheterna, både som känd och okänd person.  

 

2.2.2 Nyhetsvärdering 

 Tony Harcup och Deirdre O’Neill beskriver i sin artikel ”What is news? Galtung 

och Ruge revisited” olika faktorer en artikel behöver innehålla för att nå publicering i 

nyhetsmedierna. De har i sin artikel byggt vidare på en lista utformad av Galtung och Ruge som 

publicerades 1965 som innehåller olika ämnen en nyhet bör innehålla för att vara intressant för 

allmänheten. (Harcup & O’Neill, 2009). Galtung och Ruges lista består av tolv stycken 

nyhetsfaktorer som påverkar hur intressant nyheten är som till exempel förekomsten av ett event 

(att något ovanligt sker), meningsfullhet, att händelsen ska vara oväntad, nyheten ska vara lätt att 

förstå och kontinuitet, det vill säga om en nyhet har blivit stor ska den ofta upprepas, även om 

nyhetens storhetsdagar är förbi (Harcup & O’Neill, 2001). Galtung och Ruges lista tar även upp 
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att nyhetsvärdet ökar om nyheten refererar till elitistland, elitister eller personer i allmänhet. 

Elitister, som i Galtung och Ruges fall hänvisar till politiskt mäktiga personer, blir mer intressanta 

för allmänheten att läsa om då detta är något de känner till och kan lättare identifiera sig med. 

Detsamma gäller för personer presenterade i nyheterna, vilket är anledningen till att ett event 

hellre presenteras som följden av en persons handlingar än ett resultat av sociala faktorer 

(Galtung & Ruge, 1965). 

 Galtung och Ruges lista är dock något begränsad. Deras studie bygger på hur event 

blir nyheter och har begränsats till utländska nyheter. Trots detta har deras studie blivit grunden 

för hur man ser på nyhetsvärdering i allmänhet (Harcup & O’Neill, 2001). Harcup och O’Neill 

har därför utvecklat studien och undersöker alla typer av nyheter i tre av de största tidningarna i 

Storbritannien för att skapa ett mer generaliserbart resultat. De presenterar en något modifierad 

lista i sin artikel, men visar fortfarande på ungefär samma faktorer. Några skillnader är att 

”elitisterna” från Galtung och Ruges lista numer har övergått från personer kända inom politik till 

personer som blivit kända genom TV-program, sportstjärnor, filmstjärnor eller kungligheter 

(Harcup & O’Neill, 2001). En ökad personifiering var även framträdande i deras studie och blev 

den tredje viktigaste faktorn i nyhetsvärderingen av innehåll i tidningen The Sun. Detta beror 

enligt Harcup och O’Neill på att journalisten är upplärd med att söka reda på en person när en 

händelse ägt rum för att kunna väcka intresse hos läsarna och ha med citat i nyhetsartikeln, samt 

för att journalisten ska kunna presentera händelsen på ett objektivt sätt och använder då en 

utvald person till att stå för åsikterna istället för att journalisten själv förmedlar nyheten ur sitt 

eget perspektiv (Harcup & O’Neill, 2001).   

 De fann även i sin studie att många artiklar endast hade ett underhållningsvärde 

och inte avsåg att ge någon särskild djupgående information till läsaren. Många nyheter fanns för 

att väcka ett intresse men inte bjuda in till någon vidare analys, eller som saknade en utbredd 

social betydelse så som nyheter om kändisar, sex eller kungligheter. Bilder var inkluderade oftare 

än inte, även om det inte hade någon direkt koppling till nyhetsvärdet i nyhetsartikeln. Sex var 

även ett dominant ämne i ett stort antal artiklar och kopplades gärna samman med en bild på en 

lättklädd, attraktiv kvinna, vilket leder till att Harcup och O’Neill drar slutsatsen att sex är en 

viktig faktor i nutidens nyhetsvärdering (2001). Det kan kopplas samman med en annan aspekt de 

märkte hade ökat i jämförelse med Galtung och Ruges studie, nämligen nyheter om nöjesvärlden. 

Resultatet påvisade ett stort antal artiklar som innehöll nyheter om kändisar som till största del 

medverkat i dokusåpor, men även andra kända personer som var kända från till exempel 

sportvärlden eller filmvärlden (Harcup & O’Neill, 2001). 

 Harcups och O’Neills uppdaterade lista består av tio punkter och de anser att en 
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nyhet måste innehålla en eller flera av de aspekterna för att publiceras i nyhetsmedierna. På första 

plats kommer makteliten, följt av kändisar och sedan underhållning. Resten av listan tar upp att 

nyheten gärna får innehålla ett moment av överraskning, goda eller dåliga nyheter, ha en stor 

omfattning och påverka en stor grupp människor eller att nyheten ska passa 

nyhetsorganisationens egen agenda (Harcup & O’Neill, 2001).  

 Det har argumenterats för att journalistens professionella nyhetsbedömning är på 

väg att dö ut (Strömbäck, Karlsson & Hopmann, 2012). Detta tror artikelförfattarna kan bero på 

att det finns en lucka mellan vad journalisten anser vara en viktig nyhet, och vad som i dagens 

samhälle faktiskt är en viktig nyhet. De menar också att nyhetsvärdering inte är lika med vad som 

avgör om en nyhet väljs ut, i och med kommersialiseringen och klickjournalistiken menar de att 

en viktig nyhet idag handlar om vem som kan vara intresserad av en nyhet, hur mycket de är 

villiga att betala för att ta del av nyheten och när och varför det är lönsamt att publicera nyheten. 

De viktigaste aspekterna en händelse behöver för att bli nyheter anser dem vara att händelsen ska 

vara oväntad, sensationell, dramatisk och exklusiv (Strömbäck et al., 2012). 

 

2.2.3 Populärkultur och individen 

 Tidigare teorier i denna uppsats gör det uppenbart att nyheter behöver någon form 

av underhållningsvärde för att få synas i medierna (Harcup & O’Neill, 2001). Detta är dock något 

som strider mot den klassiska bilden av journalistik och journalistens ansvar som kritiska 

samhällsgranskare som är till för att förmedla de nyheter och händelser som är viktigast för 

allmänhetens intresse (Picard, 2004., Shudson & Anderson, 2009). I och med detta finns få 

forskare som fokuserat på att koppla samman populärkulturell forskning med forskning inom 

journalistik trots att detta har en tydlig koppling i dagens medier. John Hartley är en forskare som 

fokuserat på just detta område och går tillbaka till rötterna av den moderna journalistiken och 

klargör hur populärkulturen bidragit till den journalistik vi har idag. Han menar att det sedan den 

moderna journalistikens start har funnits en tydlig koppling mellan populärkultur och nyheter, 

men att detta gärna försöker undanhållas i annan journalistikforskning. Detta menar Hartley är en 

förvrängd bild av dagens media, och att den moderna journalistiken faktiskt skulle kunna dra 

nytta av forskningen inom populärkultur (Hartley, 2009). 

 Tidningspressen började använda sig av narratologiska berättelser som en struktur 

lånad från populärkulturen för att kunna förmedla samhällsproblem viktiga för allmänheten på ett 

underhållande sätt redan på 1700-talets slut i samband med ”the pauper press”. Hartley menar att 

det krävs att nyheterna har ett underhållningsvärde för att få läsarnas uppmärksamhet. Läsarna är 

ovetande och en del även oengagerade och kräver ett roande perspektiv på nyheterna för att bli 
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intresserade (Hartley, 2012). Nyheter online handlar idag om att få flest klick vilket gör det extra 

viktigt att förmedla nyheterna på ett underhållande sätt för att få allmänhetens uppmärksamhet 

och få dem att klicka på din artikel.  

 Att blanda populärkultur med forskning inom journalistik kan dock tolkas, enligt 

Hartley, som att man stödjer den avpolitiserade kommersialiseringen och konsumtionssamhället 

istället för att fokusera på det politiska ansvar medierna har att förmedla nyheter som passar 

allmänhetens intresse. Hartley menar att detta är en felaktig bild då det finns en viktig skillnad 

mellan kommersialisering och populärkultur. Han menar att populärkulturen är en viktig aspekt 

för att förstå mediernas ansvar inom journalistikforskning och vilken plats de har i vår nutida 

kultur. I och med teknologins utveckling och uppkomsten av onlinenyheter har det blivit ännu 

viktigare att göra sammankopplingen av journalistik och populärkultur då det krävs en större 

ansträngning i dagens samhälle för att få publikens uppmärksamhet och få dem att vilja klicka på 

rätt nyheter som har ett högt informationsvärde (Hartley, 2012). 

 En annan forskare som även kopplat samman forskning inom populärkultur och 

journalistik är David P. Marshall, då främst med fokus på kändiskultur och personifiering. Även 

Marshall poängterar att sammanslagningen mellan dessa ämnen anses förstärka den inte så ädla 

synen på journalistiken, men att förändringen av den publika sfären och hur befolkningens 

engagemang och uppfattning av vad som har betydelse har förändrats i samband med 

kändiskulturen och journalistiken har pågått under en så lång tid att det är svårt att utmärka när 

det startade (Marshall, 2006). Utvecklingen av vad som skapar mening för allmänheten menar 

Marshall har förändrats i samband med dels demokratin och politisk debatt och dels på grund av 

en väl utvecklad underhållningsindustri och den stora mängd information som ger näring åt den 

kulturella strukturen. Det är i dagens media standardiserat att skriva om kändisar och fokusera 

nyheter på personer och deras prestationer och detta är något som enligt Marshalls forskning går 

tillbaka cirka 200 år i tiden (Marshall, 2006). Förr handlade kändisnyheterna om de individer som 

kunde urskiljas från allmänheten, som till exempel kungligheter och kyrkoledare. ”Kändisen”, är 

förkroppsligandet i form av en individ som har någon form av makt och står högre än den 

allmänna publiken (Marshall, 1997). Den kända personen fungerar som någon slags hyllning till 

individen och individuella prestationer som visar att det är möjligt att genomgå en förvandling 

från att vara en allmän okänd person till att övergå till en känd person som anses ha makt, och att 

klasskillnader är möjliga att överskrida. Kändisen fungerar även som en kanal för att skildra 

tidigare privata ämnen som politiska problem och funderingar och hamnar i centrum för allmän 

diskussion om känsliga och tidigare undangömda ämnen. Personifieringen används som ett 

verktyg för att förmedla information. Denna syn på individen bidrar även till 
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konsumtionssamhället då konsumtionen kan porträtteras som ett verktyg för självförverkligande 

och förändring, därav bidrar även kändiskulturen till en ökad kommersialisering (Marshall, 2006).  

 Marshall skriver vidare att kändiskulturen fungerar som en diskurs för att individen 

ska göras konkret och förverkligas. Representationen av individen och identiteten förflyttas bort 

från filmduken eller sångtexterna och beskrivs i en istället ”extraordinär vardag” (Marshall, 2006) 

genom att man som åskådare kan ta del av kändisens aktiviteter och hyllade, alldagliga handlingar. 

Kändiskulturen handlar också om att kunna identifiera sig med kändisen och framkalla en 

underförstådd identifiering från publiken (Marshall, 1997). 

 Inte bara kända personer formar identifiering genom individer och 

personifieringen, utan det har även mer och mer övergått till att den okända individen syns i 

medierna. Tidigare okända personer kan nu med nya medieformer och utvecklingen av sociala 

medier själva exponera sin individ och bli kända, enbart efter att synas i media och utan någon 

annan speciell talang eller egenskap. De tillåter allmänheten att ta del av deras individ och deras 

tankar och känslor, samtidigt som de ibland även tillåter allmänheten att ge respons och integrera 

med individen, som till exempel i bloggar eller på andra sociala medier (Marshall, 2004). Det 

digitala nätverket öppnar upp för obeveklig spekulation av den vanliga människans individ och 

kopplas samman med den publika världen av kändisar och kommersiell media (Kitzmann, 2004). 

Det utmanar den existerande strukturen av en relativt kontrollerad värld av kändiskulturen och 

tillåter även okända individer att förmedla ett publikt privatliv (Marshall, 2006). Nyheter 

framställer den vanliga, alldagliga människan och porträtterar denna och framställer dennes 

prestationer i nyheten och låter läsaren ta del av individens privata reflektioner, istället för att 

fokusera på händelsen i sig.  

 För att sätta tidigare teorier på prov och undersöka om personifieringen och övriga 

aspekter har ökat kommer jag nu att presentera metoden som använts för denna undersökning 

och hur genomförandet av den har sett ut.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod och genomförande 

 För att besvara frågeställningarna formulerade i uppsatsen har jag valt att 

genomföra en kvantitativ innehållsanalys då denna metod passade bäst för att kunna få fram hur 

innehållet har förändrats över tid i nyhetsmedier online. Urvalet är innehållet i Dagens Nyheter 

och Aftonbladet, två av Sveriges största aktörer när det kommer till onlinenyheter. 

Innehållsanalysen kommer att undersöka innehållet på de båda sajternas förstasida över tid, 

specifikt år 2005, 2009 och 2014. Analysen påbörjas med år 2005 för att undersöka hur innehållet 

såg ut innan de sociala mediernas och Smartphonens tid, för att sedan fortsätta med år 2009 då 

klickjournalistik fortfarande var mycket nytt och till sist undersöka 2014 för att se hur de aktuella 

onlinenyheterna ser ut. Tre olika år kommer att undersökas med fyra och fem års mellanrum för 

att öka chansen av att få en stegrande förändring där utvecklingen syns stegvis och för att minska 

risken av att få fram en plötslig förändring mellan två år med stora mellanrum (Ekström & 

Larsson, 2010).  

 Allt material hämtas från www.internetarchive.org där internetsidor arkiveras och 

det går att ta del av hur innehållet på sidorna såg ut specifika datum flera år tillbaka i tiden. Under 

de tre årtalen kommer jag undersöka innehållet under en förkortad, konstruerad vecka. Då 

materialet under 2009 på Internetarchive var mycket begränsat och skiljde sig åt mellan DN och 

Aftonbladet var det inte möjligt att undersöka exakt samma datum under samtliga år på båda 

sidorna, dock har jag valt fem dagar under fem veckor i samma månader (februari och mars) från 

både DN och Aftonbladet under 2005, 2009 och 2014, för att begränsa analysen till samma 

månader. Februari och mars är utvalda på grund av att det fanns mest material att gå på från 2009 

under de månaderna. För att begränsa antal artiklar till en rimlig nivå har jag valt att analysera de 

femton översta artiklarna under fem dagar som sprids ut på fem veckor, under de tre åren i både 

DN och Aftonbladet, vilket resulterar i totalt 450 analysenheter (Esaiasson et al., 2012., Ekström 

& Larsson, 2010). För att se de exakta utvalda datumen i innehållsanalysen och kodschema, se 

bilaga nummer ett och två. Kodschemat är utformat på ett objektivt sätt så att en annan kodare 

ska kunna genomföra samma analys som resulterar i samma resultat. Detta för att kodningen ska 

bli manifest och minimera risken för subjektiv tolkning (Ekström & Larsson, 2010). Det 

utformade kodschemat har även testats och omformulerats för att anpassas till frågeställningarna 

innan insamlingen av data ägde rum. 

 Analysen sker endast på den del av artikeln som syns på förstasidan på 

internetarchive, då det ibland inte går att klicka in på nyheten för att se hela nyhetstexten. De 
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variabler jag har utformat för att besvara mina frågeställningar kräver inte att jag läser hela 

analysen är att undersöka hur nyheterna har förändrats utifrån vad publiken väljer att klicka på 

för nyheter, vilket gör den delen som syns av artikeln på förstasidan till den perfekta 

analysenheten (Ekström & Larsson, 2010).  

 Insamlingen av materialet skötte jag helt på egen hand och utförde detta under fem 

olika dagar, cirka tre till fem timmar om dagen. Vissa artiklar tog längre tid att analysera än andra 

då man ibland behövde klicka in på artiklarna för att få fram vilken kategori den föll under, eller 

om bilden inte gick att se fick jag utläsa från bildtext vad bilden visade. I det fall det inte gick att 

utläsa vilken kategori nyheten hörde till gjorde jag min egen bedömning till vilken kategori 

nyheten bäst passade under. I de flesta fall var det ganska enkelt att bedöma vilken kategori 

nyheten skulle hamna under, men ibland var det inte självklart vilket gjorde att jag fick göra en 

egen bedömning. Detta kan ha påverkat reliabiliteten i innehållsanalysen, som jag nu ska gå vidare 

med att diskutera.  

3.2 Reliabilitet och validitet 

 Internetarchive hade en begränsad tillgång till artiklarna. Under vissa datum gick 

det inte att se bilderna då de inte hade lagrats rätt på hemsidan. I de fallen registrerade jag bortfall 

i den utsträckning det inte gick att avläsa från bildtexten vad bilden visade. Oftast kunde man 

utläsa en väldigt tydlig bildtext av vad bilden visade, så bortfallsfrekvensen blev inte så hög. 

Kodschemat testades och omformulerades innan insamlingen av data påbörjades för att stämma 

av att kodschemat och variablerna var hållbara innan en onödigt stor mängd data insamlades. 

Dock upptäcktes under kodandets gång att en variabel inte var objektiv och bjöd in för tolkning, 

vilket gjorde att jag valde att plocka bort den variabeln efter att allt material var inkodat. Den 

bortplockade variabeln löd: ”Vilken känsla utgör bilden?”, med svarsalternativen negativ, positiv 

och neutral. Den plockades bort då den kan tolkas olika beroende på vem kodaren är och bidrar 

inte heller till att besvara min frågeställning (Ekström & Larsson, 2010). Det slutgiltiga 

kodschemat med de variabler som användes finns som nämnt tidigare att se som bilaga nummer 

två.  

 Jag valde att avkoda artiklar från februari och mars delvis för att jag tänkte mig att 

ingen specifik årlig händelse ägde rum under de månaderna, men upptäckte under kodningens 

gång att Melodifestivalen äger rum just under den tiden. Detta kan tillfälligt öka antalet 

nöjesartiklar i jämförelse till resten av året vilket kan påverka reliabiliteten. Dock handlade endast 

totalt nio artiklar av 450 i DN och Aftonbladet om Melodifestivalen, vilket inte var ett 

överväldigande resultat och bör inte påverka slutresultatet avsevärt. En annan händelse som ägde 

rum i februari 2014 var vinter-OS i Sotji, vilket resulterade i åtta artiklar totalt i DN och fyra 
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artiklar i Aftonbladet, vilket eventuellt påverkar en liten ökning av sportnyheter under 2014 

jämfört med tidigare år. Detta är en metodologisk fälla som är lätt att undvika (Ekström & 

Larsson, 2010) och skulle ha undersökts mer noggrant vid urvalet, innan insamlingen påbörjades. 

Då jag använt mig av en konstruerad vecka minskade denna påverkan dock, då inte alla dagar 

fokuserade på OS utan det var mestadels en dag på respektive nyhetssajt. Melodifestivalen fanns 

artiklar från samtliga år, vilket inte påverkar en ökning eller minskning på resultatet jämfört över 

de tre årtalen.  

 Validiteten anser jag vara hög då jag i min frågeställning vill få fram hur innehållet 

har förändrats över tid i onlinenyheter i takt med klickjournalistikens utveckling. Då jag 

undersöker innehållet i de två största nyhetssajterna online under tre olika år, ett år innan 

klickjournalistiken, ett år när klickjournalistiken var väldigt ny och till sist i år då klicken är lite 

mer utbredda, är det precis rätt analys att utföra. Undersökningens validitet kan dock påverkas då 

innehållsanalysen inte ställer frågan om artikeln innehåller textreklam. Då endast nyhetssajtens 

förstasida analyserades försvårade detta att kunna svara på om texten huvudsakligen innefattade 

reklam. Textreklam och kommersialisering är något som har inkluderats i teorin och som 

diskuteras i analysen och kan då försämra validiteten då dessa aspekter inte är något jag rent 

uttalat har mätt i innehållsanalysen, variablerna är mer utformade för att besvara 

frågeställningarna. Då innehållsanalysen ska vara objektivt utformad för att minimera risken för 

tolkning (Ekström & Larsson, 2010) ansåg jag att det inte fanns utrymme för att inkludera 

variabler om textreklam då det öppnar upp för tolkning om inte ett större tidigare arbete har lagts 

ner för att etablera vad som bedöms som textreklam och vilken typ av artiklar som inkluderas i 

kategorin. I och med att tiden var knapp och textreklam inte är huvudfokus i uppsatsen valde jag 

att inte inkludera detta i innehållsanalysen. Däremot finns i bilaga nummer tre exempel på artiklar 

som kan tolkas som textreklam (se artikel nummer fyra från 2014 och artikel nummer femton 

från 2014). Då variabler om textreklam inte inkluderats i innehållsanalysen kommer jag inte 

diskutera förändringar som kan ha skett över tid gällande textreklam i min diskussion utan endast 

diskutera detta som en möjlig avgörande faktor till hur innehållet kan komma att förändrats i 

samband med klickjournalistiken. Operationaliseringen var även noga genomtänkt för att försöka 

förhindra eventuella felsteg i genomförandet av metoden, vilket kommer att presenteras härnäst.  

 

3.3 Operationalisering 

 För att besvara frågeställningarna behöver jag operationalisera och utforma 

variabler som passar för att besvara mina frågeställningar. Variablerna är utformade för att få 

fram svar på frågeställningen om hur kändisfokuserat och personfokuserat innehållet är i 
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nyheterna och hur det förändrats över tid i samband med klickjournalistiken. Variabel tre i 

kodschemat frågar vilken nyhetskategori nyheten hamnar under, vilket kontrollerar antalet 

nöjesnyheter och om detta har ökat, vilket får fram resultatet om innehållet har blivit mer 

kommersialiserat i samband med klickjournalistiken. Detta kan sedan jämföras mot om individer 

porträtteras i artiklarna och om detta faktum har ökat över samtliga nyhetskategorier, eller om det 

framställs tydligast i nöjes- och underhållningsnyheter. Vidare består variablerna av frågor som: 

Finns en person med på bild? och: Är det en känd person?, vilket är en tydlig operationalisering 

för att besvara mina frågeställningar. Variabel fyra och fem frågar om det finns en bild eller ett 

TV-inslag kopplat till artikeltexten, vilket besvarar min frågeställning om visuella uttryck har ökat 

i nyhetsmedier online under åren. 

  

3.4 Urval 

 Innehållsanalysen är utförd och baserad på ett strategiskt delurval där jag valt fem 

olika veckodagar under fem olika veckor varje år som analyserats. Detta för att sprida på 

veckodagarna och undvika att endast använda en och samma vecka varje år att analysera, då detta 

kan innebära att det inte går att generalisera resultatet om det till exempel skedde en specifik årlig 

händelse just den veckan. Då min population var nyheter i DN och Aftonbladet var det omöjligt 

att göra ett totalurval; det fanns inte tillräckligt med resurser för att kunna genomföra en sådan 

analys, vilket var anledningen till att jag valde ett delurval som var systematiskt utvalt. Jag valde 

att inte använda ett slumpmässigt urval då jag ville vara säker på att veckodagarna i 

innehållsanalysen blev varierade, då innehållet i nyheterna kan skilja sig åt från måndag till lördag 

till exempel. Slumpmässiga urval kan även innebära att verkligheten blir ”snedfördelad” 

(Esaiasson et al., 2012) vilket kan innebära att det blir svårare att generalisera resultatet och att 

göra en pålitlig teoriprövning (Esaiasson et al., 2012).  

 

3.5 Forskningsetiska grunder 

 Då denna studie endast baseras på en kvantitativ innehållsanalys och inte innebär 

direkt kontakt med enskilda individer har det inte varit nödvändigt att ta hänsyn till etniska 

problem som kan uppstå. Materialet som samlats in via DN och Aftonbladets hemsidor kan 

jämföras med en offentlig miljö (Ekström & Larsson, 2010) där åtkomst till materialet är fritt. 
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3.6 Metoddiskussion och metodologiska brister 

 Ett problem som uppstod vid insamlingen av data var att nyheternas kategorier inte 

alltid syntes tydligt under samtliga år och dagar som artiklarna är insamlade från. I det fall 

nyhetssajten angav vilken kategori nyheten föll under kodade jag in nyheten under den kategorin 

för att hålla kodningen så objektiv som möjligt för att en annan kodare ska kunna utföra samma 

undersökning och få fram samma resultat (Ekström & Larsson, 2010). Problemet var dock att 

subjektiviteten tog över då nyheternas kategori inte alltid var angiven alla de datum de analyserade 

artiklarna är hämtade från. Här hade ett annat tillvägagångssätt varit nödvändigt, där jag som 

kodare själv skapade kategorier genom hela kodningen och struntade i de kategorier 

nyhetssajterna själva angett. Detta hade dock bjudit in för tolkning och minskat objektiviteten i 

kodschemat. I och med att användandet dels bestod av nyhetssajternas egenvalda kategorier och 

även kategorier jag själv skapat ledde detta till att det blev många kategorier och en del där endast 

några få artiklar hamnade under. Detta ledde till att det blev svårare att göra en helhetsbedömning 

över resultatet då många kategorier liknade varandra och att de bytt namn under åren, men även 

att innehållet i de liknande kategorierna hade förändrats till viss del. Detta innebär att det blir 

svårt att dra slutsatser från resultatet då DN till exempel år 2005 hade en kategori med 

kulturnyheter som inte längre fanns kvar 2014, då jag själv valt att kategorisera liknande nyheter 

under kategorin nöje och underhållning. Det försämrar resultatet då det försvårar möjligheten att 

se en solklar förändring över tid, då det inte bara är nyhetsinnehållet som har förändrats utan 

även namnen på kategorierna. Ett bättre tillvägagångssätt hade varit att från början redogöra 

tydligt för vilka kategorier som skulle användas och vilka artiklar som skulle ingå i varje kategori, 

samt att jag som kodare valde ut alla kategorier själv baserat på tidigare forskning och bortsåg 

från vad nyhetssajterna själva hade valt att kategorisera nyheterna under. För att minimera 

tolkningen skulle en ordentlig genomgång behövas i kodschemat där det tydligt framgår vad som 

kategoriserar en politisk nyhet, en nöjesnyhet och så vidare, som förankrats i tidigare teorier. Det 

hade även gått att bunta ihop de kategorier som liknade varandra till en kategori, men detta hade 

blivit problematiskt då artiklarna i kategorierna fortfarande skiljde sig åt till viss del.  

 När det kommer till interkodarreliabilitet var detta inget problem då jag utförde all 

kodning på egen hand. Det fanns inte tillräckligt med tid för att koda in allt material två gånger, 

dock gick jag tillbaka i det inkodade materialet och tog stickprov för att kontrollera att det hade 

blivit rätt inkodat. Det innebär mer specifikt att jag gick tillbaka till det ursprungliga materialet 

och kodade in materialet igen och jämförde sedan detta med det tidigare inkodade materialet för 

att stämma av att det inte blivit några missar i inkodningen. Detta gjordes på cirka 30 artiklar och 

visade på precis samma resultat som det tidigare inkodade materialet. 
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4. Resultat 

 Här presenteras det resultat som framställts efter den data som insamlades vid den 

kvantitativa innehållsanalysen. Exempel på analyserade artiklar finns under bilaga nummer tre. 

 Resultatet visar på att en förändring mycket riktigt har skett under tid, vissa 

förändringar mer markanta än andra. Det går att se en ökning av nyheter med mer fokus på nöje 

och underhållning. I tabellerna 4.1A och 4.1B nedan framställs resultatet från samtliga 

nyhetskategorier, 4.1A visar resultatet från Dagens Nyheter och Aftonbladet separat och diagram 

4.1B visar det sammantagna resultatet från samtliga 450 artiklar från båda nyhetssajterna. Nyheter 

som överlag hade minskat på både nyhetssajterna var inrikesnyheter, utrikesnyheter, lokala 

nyheter och kulturnyheter. En ökning av nyheter som faller inom kategorin hälsa och livsstil och 

nöje och underhållning syntes tydligast i DN år 2014, då de båda åren innan inte fanns en enda 

nyhet i de kategorierna som tabell 4.1A visar. År 2014 innehöll DN 10,7 % av hälsa och livsstil 

och lika många procent nöje- och underhållningsnyheter, vilket gjorde att de två kategorierna 

tillsammans bestod av 21,4 % av DNs innehåll år 2014 (se tabell 4.1A). Dock förändrades DNs 

kategorier under åren och de hade under 2005 hela 20 % kulturnyheter, vilka ofta bestod av 

personporträtt av mindre kända konstnärer eller musikartister, kulturella evenemang, museum 

och dylikt. Under åren utvecklades denna typ av nyheter till mer fokusering på nöje och 

underhållning, och handlade istället om kända personers aktiviteter som till exempel ”Justin 

Biebers nykterhetstest” eller ”Soran Ismail tystnar i SR” (se bilaga tre för exempel på analyserade 

artiklar). Gällande utrikesnyheter kunde man se en liten minskning från 2005 till 2009, men DN 

består fortfarande av en stor del utrikesnyheter. Hela 16 % av nyheterna på DN 2014 består av 

utrikesnyheter, jämför med 20 % år 2005. En ganska stor förändring gick att se på de lokala 

nyheterna. År 2005 bestod 10,7 % av lokala nyheter, 2009 hade det sjunkit till 5,3 % och 2014 

bestod endast 2,7 % av nyhetsmaterialet av lokala nyheter. Inrikesnyheter kan man också se en 

stor förändring i över tid. En fjärdedel (25,3 %) av nyheterna bestod 2009 av inrikesnyheter och 

handlade om händelser i Sverige, som till exempel brott, olyckor och lagförändringar. År 2014 

hade det sjunkit och endast 5,3 % bestod av inrikesnyheter, 2005 var det 14,7 %. Politiska 

nyheter följde ungefär samma kurva som inrikesnyheter, men tog en något mindre andel av det 

totala antalet nyheter. Politiken stod för 8 % av nyheterna år 2005, 13 % år 2009 och till år 2014 

hade det minskat rejält ner till 5,3 %. Ekonominyheter har också genomgått en intressant 

förändring över åren. År 2005 bestod 12 % av ekonominyheter och handlade ofta om olika 

företags ekonomi, som till exempel nedskärningar företag hade varit tvungna att genomföra, 

förändringar i stora företag och jobb på en allmän nivå. Till 2009 hade siffran ökat till 14,7 %, 

vilket inte innebär en jätteförändring, men det året handlade ekonominyheterna mer om 
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förändringar på börsen eller bankernas förändrade räntor och enskilda individers 

löneförhandlingar eller arbetssituationer. År 2014 hade ekonominyheterna minskat till 5,3 % och 

handlade det året mest om läsarens privata ekonomi, hur du kan gå tillväga för att spara pengar 

eller vilka prylar du ska köpa för att shoppa rätt. Tabell 4.1A nedan visar förändringen över tid 

för samtliga nyhetskategorier för alla de 450 analyserade artiklarna i både DN och Aftonbladet 

separat. 

 DN och Aftonbladet visar båda på en ökning av sportnyheter. År 2014 innehöll 

flest sportnyheter, vilket är ett resultat som blev påverkat av OS i Sotji. Däremot kan man anta att 

resultatet ändå hade visat på en ökning, då en markant ökning hade skett från år 2005 till år 2009. 

I Aftonbladet bestod endast 2,7 % av sportnyheter år 2005, medan 12 % år 2009 var 

sportrelaterade nyheter. Se tabell 4.1B för att avläsa det totala resultatet där nyhetskategorierna 

från DN och Aftonbladet slagits samman.  

 Inrikesnyheter har även minskat på Aftonbladet. Hela 29 % av nyheterna år 2005 

bestod av inrikesnyheter, minskade år 2009 till 17 % och 2014 hade det sjunkit ner till endast 12 

%. Lika var det med utrikesnyheterna i Aftonbladet, hela 22,7 % av nyheterna handlade år 2005 

om utrikesnyheter, 12 % år 2009 och endast 9,3 % år 2014 (se tabell 4.1A). Dock märktes en 

skillnad på kategorin utrikesnyheter i DN och Aftonbladet. DNs utrikesnyheter handlade ofta om 

utrikespolitik eller ekonomi, medan Aftonbladets utrikesnyheter handlade om små, ovanliga 

händelser i andra länder som ofta fokuserade på en enskild individ. Den mest överraskande 

trenden på Aftonbladet var nyheter i kategorin hälsa och livsstil. Där hade resultatet inte 

förändrats avsevärt, men en något nedåtgående trend kunde utläsas (se tabell 4.1A). Däremot 

kunde man se en mycket stor förändring gällande nöje- och underhållningsnyheter. År 2005 

bestod endast 5,3 % av nyheterna av ett nöje- och underhållningsinnehåll, 2009 hade det ökat till 

24 % och 2014 hamnade resultatet på ungefär samma nivå, närmare bestämt 22,7 %, som tabell 

4.1A nedan visar. Det innebär att det nästan är en fjärdedel av nyheterna som består av ett rent 

nöjesinnehåll. Antalet ekonominyheter skilde sig även dem åt under årens gång och det gick att 

utläsa en ökning över tid. På Aftonbladet var förändringen i innehållet i ekonominyheterna extra 

tydlig, då nyheterna handlade allra mest om hur du som privatperson kan sköta din ekonomi bäst, 

bra tips för att shoppa rätt och inte så mycket om ekonominyheter som rör stora företag eller 

som har ett stort allmänintresse. Det var år 2005 9,3 % ekonominyheter, 2009 hade de ökat till 

18,7% och 2014 syntes en liten minskning igen då 14,7 % av innehållet bestod av 

ekonominyheter. Se tabell 4.1A nedan för att utläsa resultatet över samtliga nyhetskategorier.  
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Tabell 4.1A: Nyhetskategorier över tid i Dagens Nyheter respektive Aftonbladet 

Dagens Nyheter 2005 
Antal (Procent) 

2009 
Antal (Procent) 

2014 
Antal (Procent) 

Totalt antal 
(Procent) 

Sport 8 (10,7 %) 13 (17,3 %) 12 (16 %) 33 (14,7 %) 

Inrikes 11 (14,7 %) 19 (25,3 %) 4 (5,3 %) 34 (15,1 %) 

Utrikes 15 (20 %) 12 (16 %) 12 (16 %) 39 (17,3 %) 

Ekonomi 9 (12 %) 11 (14,7 %) 4 (5,3 %) 24 (10,7 %) 

Lokalt 8 (10,7 %) 4 (5,3 %) 2 (2,7 %) 14 (6,2 %) 

Debatt 1 (1,3 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %) 2 (0,9 %) 

Kultur 15 (20 %) 0 (0,0 %) 4 (5,3 %) 19 (8,4 %) 

Vetenskap 2 (2,7 %) 0 (0,0 %) 4 (5,3 %) 6 (2,7 %) 

Politik 6 (8 %) 10 (13,3 %) 4 (5,3 %) 20 (8,9 %) 

Ledare 0 (0,0 %) 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 2 (0,9 %) 

Kultur & Nöje 0 (0,0 %) 4 (5,3 %) 5 (6,7 %) 9 (4 %) 

Teknik 0 (0,0 %) 1 (1,3 %) 0 (0,0 %) 1 (0,4 %) 

Hälsa & Livsstil 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 8 (10,7 %) 8 (3,6 %) 

Resor 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 4 (5,3 %) 4 (1,8 %) 

IT & Internet 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (2,7 %) 2 (0,9 %) 

Nöje & 
Underhållning 

0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 8 (10,7 %) 8 (3,6 %) 
 

Totalt 75 (33,3 %) 75 (33,3 %) 75 (33,3 %) 225 (100 %) 

Aftonbladet 2005 
Antal (Procent) 

2009 
Antal (Procent) 

2014 
Antal (Procent) 

Totalt antal 
(Procent) 

Sport 2 (2,7 %) 9 (12 %) 12 (16 %) 23 (10,2 %) 

Inrikes 22 (29,3 %) 13 (17,3 %) 9 (12 %) 44 (19,6 %) 

Utrikes 17 (22,7 %) 9 (12 %) 7 (9,3 %) 33 (14,7 %) 

Ekonomi 7 (9,3 %) 14 (18,7 %) 11 (14,7 %) 32 (14,2 %) 

Lokalt 1 (1,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (0,4 %) 

Debatt 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

Kultur 1 (1,3 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %) 2 (0,9 %) 

Vetenskap 3 (4 %) 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 5 (2,2 %) 

Politik 2 (2,7 %) 2 (2,7 %) 2 (2,7 %) 6 (2,7 %) 

Ledare 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 4 (5,3 %) 4 (1,8 %) 

Kultur & Nöje 3 (4 %) 1 (1,3 %) 0 (0,0 %) 4 (1,8 %) 

Teknik 2 (2,7 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (0,9 %) 

Hälsa & Livsstil 8 (10,7 %) 7 (9,3 %) 6 (8 %) 21 (9,3 %) 

Resor 1 (1,3 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %) 2 (0,9 %) 

IT & Internet 2 (2,7 %) 1 (1,3 %) 4 (5,3 %) 7 (3,1 %) 

Nöje & 
Underhållning 

4 (5,3 %) 18 (24 %) 17 (22,7 %) 39 (17,3) 

Totalt 75 (33,3 %) 75 (33,3 %) 75 (33,3 %) 225 (100 %) 
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Tabell 4.1B: Nyhetskategorier över tid – samtliga 450 artiklar i DN och Aftonbladet 

Nyhetskategori 
Dagens Nyheter 
och Aftonbladet 

2005 
Antal 
(Procent) 

2009 
Antal 
(Procent) 

2014 
Antal 
(Procent) 

Totalt antal 
(Procent) 

Sport 10 (6,7 %) 22 (14,6 %) 24 (16 %) 56 (37,3 %) 

Inrikes 33 (22 %) 32 (21,3 %) 13 (8,7 %) 78 (17,3 %) 

Utrikes 32 (21,3 %) 21 (14 %) 19 (12,7 %) 72 (16 %) 

Ekonomi 16 (10,7 %) 25 (16,7 %) 15 (10 %) 56 (37,3 %) 

Lokalt 9 (6 %) 4 (2,7 %) 2 (1,3 %) 15 (3,3 %) 

Debatt 1 (0,7 %) 0 (0,0 %) 1 (0,7 %) 2 (0,4 %) 

Kultur 16 (10,7 %) 0 (0,0 %) 5 (3,3 %) 21 (4,7 %) 

Vetenskap 5 (3,3 %) 1 (0,7 %) 5 (3,3 %) 11 (2,4 %) 

Politik 8 (5,3 %) 12 (8 %) 6 (4 %) 26 (5,7 %) 

Ledare 0 (0,0 %) 1 (0,7 %) 5 (3,3 %) 6 (1,3 %) 

Kultur & Nöje 3 (2 %) 5 (3,3 %) 5 (3,3 %) 13 (2,9 %) 

Teknik 2 (1,3 %) 1 (0,7 %) 0 (0,0 %) 3 (0,7 %) 

Hälsa & Livsstil 8 (5,3 %) 7 (4,7 %) 14 (9,3 %) 29 (6,4 %) 

Resor 1 (0,7 %) 0 (0,0 %) 5 (3,3 %) 6 (1,3 %) 

IT & Internet 2 (1,3 %) 1 (0,7 %) 6 (4 %) 9 (2 %) 

Nöje & 
Underhållning 

4 (2,7 %) 18 (12 %) 25 (16,7 %) 47 (10,4 %) 
 

Totalt 150 (33,3 %) 150 (33,3 %) 150 (33,3 %) 450 (100 %) 

 

 Den tydligaste förändringen var användandet av visuella uttryck som bilder och 

TV-inslag. I diagram 4.2 nedan presenteras ökningen av användandet av bilder i samband med 

nyhetstexten och i nästa diagram, 4.3, visas ökningen av TV-inslag. Både i DN och Aftonbladet 

har det skett en framträdande ökning av visuella uttryck. Går man tillbaka och kollar under 2005 

var det endast 25 % av artiklarna i Aftonbladet som hade en bild kopplad till sig och 49 % i DN. 

År 2009 hade den siffran ökat till 85 % i Aftonbladet och 80 % i DN. Kraftigaste ökningen syns i 

Aftonbladet, då 93 % av artiklarna år 2014 hade en bild kopplat till sig och 81 % i DN samma år 

(se diagram 4.2 nedan). Det innebär att endast fem artiklar inte hade en tillhörande bild i 

Aftonbladet 2014, men det betyder inte att de artiklarna presenterades utan några visuella medel. 

Under 2009 och 2014 hade 18 artiklar ett tillhörande TV-inslag (9 vardera år), vilket innebär att 

vissa artiklar hade både TV-inslag och bilder kopplat till sig. I Aftonbladet var det alltså ingen 

skillnad på 2009 och 2014 när det kommer till TV-inslag, men jämfört med 2005 syntes en 

skillnad då det endast fanns en artikel med ett tillhörande TV-inslag 2005 i Aftonbladet. DN 

visade på den största förändringen på den punkten, då de 2005 inte hade ett enda TV-inslag, 2009 

hade de fem stycken och 2014 elva stycken, vilket visar på en tydlig stegrande utveckling (se 

diagram 4.3 där resultatet presenteras i procent). Det går även att se en tydlig visuell skillnad på 
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hemsidorna över tid, då bilderna år 2005 var mindre och inte lika framträdande, 2009 tog bilderna 

upp något större ytor och 2014 var bilder och TV-inslag dominerande på båda hemsidorna.  

 

Diagram 4.2 – Andel artiklar med tillhörande bild, (%) 2005-2014, totalt 450 artiklar 

  

Diagram 4.3 – Andel artiklar med tillhörande TV-inslag (%) 2005-2014, totalt 450 artiklar 
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 Det är inte bara antalet bilder som har ökat på nyhetssajterna, när man kollar på 

vad bilderna illustrerar ser man tydligt att antalet bilder som visar en person har ökat. Diagram 

4.4 nedan visar förändringen över tid i både DN och Aftonbladet. Ökningen var mycket stor på 

Aftonbladet och mindre tydlig, men fortfarande existerande, på DN. På DN syntes en något 

stegrande ökning då andelen personer på bild år 2005 var 41,3 %, 2009 var det 45,3 % och till sist 

2014 bestod bilderna till 48 % av personer. På Aftonbladet var förändringen mycket 

framträdande. År 2005 var det endast 20 % av bilderna som bestod av personer, 2009 hade 

siffran stigit till 64 % och 2014 var det hela 72 % av bilderna som visade personer. Det innebär 

att det år 2014 endast var 28 % av bilderna som inte innehöll en person på Aftonbladets 

förstasida (se diagram 4.4). 

Diagram 4.4 – Andel artiklar med personer på bild (%) 2005-2014, totalt 450 artiklar 

 

 I frågan om dessa individer var kända eller okända personer ser resultatet lite olika 

ut mellan de två nyhetssajterna. På Aftonbladet kan en ökning av kända personer på bild utläsas 

över tid, medan DN visar en minskning av porträttering av kända personer. Detta illustreras i 

diagram 4.5 nedan. Den här statistiken måste självafallet mätas mot antalet personer som fanns 

med på bild för att få fram ett rättvisande resultat. Då DN överlag hade färre bilder på personer 

hade de även färre kända personer, men av de personer som var med på bild var en större andel 

kända. Procentstatistiken kan vara något missvisande då Aftonbladet hade en större andel bilder 

på personer och i antalet fler kända personer, men procenttalet blir lägre då de sammantaget hade 

fler bilder. Dock visar procenttalen den korrekta andel av hur många personer som var kända 
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eller inte utav det antal bilder som analyserades. På Aftonbladet var hur som helst endast 24 % 

kända personer med på bild år 2005, år 2009 hade det ökat till 52 % och 2014 var andelen 

fortfarande lika stor, det vill säga 52 % (se diagram 4.5). Det innebär att ungefär hälften, 48 % av 

personerna som porträtterades var okända individer på Aftonbladets förstasida. På DN var det 

hela 74 % kända individer med på bild år 2005, detta minskade dock ner till 56 % år 2009 och 

avslutade med en ökning till 2014, då antalet visade sig vara 64 % (diagram 4.5). Det var alltså 

2014 endast 36 % av individerna som sedan innan var okända individer som var med på bild på 

DN. DN har över tid befunnit sig på en ganska jämn nivå på antalet personer som är med på 

bild, men det går att utläsa en ökning av okända personer som porträtteras på bild. Aftonbladet 

som har ökat radikalt i antal personer med på bild har alltså ökat både på antalet okända och 

kända personer som visas i bild, men den största ökningen Aftonbladet visar är av antalet kända 

personer som fanns med på bild. Diagram 4.5 nedan visar den andel kända personer som 

illustrerades på bild. 

Diagram 4.5 – Andel artiklar med kända personer på bild (%) 2005-2014, totalt 450 artiklar 

   

 Ibland kunde artikeln ha med en person på bild vars namn sedan inte nämndes i 

texten. Om nyheten handlade om till exempel en ny träningsmetod kunde en okänd person vara 

med på bild för att illustrera träningsmetoden men sedan inte nämnas med namn i texten då 

nyheten inte handlade om personen i sig, utan om den nya träningsmetoden. Det fanns också fall 

då artikeltexten handlade om en person utan att personen var med på bild, eller att det inte fanns 

någon tillhörande bild till artikeltexten, vilket var anledningen till att jag valde att undersöka även 

hur ofta personer nämndes i texten, det vill säga rubriken, ingressen och eventuell ytterligare del 
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av artikeltexten som syntes på förstasidan. Resultatet från detta syns i diagram 4.6 nedan. Trots 

att man på DN kunde se en ökning av personer som var med på bild kunde man utläsa en 

minskning av personer som nämns i texten. Den andel artiklar som år 2005 nämnde en specifik 

person i texten mätte upp till 66,7 %, gick år 2009 ner till 58,7 % och visade till sist siffran 57,3% 

år 2014 (se diagram 4.6). På Aftonbladet var skillnaden störst mellan år 2005 och 2009 då första 

året innehöll 54,7 % artiklar som nämnde en specifik person, vilket ökade till 74,7 % år 2009. 

Den siffran sjönk till 61,3 % år 2014, vilket fortfarande är en större andel än 2005 visade. 

Diagram 4.6 nedan illustrerar detta. 

 
4.6 – Andel personer som nämns i artikeltexten (%) 2005-2014, totalt 450 artiklar 
 
 
 Diagrammet 4.7 nedan visar hur stor andel av den text som nämnde en person som 

innefattade en känd person. En mycket kraftig ökning syns tydligt på Aftonbladet, medan DN 

visar en nedgång från 2005 till 2009, men sedan en uppgång igen från år 2009 till år 2014. Dessa 

siffror går att jämföra med diagram 4.5 som illustrerar om en känd person finns med på bild där 

det även där syns en nedgång år 2009 i DN. Procentandelen över hur ofta en känd person finns 

med på bild är dock större än hur ofta en känd person nämns i texten, vilket innebär att 

nyhetssajterna oftare illustrerar en bild på en känd person än de faktiskt skriver en artikel som 

handlar om personen på bilden. Detta var tydligast på DN. För Aftonbladet stämde endast detta 

påstående år 2009, år 2005 nämndes kända personer lika ofta i texten som de fanns med på bild 

och 2014 nämndes kända personer faktiskt oftare i texten än de fanns med på bild (se diagram 

4.7). 
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4.7 – Andelen kända personer som nämns i texten (%) 2005-2014, totalt 450 artiklar 
 
 En annan intressant aspekt var hur ofta personer citerades i rubriken eller 

ingressen. Hur ofta framställdes individen tillsammans med sina egna ord och presenterades 

genom att uttrycka sina egna åsikter, och kunde man urskilja en ökning av detta genom åren? Det 

presenterade resultatet har hittills påvisat att en person inte behöver nämnas i texten bara för att 

den finns med på bild, och vice versa. Det innebär att en person mycket väl även kan nämnas i 

texten utan att ha blivit intervjuad eller utan att få chans att uttrycka sina egna åsikter. Diagram 

4.8 nedan visar hur stor andel av personerna som nämns citeras i rubriken eller ingressen och 

detta har mycket riktigt ökat över åren. Ha dock i åtanke att detta endast gäller den text som syns 

på förstasidan och utesluter därför inte att personen citeras senare i texten för de artiklar där 

personen inte citerades. Det som har undersökts är alltså hur DN respektive Aftonbladet har valt 

att framställa individens egen åsikt och om de har med detta som ett av de framträdande 

elementen, som lockbete på förstasidan för att få allmänheten att gå in och klicka på artikeln. Det 

var år 2005 endast 5,3 % som citerades på DN, respektive 13,3 % på Aftonbladet, vilket sedan 

ökade kraftigt till 2009 och fortsatte öka för Aftonbladet till år 2014, som diagram 4.8 illustrerar 

nedan. Det är fortfarande långt ifrån hälften av alla personer som citeras i rubriken eller 

ingressen, men detta är något som har ökat kraftigt mellan 2005 och 2014. 
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4.8 – Andelen personer som citeras i texten (%) 2005-2014, totalt 450 artiklar 

 

 För att sammanfatta studiens resultat kan man dra slutsatsen att visuella uttryck i 

form av bilder och TV-inslag har ökat radikalt efter uppkomsten av klickjournalistik och 

fortsätter att öka fram till idag då klickjournalistiken är mer utbredd då en starkt övervägande 

andel av artiklarna är kopplade till någon form av visuella uttryck, i vissa fall både bilder och TV-

inslag. Användandet av personer på bild har ökat både med användandet av kändisar och även 

okända individer. Detta är en utveckling som inte enbart är tydlig på bild utan visar sig även i 

texten där resultatet visar på ett ökat nämnande av personer i texten samt att antal citat från 

personer även har ökat på förstasidan i både DN och Aftonbladet. Hur detta resultat relaterar till 

tidigare nämnda teorier och vilka slutsatser man kan dra efter detta kommer nu analyseras och 

diskuteras i nästa kapitel. 
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5. Analys och diskussion 

 I den här delen kommer resultatet analyseras, diskuteras och knytas ihop med 

ovannämnda teorier och tidigare forskning. För att analysen ska bli mer överskådlig är den 

uppdelad i tre underrubriker som hör ihop med de tidigare utvalda teorierna, klickjournalistikens 

kommersialisering, kändisen och individen, samt populärkulturens inflytande på nyheterna. 

5.1 Klickjournalistikens kommersialisering 

 Efter att ha utfört en innehållsanalys över innehållet i DN och Aftonbladet över tid 

står det klart att innehållet i nyheterna mycket riktigt har förändrats över tid, efter att 

klickjournalistik har blivit ett mer utbrett fenomen. Nyheter med en mer seriös ton har minskat 

och nöjesnyheter med fokus på underhållning och kändisvärlden har ökat. Vad innebär då denna 

förändring för nyhetsmediet i stort? Vad innebär det för innehållet i nyheterna och nyheternas 

ekonomi och kommersialisering? 

 Klickjournalistiken har tagit fokus från nyhetsvärderingen och förändrat 

journalistens arbetssätt när det kommer till att välja ut vilka nyheter som ska publiceras (Karlsson 

& Clerwall, 2013). Som tidigare nämnts är detta något som syns tydligast i kommersiella 

onlinemedier (MacGregor, 2007) som DN och Aftonbladet. Nyhetssajterna är idag mycket 

beroende av sina annonsörer och då de inte längre betalar lika mycket för onlineannonsering som 

de gjorde tidigare för att annonsera i tidningen tvingas medierna anpassa sitt innehåll efter vad 

som får annonsörerna att annonsera hos dem, vilket innebär att de måste anpassa sitt innehåll 

efter vad publiken klickar mest på för att kunna presentera bra siffror över antal läsare för 

annonsörerna (Thurman & Myllylahti, 2009). Tidigare forskning har påvisat just detta, att när 

läsarantalet (antal klick) ökar, ökar även antalet annonsörer (Tang, et al., 2011). Dessa ekvationer 

redovisar tydligt att nyhetsmedierna i samband med kommersialiseringen anpassar sitt innehåll 

efter antal klick. Innehållet har förändrats till att bli mer kommersiellt och konsumentfokuserat 

och handlar idag mycket om hur du kan spendera dina pengar på bästa sätt och att få 

andvändbara tips (Thurman & Myllylahti, 2009). Att läsa nyheterna på nätet ska vara 

underhållande och kombinera nytta med nöje, snarare än att ta del av samhällsviktig information, 

vilket också gynnar annonsörerna och i slutändan hela nyhetsbolagets ekonomi. Om läsarna (eller 

konsumenterna) som klickar in på nyhetssajten möts av en startsida som presenterar nyheter med 

fokus på nöje och underhållning och ger läsaren en positiv känsla, samtidigt som de kanske får 

några användbara tips till hur de kan sköta sin ekonomi, blir de kanske också mer positivt 

inställda till annonserna på nyhetssidan och mer benägna till att klicka på annonsen och kanske 

till och med köpa produkten eller tjänsten annonsen gör reklam för. Som Richard Picards tidigare 
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nämnda teorier redogör, är det lättare att publicera lättsmälta nyheter för att få glada och passiva 

läsare och undvika att ta onödiga ekonomiska risker som kan påverka nyhetsmediets ekonomi 

(Picard, 2004). För att återgå till John McManus teorier om kommersialisering och gå tillbaka till 

de fyra marknaderna: annonsörerna, ägarna, källorna och läsarna (McManus, 1995) så är detta en 

aspekt man kan utreda för vilka marknader det förändrade innehållet gynnar respektive 

missgynnar mest. Enligt tidigare påstående gynnar detta absolut annonsörerna då nyhetsinnehållet 

delvis har anpassats efter annonsörernas behov. Ägarna gynnas även dem då många klick innebär 

en bättre ekonomi för nyhetsbolaget i stort. Men gynnar det läsarna och källorna? Visst får de ta 

del av de nyheter majoriteten valt att klicka mest på, men är detta verkligen det innehåll som 

gynnar publiken mest, eller går det i slutändan tillbaka till att gynna marknaden för att 

nyhetsbolaget och dess annonsörer ska tjäna så mycket pengar som möjligt? Är det 

nyhetsinnehåll läsarna klickar mest på i själva verket det innehåll de faktiskt vill, eller skulle 

behöva, ta del av? Den fjärde aktören i McManus teori, källorna, påverkas negativt av 

klickjournalistiken och dess anpassning av nyhetsinnehållet. Ett mindre urval görs och enligt 

Thurman och Myllylahti (2009) kommer det mesta nyhetsmaterialet från PR-byråer eller mail som 

kommer in till redaktionen. Vad händer med de andra källorna som vill eller behöver synas i 

medierna? Journalistens utvecklade passivitet när det kommer till att leta rätt på nyheter påverkar 

variationen av nyheter negativt då valet av vad som ska publiceras mestadels består av de tips och 

nyheter som frivilligt kommer in till redaktionerna och inte av de händelser eller den information 

som kanske gärna undanhålls från medier och som journalisten själv aktivt måste leta reda på för 

att kunna publicera, vilket ofta är sådant som är viktigast (men också mest kostsamt) att publicera 

(McChesney, 1999). Journalistikens passivitet behöver inte nödvändigtvist vara anledningen till att 

urvalet försämras och nyheternas kvalitet påverkas då den starka konkurrensen i nyhetsvärlden 

även är en bidragande faktor (Picard, 2004). Med det hårda klimat som existerar i nyhetsvärlden 

idag har nyhetssajterna helt enkelt inte möjlighet att ta några ekonomiska risker för att kunna 

behålla sin plats som en attraktiv aktör på konkurrensmarknaden. Det leder till att nyhetssajterna 

tvingas anpassa nyheterna till det publiken klickar på, oavsett om det är en nyhet med högt 

informationsvärde eller inte. Då antalet nöjesnyheter har ökat markant både på DN och på 

Aftonbladet och antalet nyheter i andra kategorier minskat kan man här anta att många nyheter 

som kanske hade varit viktigare för allmänheten att ta del av har valts bort för att hålla ett högt 

underhållningsvärde på nyhetssajten och för att inte hålla en för seriös ton med anledning av att 

locka fler läsare och fastställa en god ekonomi för nyhetsbolaget. En tydlig uppgång av nyheter 

med ett mer lättsamt innehåll syns väl i det presenterade resultatet, vilket håller läsarna 

underhållna nog för att förhoppningsvis (utifrån annonsörernas och ägarnas perspektiv) hindra 
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läsarna från att börja fundera över och ifrågasätta vilka nyheter de går miste om. En underhållen 

läsare är en nöjd läsare, men hur demokratiskt medveten eller aktiv är denna läsare? Hur 

motiverad blir läsaren att sätta sig in i politiska frågor och medverka i den offentliga politiska 

diskussionen om den största delen av nyheter de får ta del av är av underhållningskaraktär? Enligt 

McChesney (1999) bidrar kommersialiseringen till ett minskat politiskt deltagande hos 

allmänheten och lämnar publiken passiva utan ansträngning eller möjlighet att kritiskt granska 

samhället.  I dagens läge finns fortfarande andra nyhetskanaler som är mindre inriktat på 

underhållning och fortfarande bistår med samhällsnyttiga nyheter, men vad händer om de 

kommersiella nyheternas trend fortsätter att öka och efter några år visar ett ännu större innehåll 

av nöjesnyheter, vad säger emot att även andra nyhetsmedier kommer följa med den trenden för 

att kunna konkurrera på mediemarknaden? Vidare, vilka nyhetskanaler kommer få flest läsare 

eller tittare? De som underhåller läsarna eller de som försöker informera läsarna med tunga 

samhällsproblematiska nyheter? Även om andra nyhetskanaler finns kvar kommer de fortfarande 

behöva hitta ett sätt att konkurrera med kommersiell media för att synas, vilket i slutändan 

mycket väl kan påverka innehållet i nyheterna inte bara i kommersiell media, utan även i andra 

nyhetsmedier. 

 Utifrån undersökningen går det även att utläsa en kraftig ökning av både bilder och 

TV-inslag på nyhetssajterna vilket bidrar till ett mer underhållande och lättsmält innehåll och ger 

förstasidan ett mer visuellt tillgängligt innehåll som är snällt för ögat. Inte bara antalet bilder har 

ökat, bilderna som finns tar även upp mer plats idag än för nio år sedan och till en artikel kan 

flera olika bilder vara kopplade, och även TV-inslag tillsammans med bilder och text i en enda 

nyhet. Detta gör att nyheterna blir lättare och mer underhållande att ta del av då man inte längre 

behöver ta till sig lika mycket tung text och kan utläsa mycket från bilderna och rubrikerna vad 

artikeln handlar om. Det har även blivit svårare att urskilja vilka bilder som hör till en 

nyhetsartikel och vilka bilder på nyhetssajten som hör till en reklam, vilket lättare bjuder in 

läsaren till att klicka även på annonserna på nyhetssajten, vilket i sin tur bidrar till annonsörernas 

tillfredsställelse. Allt detta skapar en visuellt tillfredsställande digitalt löp med lättsmälta och 

underhållande nyheter som läsaren enkelt kan ta del av utan vidare ansträngning eller engagering i 

andra viktiga samhällsfrågor. Läsaren blir passiv, tillfredsställd och lätt att manipulera. I slutändan 

är det dock nyheterna som läsaren själv väljer att klicka mest på som till största del når dagsljuset 

och självklart är det lättast att klicka på den nyhet som är visuellt tilltalande och verkar mest 

underhållande. Men är det klokt att anpassa nyheterna efter vad som är mest underhållande för 

läsaren eller borde nyheterna handla mer om händelser som kanske är viktigare för individen att 

ta del av, mer än bara ur ett underhållningssyfte? Som tidigare nämnts är det skillnad på vad en 
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journalist anser är en viktig nyhet att publicera och vad som i dagens samhälle anses vara en viktig 

nyhet (Strömbäck et al., 2012). Ur ett kommersiellt perspektiv är nyheter med ett högt 

underhållningsvärde viktigare att publicera för att locka en stor andel läsare än en nyhet som ur 

ett samhällsperspektiv (eller ett politiskt perspektiv) är viktigare att publicera. Denna trend med 

en ökning av kommersialiserade nyheter är något som syns tydligt i nyhetsmedier online idag, och 

ökar i takt med klickjournalistikens utbreddning. Att använda visuella hjälpmedel för att lättare 

framföra nyheten och få den att bli sedd är inget felaktig beteende utan snarare en naturlig 

utveckling i dagens teknologisamhälle. Däremot skulle dessa visuella uttryck kunna användas på 

ett mer effektivt sätt och inte enbart fokusera på att förmedla underhållning utan även 

informationsvärde för samhällsindividen. Om nyhetsmedierna använde visuella medel till att 

förmedla information som är viktig för allmänheten i en större utsträckning, som är nyheternas 

ursprungliga ansvar, skulle nyhetsmedierna kunna kombinera nyheter med ett högt 

informationsvärde och fullfölja sitt ansvar som kritiska samhällsgranskare. Istället för att blunda 

för den utveckling som skett och passivt anpassa nyheterna efter publikens klick skulle 

nyhetsmedierna kunna använda klickmätningarna och visuella knep för att förmedla 

samhällsnyttig information på ett mer effektivt sätt.  

 Kändisen och personifieringen av vanliga individer är något som enligt resultatet 

används i en mycket större utsträckning idag än tidigare och bidrar till kommersialiseringen och 

det utökade nöjesutbudet i den utsträckningen att individer framställs för läsaren att lättare 

identifiera sig med nyheten och för att nyheten ska bli mer lättsmält, vilket är en aspekt 

diskussionen nu kommer gå vidare till. 

 

5.2 Kändisen och individen 

 Kommersialiseringens trend visar på en ökning av nyheter med högt 

underhållningsvärde och med ett mer lättsmält innehåll. Vad består då det lättsmälta 

nyhetsinnehållet av? Som undersökningen tydligt visar kan man se en ökning av användandet av 

kändisar i nyheterna på Aftonbladet, men en nedgång på DN. Inte bara exponering av kända 

individer har ökat, utan mest tydlig är ökningen av individer som sedan innan är okända. Detta är 

en intressant utveckling som grundar sig i tidigare nämnda teorier i den här uppsatsen. Redan 

2001 hade Harcup och O’Neill märkt en trend i nyheterna av att presentationen av individen var 

viktig för att en nyhet skulle vara av intresse att publicera, då deras lista de presenterar består av 

flera punkter som redovisar att det är viktigt att nyheten handlar om en känd person eller har en 

individ i fokus för att nå publicering (Harcup & O’Neill, 2001). De hade redan innan 
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klickjournalistikens uppkomst etablerat detta som en viktig aspekt och nu när publikmätningar 

blivit möjliga och nyhetsmedier direkt kan följa vilka nyheter som får mest uppmärksamhet har 

personifieringen i pressen ökat avsevärt. Här kan man därför dra slutsatsen att det 

nyhetsmedierna märkte när de började följa klickmätningarna var att artiklar med individer i 

fokus klickades mest på och ökade därför antalet artiklar där individer stod i fokus för att anpassa 

nyheterna efter publiken. Picards teori om att kommersialiseringen bidrar till ett innehåll i 

medierna med ett mer lättsmält innehåll kan knytas an till Harcup och O’Neill, då man som läsare 

har lättare att ta till sig nyheten, den blir mer lättsmält, om den handlar om en individ som går att 

identifiera sig med och som man kan känna igen sig i (Harcup & O’Neill, 2001). Nyheten kan 

med hjälp av porträttering av en person presenteras på ett mycket mer personligt plan, vilket gör 

att det blir lättare för läsaren att ta till sig nyheten och ger läsaren ett större intresse för att klicka 

in på nyheten och läsa vidare.  

 Fokuseringen på individer och kändisar håller sig inte enbart till nyheter i kategorin 

nöje och underhållning utan används flitigt även i andra nyhetskategorier. Som resultatet 

presenterar är personifieringen vanligt förekommande även i nyhetskategorier som sport, politik 

och utrikesnyheter. Detta kan ses som en början av ett mer nyttigt och effektivt användande av 

att individen står i fokus för att förmedla en nyhet. Även om det mest används i nöjesfokuserade 

nyheter i dagsläget kan detta fortsätta att övergå till andra nyhetskategorier och nyhetsmedier kan 

använda personifieringen som ett knep för att få allmänheten intresserade av nyheter som har ett 

högt informationsvärde och som är viktiga för samhällsindividen att ta del av.  

 Det är med dagens teknik möjligt att uttrycka sig själv och synas mer som individ i 

medierna genom exponering av sitt jag i form av till exempel bloggar och egenproducerade 

videor (Hartley, 2012., Marshall, 2004) och genom dessa kanaler kan ”vanliga människor” delta i 

medborgarjournalistik i den form att de kan presentera sitt eget material och även delta genom att 

aktivt kommentera på andra nyheter som produceras och sprida nyheterna vidare (Strömbäck & 

Karlsson, 2011). De kan lättare få fram ditt politiska budskap eller presentera sin personlighet för 

allmänheten snabbt och med effektiv spridning utan några större ansträngningar. Det har blivit 

mer intressant att ta del av den enskilda individen och dess åsikter och dagliga aktiviteter på ett 

mer personligt plan vilket gäller både kända och okända individer. I undersökningen utförd i 

denna studie presenteras ett resultat som visar på en framträdande ökning av personer som 

citeras i nyhetstexten efter klickjournalistikens början. Det här visar på ett ökat intresse för 

personens åsikter och att ta del av deras individ mer än bara som en passiv figur som presenteras 

i medierna. När individen citeras och får utrymme i nyheten att framföra sin egen åsikt öppnar 

detta upp för en ökad förståelse av individen. När personen i fråga citeras tillåter det läsaren att 



38 

inte bara följa individens aktiviteter och vardag, utan de får dessutom ta del av dessa aspekter 

utifrån individens egenformulerade ord. Detta förstärker individens självförverkligande och gör 

det lättare för läsaren att ta del av kändisens personlighet. Detta stärker läsarens känsla av att det 

är möjligt att krossa barriären mellan kändisen och den okända individen och att läsaren själv 

skulle kunna förverkliga ett eget kändisskap, enligt Marshalls tidigare teorier (2006). Kändisen blir 

ett förkroppsligande av konsumtion och öppnar upp en möjlighet för läsaren att ta efter 

kändisens beteendemönster, klädval, politiska åsikter eller vad det än kan vara. Kändisen skulle 

även kunna användas som en förmedlare av information, vilket görs i viss utsträckning inom till 

exempel politik, men skulle kunna användas mer för att förmedla information som kan vara 

viktig för individen att ta del av. Även när okända individer porträtteras i nyheterna kan läsaren 

identifiera sig med individen i fråga, kanske mer då i och med att den okända personen är precis 

som vilken individ som helst vilket möjligtvis gör det lättare för läsaren att identifiera sig med en 

individ som befinner sig i en liknande situation som läsaren själv. Som diagram 4.4 visar i 

resultatavsnittet har en ökning skett av personifiering över tid i både DN och Aftonbladet och 

syns tydligast i Aftonbladet. Denna utveckling har skett i samma takt som klickjournalistikens 

utveckling och påvisar ett förtydligande av det resultat som redan presenterats, att 

klickjournalistiken påverkar en förändring i innehållet i nyheter online. Att personifieringen har 

ett samband med den ökade kommersialiseringen som tidigare diskuterats framgår bland annat i 

det anseende att deras utveckling sker i samtid, men för att förtydliga detta kommer jag nu 

diskutera sambandet på en mer detaljerad nivå.   

 De kommersiella nyheterna online anpassar innehållet för att passa till läsarnas 

önskemål för att få så många läsare som möjligt för att kunna presentera bra statistik över antal 

läsare på sidan för annonsörerna. Kommersialiseringen kan även innebära att nyhetsinnehållet i 

sig består av ett kommersiellt innehåll som i grunden handlar om att göra reklam för en viss vara 

eller tjänst (Eckman & Lindlof, 2003). För att maskera detta och göra det mer tillgängligt för 

läsaren formuleras nyheten att handla om en specifik individ, men i själva verket porträtteras 

individen för att sälja in en vara eller tjänst och linjen mellan reklam och nyhet blir alltmer 

utsuddad. För att illustrera vilken påverkan detta kan ha och måla upp ett tänkbart scenario kan 

det till exempel handla om en nyhet som faller under kategorin hälsa och livsstil som handlar om 

en känd persons träningsvanor och uttalar vilket gym stjärnan tränar på, som i grund och botten 

handlar om att göra reklam för det gymmet. Detta gör det lättare för läsaren att ta till sig 

informationen då kändisen profileras för att göra det lättare för läsaren att leva sig in i situationen 

och få läsaren att vilja efterlikna kändisen då detta är en figur läsaren troligtvis på ett sätt eller ett 

annat ser upp till. I slutändan handlar detta om att främja gymmet och den kända individen 
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används som en symbol för att förverkliga läsarens konsumtion. Om nyheten dessutom 

presenteras på ett underhållande sätt är den perfekta artikeln producerad för att få läsaren att 

passivt ställa sig i konsumtionsledets kö. Hur populärkultur och underhållning skulle kunna 

användas till andra syften än enbart konsumering kommer jag nu övergå till att diskutera vidare.  

  

5.3 Populärkulturens inflytande på nyheterna  

 Att nyheterna förändrats mot att gå mot ett mer nöjes- och 

underhållningsfokuserat innehåll i samband med klickjournalistiken är något som framgår tydligt i 

studien, men att nyhetsmedier använt sig av populärkultur för att förmedla nyheter långt innan 

klickjournalistikens uppkomst är något som hittills inte har belysts så starkt. Enligt Hartleys 

tidigare presenterade forskning har den moderna journalistiken redan från starten använt sig av 

populärkulturella medel för att få fram sitt budskap (Hartley, 2012). Redan 1833 när man i USA 

började sälja tidningar till ett mycket lågt pris som kom att kallas ”the penny press” anställde man 

journalister för att författa nyheter på ett underhållande och sensationellt vis (Altheide & Snow, 

1979). Från den moderna pressens start har nyheternas syfte varit att underhålla publiken och ge 

dem vad de ansvariga utgivarna ansåg att de ville läsa om. Dock är detta något som gärna 

undanhålls i forskning inom journalistik då det strider mot journalistens grundliga yrkesroll 

(Hartley, 2012., Schudson, 2003). För att vara realistisk och se till hur läget ser ut i nyheter i 

onlinemedier idag är det inte längre aktuellt att försöka hålla isär forskning inom journalistik och 

populärkultur, då dessa två forskningsområden är grundligt sammansvetsade i dagens 

nyhetsinnehåll. Istället för att fokusera på hur journalistiken bör se ut ursprungligen kan man 

fokusera på att se hur innehållet faktiskt ser ut idag och använda det som grund för vidare 

forskning och förståelse inom de två områdena och för att få en insikt i klickjournalistikens 

utveckling. Som Hartley (2012) fastställer finns ett ökat behov för integrerad förståelse mellan 

journalistforskningen och populärkulturell forskning då digitaliseringen och 

teknologiutvecklingen tillåter individen att själv producera nyheter och material med ett 

populärkulturellt innehåll i medierna, utan hjälp från en större nyhetsorganisation. Denna trend är 

något som redan är så pass integrerat i samhällsstrukturen att det vore naivt att blunda för 

utvecklingen. Populärkulturens huvudfokus är att underhålla sin publik och likaså har det blivit 

tydligt att en nyhet behöver ha ett underhållningsvärde för att få synas i medierna (Hartley, 2012., 

Harcup & O’Neill, 2001). Men vad innebär det att en nyhet har ett högt underhållningsvärde? Att 

bilder och TV-inslag förenas med nyhetstexten förhöjer underhållningsvärdet och har mycket 

riktigt ökat i samband med klickjournalistiken. En ökning av att individen står i fokus har även 
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det tydligt framgått i denna studie, känd som okänd. Men att dessa två aspekter har ökat behöver 

inte i sin tur betyda att det råa informationsmaterialet påverkas. Dock visar annan forskning på 

att det i dagens läge inte är hur verkligheten ser ut då det blir allt vanligare att journalisterna själva 

inte aktivt samlar in nyhetsmaterial utan endast skriver om det material som kommer in till dem 

på nyhetsbyrån via mail eller PR-kanaler (Thurman & Myllylahti, 2009). Även i denna studie 

framgår det att en ökning av nyheter som faller under kategorin nöje och underhållning har ökat 

och att andra nyhetskategorier har minskat i antal. För att använda populärkulturens medel på 

bästa sätt och samtidigt se till hur utvecklingen av klickjournalistiken har förändrat innehållet i 

nyheterna och använda den utvecklingen på bästa sätt behöver nyhetsmediernas passivitet 

försvinna. Problemet är inte hur nyheten framställs, utan hur nyheten samlas in och vilken typ av 

information som når nyhetsredaktionen. Nyhetsmedierna kan använda visuella medel, 

personifiering och populärkulturella medel för att förmedla sina nyheter, men den råa 

informationen är vad som behöver förändras för att skapa en hållbar medial samhällsstruktur. 

Om nyhetsinnehållet består till största del av rena nöjesnyheter håller detta allmänheten passiva 

vilket bidrar till en ökad kommersialisering och om inte nyhetsmedierna som finns online, de som 

får mest uppmärksamhet från allmänheten, förmedlar nyheter som är viktiga för samhället, vems 

ansvar är det då att förse allmänheten med den samhällsnyttiga information de behöver? Det 

finns en skillnad på att förmedla nyheter med ett nöjesinnehåll och att förmedla samhällsnyttiga 

nyheter på ett underhållande sätt vilket nyhetsbolagen behöver uppmärksamma och börja 

använda mer flitigt i sin dagliga nyhetsvärdering. Då journalister som jobbar med onlinenyheter 

har en större tidspress på sig måste effektiviteten öka i samband med framtagningen av nyheterna 

för att behålla en viss kvalitet i nyheterna som publiceras där informationsvärdet är högt och 

nyheten fortfarande är intressant och underhållande för allmänheten att ta del av. Nyhetssajterna 

behöver ha i åtanke hur de kan publicera de nyheter som gynnar samhället mest men samtidigt 

behålla ett kostandseffektivt arbetssätt. Då publikens medverkan har ökat och allmänheten ofta 

flitigt använder sig av populärkulturella medel för att synas i medierna och framföra sina åsikter är 

detta något nyhetsbyråerna skulle kunna använda sig av i större grad. Om onlinejournalisten 

ständigt har en överhängande tidspress har journalisten inte alltid tid att själv gå ut och samla in 

nyheter på samma sätt de tidigare haft. Journalisten skulle dock kunna använda samma effektiva 

medel som använts för att samla in information till nyheter idag på ett mer produktivt sätt. Med 

den snabba teknologi som finns i samhället idag krävs ingen stor ansträngning för att få tag i rätt 

information. Problemet är dock om nyheterna ur ett kommersiellt perspektiv är kostnadseffektiva 

eller om informationen som samhället skulle tjäna mest på om det publicerades strider mot 

annonsörernas vilja. Här behöver nyhetsbyråerna anstränga sig för att publicera ett underhållande 
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material som behåller ett högt antal läsare men samtidigt publicera nyheter med ett högt 

informationsvärde, för vad händer med vår samhällsstruktur när vi som medborgare vet mer om 

vad Justin Bieber gjorde i veckan än hur läget ser ut i frågor som rör våra myndigheter, politik 

eller annan samhällsviktig information? Att behålla ett högt informationsvärde och samtidigt 

behålla en god ekonomi i företaget med nöjda annonsörer är en svår ekvation att lösa, i synnerhet 

om man ska tänka på att införa textreklam som ett element i ekvationen. Då det tidigare 

argumenterats för att nyheter numera ofta handlar om att förena nytta med nöje och få 

hjälpsamma och gärna ekonomiska tips för hur man ska klara av vardagen på bästa sätt (Thurman 

& Myllylahti, 2009) går det att anta att textreklam används ganska flitigt i kommersiella 

onlinemedier idag. Det går att utläsa exempel på de artiklarna analyserade i innehållsanalysen som 

är starkt inriktade på konsumtion, men kanske inte består av textreklam i sig (se bilaga nummer 

tre, artikel nummer fyra från 2014 och artikel nummer femton) där olika surfplattor och 

mobiltelefoner jämförs för att man som läsare ska få det användbara tipset om vilken surfplatta 

eller telefon som är bäst att köpa. Här gör man inte reklam för en specifik produkt vilket inte 

behöver betyda att en specifik annonsör ligger bakom artikeln, men slutmålet för artikeln är klart 

och tydligt konsumtion. Nyheter med ett sådant innehåll är underhållande för läsaren, samtidigt 

som de får användbara konsumtionstips. Men är tips för konsumtion verkligen det mest 

användbara nyhetsmaterialet för läsaren att ta del av? Det är viktigt att även de kommersiella 

medierna har mångfald i sina nyheter och inte enbart fokuserar på ett nöjesinriktat och 

konsumeringsinriktat innehåll. På samma sätt som publiken idag lockas till att klicka på 

underhållande nyheter utan något specifikt informationsvärde med spännande, intresseväckande 

rubriker eller populärkulturella medel kan dessa knep användas för att få publiken att klicka på 

nyheter med ett högt informationsvärde som gynnar samhället istället för att jobba för att få 

publiken att klicka på nyheter utan något som helst nyttigt innehåll ur ett samhällsperspektiv. 

Nyhetssajterna behöver lägga ner en ansträngning på att öka utbudet av samhällsviktiga nyheter 

med ett högt informationsvärde som samtidigt utnyttjar populärkulturen på bästa sätt för att 

förmedla informationen på ett underhållande sätt så att onlinemedierna kan bära vidare 

journalistikens ansvar att vara kritiska samhällsgranskare och förmedla de nyheter som de enligt 

sin professionella nyhetsbedömning vet gynnar allmänheten mest och se klickjournalistiken som 

ett användart verktyg för att förverkliga en informationsrik mediesfär istället för ett dominerande 

redskap för nyhetsvärdering. Vilka slutsatser som kan sammanfattas utifrån denna diskussion 

kommer nu att presenteras tillsammans med förslag till hur forskning på området skulle kunna 

utvecklas i framtiden i uppsatsens nästa del. Där kommer även eventuella brister i den aktuella 

studien uppmärksammas och motiveras.  
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6. Slutsatser och framtida forskning 

 Här presenteras de slutsatser som kommer att besvara frågeställningarna 

formulerade i uppsatsen efter utförandet av studien. De kommer att presenteras tillsammans med 

uppmärksammade brister i undersökningen och förslag till hur forskningsområdet skulle kunna 

utvecklas och även förslag till genomförbar vidareforskning inom området.  

 Avslutningsvis går det att konstatera att klickjournalistiken har gjort att 

kommersiella onlinenyheter har blivit ännu mer kommersiella ur det perspektiv att fokuseringen 

på nöjes- och underhållningsnyheter har ökat. För att gå tillbaka till bland annat Picards (2004) 

och även McChesneys (1999) teorier fastställer de båda att kommersialiseringen innebär att hålla 

läsarna glada och underhållna genom att förse dem med lättsmälta nyheter som inte bjuder in till 

vidare diskussion för att kunna behandla dem som passiva konsumenter. Efter att ha undersökt 

förändringen i nyhetskategorierna över tid stod det klart att nöjesnyheter ökat i samtakt med 

klickjournalistikens framväxt, vilket leder till att klickjournalistiken har bidragit till en ökad 

kommersialisering. Det här undersökningsområdet skulle kunna utvecklas i vidare forskning och 

koncentreras mer på området textreklam och undersöka hur textreklam och kommersialisering 

sammanflätas i moderna onlinemedier. I det fallet skulle man förslagsvis kunna vidareutveckla 

ämnet med en kvalitativ studie och göra både kvantitativa och kvalitativa innehållsanalyser på 

nyhetsinnehållet, alternativt utföra kvalitativa intervjuer med journalister och övriga anställda på 

nyhetsbyråer för att kunna jämföra deras åsikter med det material som insamlats i 

innehållsanalyserna.  

 För att besvara frågeställning nummer två visar resultatet på en mycket tydlig 

ökning av användandet av visuella hjälpmedel i form av bilder och TV-inslag. Detta är självfallet 

en naturlig utveckling i samband med den ökade användningen av teknologi och visuella uttryck i 

samhället i allmänhet, men är även en aspekt som bidrar till en ökad kommersialisering i 

nyheterna. Det är lättare för läsaren att ta till sig nyhetsmaterialet om det illustreras tillsammans 

med en bild eller ett TV-inslag, vilket även gör nyheten mer lättsmält och lättillgänglig. Det ökar 

även underhållningsvärdet i nyheten om det finns en visuellt lockande bild kopplad till nyheten 

och inte bara en tung textmassa att ta sig igenom. Den höga graden användande av bilder och 

TV-inslag gör att man inte alltid behöver läsa nyheten för att få fram kontentan, det räcker med 

att avläsa bilden och rubriken så har man fått sig en bild av vad nyheten handlar om. Detta kan 

dock vara missvisande då bilden inte alltid illustrerar det faktiska innehållet i nyheten utan 

används som ett lockmedel för att man som läsare ska klicka in sig på nyheten med nyhetssajtens 

bakomliggande syfte att få läsaren att bidra till klickstatistiken.  

 Som tidigare forskning fastställt är populärkultur en aspekt som använts flitigt i 
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nyheter under en lång tid (Hartley, 2012). Att följa någon form av elitsamhälle har alltid varit en 

bidragande faktor för att en nyhet ska publiceras (Hartley, 2012., Galtung & Ruge, 1965., Harcup 

& O’Neill, 2001., Marshall 2006). Vilken typ av elitister har dock förändrats och i dagens nyheter 

handlar kändiskulturen främst om att skildra individer kända från populärkulturens alla håll som 

filmkändisar, dokusåpaindivider, sportstjärnor och så vidare. Individen står i klart fokus och även 

individer som sedan tidigare inte är kända får ta plats i mediesfären och dela med sig av sin 

personlighet till allmänheten. Innehållsanalysen resulterade i en kraftig ökning av användandet av 

individer i nyheter i dagens onlinemedier. Det gick att utläsa en ökning i Aftonbladet av kända 

individer, men det resultatet var inte lika tydligt i Dagens Nyheter. Dock visade det mest påtagliga 

resultatet på en kraftig ökning av individer i allmänhet i både Aftonbladet och DN, vilket visar att 

klickjournalistiken har bidragit till en förändring i populärkulturens nyhetsframställning i det 

anseendet att den anonyma individen nu även kan ta kändisens plats och framställas i nyheterna 

som en individ i det publika ögat, trots att den individen sedan innan inte har någon specifik 

anledning till att allmänheten skulle ha ett uttalat intresse för att följa individen i fråga eller sedan 

innan vara intresserad av individens aktiviteter eller personliga åsikter, vilket besvarar min tredje 

frågeställning. Den ökade personifieringen öppnar upp för en ökad identifiering för läsaren, vilket 

gör det lättare för läsaren att ta till sig nyheten om en person går att identifiera i nyheten. Detta 

leder i sin tur till att nyheten blir mer lättsmält för läsaren och som det tidigare argumenterats för 

innebär lättsmälta nyheter även ett bidragande till kommersialiseringen.   

 Något som saknas i den här undersökningens metod är en redogörelse för var det 

råa nyhetsmaterialet kommer ifrån, var nyhetsredaktionerna samlar in det material som senare 

publiceras. En svaghet i studien är att endast en metod har använts vilket hade varit önskvärt att 

förstärka med kvalitativa intervjuer med journalister, redigerare och ansvariga utgivare på de 

nyhetssajter jag undersökt. Detta hade utökat uppsatsen med en mer stabil grund för de 

utlåtanden framställda i analysen och det hade möjliggjort en jämförelse över hur innehållet ser ut 

och vad de anställda på nyhetmediet själva anser om innehållet samt att grunden för hur 

insamlingen av nyheter ser ut på onlinemedierna hade kunnat framgå efter en intervju med 

personerna ansvariga för det utgivna innehållet. Det saknades dock resurser för att kunna utföra 

en väl genomförd kvalitativ intervju med de anställda på DN och Aftonbladet. Detta är dock en 

aspekt som i viss mån redan har undersökts en del i tidigare studier om klickjournalistik och som 

även kan fortsätta studeras i framtida forskning. 

 Ett annat förslag till framtida forskning är att utveckla denna studie som enbart 

fokuserar på kommersiella nyhetsmedier online och även undersöka om underhållningsnivån har 

ökat i icke-kommersiella onlinemedier och även via andra kanaler så som TV-nyheter eller 
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radionyheter. Den här studien begränsar sig till kommersiella medier, men då trenden för ett 

nöjesinriktat innehåll ökat så pass kraftigt i kommersiell media vore det intressant att med samma 

metod undersöka om trenden även är märkbar i olika public service-kanaler. Även i det fallet 

vore det aktuellt att lägga till kvalitativa intervjuer för att undersöka vad de anställda på public 

service-medier anser om utvecklingen i nyhetsinnehållet som klickjournalistiken medför och hur 

pass styrda de är av den statistik klickmätningarna visar.  

 Då klickjournalistiken tar upp frågan om publiken och dess vikt för medverkan och 

påverkan vore det intressant att undersöka klickjournalistiken med fokus på publiken. Istället för 

att fokusera på journalisten och dess yrkesroll eller vad som händer med innehållet i 

nyhetsmedierna kan man lägga fokus på läsaren och ställa frågor som: Vet publiken själva vad de 

vill ha? Tidigare forskning inom klickjournalistik har tydligt visat att en stor förändring har skett i 

journalistens yrkesroll och innehållet i nyheterna, samt att en stor anpassning har skett efter 

publikens önskemål. Men hur relevant är detta om publiken i slutändan själva inte vet vad de vill 

ha? Frågan kanske snarare borde formuleras till att publiken själva inte vet vilka nyheter som är 

bäst för dem att ta del av, då det är svårt att som läsare göra den bedömningen om man inte vet 

vilket material som väljs bort och de inte får ta del av. Det stora underhållningsfokuset gör även 

läsaren passiv och oförmögen att aktivt ta reda på var de samhällsnyttiga nyheterna gömmer sig. 

Klickmätningarna som görs behöver dessutom inte reflektera det läsaren själv vill läsa om. Det 

kan vara av en slump som läsaren klickat in sig på nyheten, eller blivit vilseledd av en lockande 

rubrik och inser sedan att nyheten inte alls var något de egentligen ville ta del av. Sådana aspekter 

är dock inte viktiga för klickjournalistiken ur ett kommersiellt perspektiv då antal klick är det enda 

som spelar roll när siffrorna ska presenteras för annonsörerna. För att undersöka om publiken är 

nöjda med nyheterna de själva väljer att ta del av skulle man kunna utföra både kvantitativa och 

kvalitativa studier. Enkäter skulle vara ett effektivt sätt att nå en omfattande del av publiken för 

att undersöka vad de tycker om nyhetsinnehållet på olika nyhetssajter och om de generellt sett vill 

se mer eller mindre av någon nyhetskategori som är vanligt förekommande i nyheter online. 

Sedan skulle kvalitativa intervjuer vara effektiva för att gå in på djupet av publikens åsikter och få 

fram mer tolkningsbar information från en kvalitativ skala intervjupersoner.   

 Om innehållet i nyhetsmedier ska undersökas och hur det har förändrats över tid 

kan som tidigare nämnts textreklam vara en viktig aspekt att ha i åtanke beroende på hur utbrett 

det har blivit i samband med klickjournalistiken. Då denna aspekt inte undersöktes i denna studie 

går det inte att dra några slutsatser för om det har ökat, men med den ökade kommersialiseringen 

och den grova fokusering på konsumtion som hägrar i dagens samhälle är det ett rimligt 

antagande att göra.  Det vore därför intressant att ha textreklam som huvudfokus i en ny studie 
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om vad klickjournalistiken har bidragit med för förändringar i nyhetsinnehållet. I det fallet skulle 

man kunna utföra en liknande studie och genomföra en kvantitativ innehållsanalys och kanske 

även kombinera det med en kvalitativ innehållsanalys för att undersöka innehållet på djupet och 

se till hur stor grad nyheterna försöker påverka läsarens köpbeteende. I samma studie vore det 

även intressant att intervjua journalisterna för att undersöka, som tidigare nämnts, var den råa 

informationen kommer från och hur stor del av den som kommer från PR-kanaler eller 

annonsörer, samt hur detta har förändrats under klickjournalistikens utvecklingsfas.  

 För att sammanfatta de slutsatser som går att dra efter genomförandet av studien 

kan man fastställa argumentet för att nyhetsinnehållet har gått mot en mer kommersialiserad 

inriktning med ett mer underhållningsfokuserat innehåll efter uppkomsten av klickjournalistik. 

Samtliga nyhetskategorier består övergripande av en ökning av personifiering och användandet av 

individer står i hög grad i fokus och porträtteras både på bild, i TV-inslag och citeras även i 

nyhetstexten. Kändisnyheter, underhållning och populärkultur dominerar nyhetsinnehållet i hög 

grad. Nyhetssajternas förstasida har även blivit mer visuellt överskådligt och består till största del 

av visuellt tilltalande hjälpmedel som bilder, TV-inslag och stora, intresselockande rubriker. 

Utseendet på nyhetssajterna är ingenting man behöver oroa sig för då det är en naturlig 

utveckling tillsammans med den avancerade teknologi som existerar i dagens samhälle, men det 

råa nyhetsmaterialet är vad som behöver uppmärksammas och förändras. Källorna behöver 

granskas och förbättras för att skapa ett bredare utbud i nyhetsinnehållet och hindra 

informationsutbudet från att försämras ytterligare. Den ökade kommersialisering och 

nöjesfokusering som klickjournalistiken bidrar till gynnar inte de råa nyhetskällorna vilket är ett 

allvarligt problem då det påverkar synen på journalistiken och journalistikens roll i samhället. 

Därför är det viktigt att nyhetssajterna tar sitt ansvar och öppnar sina ögon för hur realiteten ser 

ut och börjar använda populärkulturen på bästa sätt för att förmedla den samhällsnyttiga 

information de vet är viktig för medborgarna att känna till.  

 Med detta sagt kommer jag nu till sist att presentera vikten av att uppmärksamma 

den här typen av forskning och redogöra för hur klickjournalistikens utveckling kan ha en 

påverkan på samhällsstrukturen och vad det innebär för journalistiken.   

 

6.1 Implikationer för samhället 

 I samband med den fartfyllda och ständigt pågående teknologiutveckling som äger 

rum i dagens samhälle behöver medierna anpassa sig för att hänga med i utvecklingen. 

Möjligheten till de publikmätningar som klickjournalistiken skapar påverkar journalistiken och 
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innehållet i nyheterna. Detta förändrar vår nuvarande (eller kanske redan tidigare) 

samhällsstruktur där medierna har ett ansvar att förmedla de senaste händelserna som är viktiga 

för allmänheten att ta del av och inte enbart fokusera på att förmedla nyheter med ett 

underhållande innehåll. Den här utvecklingen förändrar hur vi tar del av och engagerar oss i 

viktiga samhällsproblem eller politiska frågor. Nyheterna och innehållet i onlinenyheter riskerar 

att bli vinklade och baserade på ren underhållning och allmänheten riskerar att bli passiva 

åskådare utan någon form av aktivt deltagande som samhällsmedborgare. Det är därför av stor 

vikt att belysa frågor om hur klickjournalistiken förändrar journalistiken och innehållet i 

nyheterna samt engagera sig i hur förändringen påverkar hur vi tar del av viktiga samhällsfrågor 

då nyhetsbolagens utveckling påverkar den journalistiska samhällsstrukturen vi har idag. Man kan 

argumentera för att public service tar hand om den biten, men samtidigt är det de kommersiella 

medierna som får mest uppmärksamhet från allmänheten, vilket lämnar de ansvariga att hålla en 

hög kvalitet på nyheterna de förmedlar till läsarna för att möjliggöra en väl fungerande 

samhällsstruktur. Förändringar som klickjournalistiken medför innebär även en förändring i 

journalistens yrkesroll då en stor, tidigare viktig, del i journalistens professionella bedömning av 

nyhetsvärdering försvinner när den framtagna klickstatistiken kan ta hand om problemen om 

nyhetsvärdering mycket snabbare och mer kostnadseffektivt. Detta leder tillbaka till innehållet 

och försämringen av detta i samband med att tidsbrist har lett till ett mindre utbud och inte lika 

mycket möjlighet för journalisten att hinna eller ha tillräckligt med material för att kunna välja ut 

bra nyheter med hög kvalitet. Därför är det viktigt att inte låta konsumtionen och 

klickjournalistiken ta över journalistiken så att journalisten kan ta tillbaka ansvaret i sin yrkesroll 

för att med sin professionella bedömning förmedla informationsrika nyheter med hög kvalitet 

och samtidigt hålla ett högt underhållningsvärde för att främja publikens aktiva deltagande och 

fortsätta bidra till en väl fungerande samhällsstruktur.  
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8. Bilagor 

Nr 1. Utvalda datum för insamling av data 

All data är insamlad från http://www.internetarchive.org 

Aftonbladet (http://aftonbladet.se): 

2005: Februari: 3:e, 6:e, 16:e, 22:a, 28:e. 

2009: Februari: 1:a, 10:e, 19:e, 28:e. Mars: 16:e.  

2014: Februari: 3:e, 11:e, 19:e, 27:e. Mars: 7:e. 

Dagens Nyheter (http://dn.se):  

2005: Februari: 6:e, 16:e, 22:a, 28:e. Mars: 10:e. 

2009: Februari: 2:a, 12:e, 17:e, 25:e. Mars: 15:e. 

2014: Februari: 3:e, 12:e, 21:a, 27:e. Mars: 9:e.  

De femton översta artiklarna är analyserade på samtliga ovanstående datum.  

 

Nr. 2. Kodschemat för den kvantitativa innehållsanalysen 

Artikelnummer: 

Kodardatum: 

V1. Artikelns publicerade år? 

ÅÅÅÅ 

V2. Nyhetssajt? 

1. DN 

2. Aftonbladet 

V3. Vilken nyhetskategori1 hamnar nyheten under? 

1. Sport 

2. Inrikes 

3. Utrikes 

4. Ekonomi 

5. Lokalt 

6. Debatt 

7. Kultur 

8. Vetenskap 
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9. Politik 

10. Ledare 

11. Kultur och nöje 

12. Teknik 

13. Hälsa och livsstil 

14. Resor 

15. IT/Internet 

16. Nöje & Underhållning 

V4. Finns en bild kopplad till nyhetstexten? 

1. Ja 

2. Nej 

V5. Finns ett TV-inslag kopplat till nyhetstexten? 

1. Ja 

2. Nej 

V6. Finns en person med på bild? 

1: Ja 

2. Nej 

V7. Om bilden innehåller en person, är det en känd2 person? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ingen bild/ Ingen person 

V8. Nämns en specifik person i texten? 

1. Ja 

2. Nej 

V9. Om en specifik person nämns i texten, är det en känd2 person? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Bortfall/ ingen person nämns 

V10. Citeras någon i rubriken eller ingressen? 

1. Ja 

2. Nej 
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Tolkningsregler: 

1. Nyhetskategori definieras som artikelns innehåll och huruvida artikeln faller under 

kategorin sport, utrikes, inrikes och så vidare. I första hand anges den kategorin som 

nyhetssajten själva angett. I det fall ingen kategori finns angiven får man utgå från att 

innehållet i nyhetskategorin går att placera under en viss kategori utifrån egen bedömning.  

2. Känd person definieras i den här innehållsanalysen som en offentlig person, det kan vara 

en artist, skådespelare, politiker, VD för stora företag, bloggare, dokusåpadeltagare, 

radiopratare eller andra offentliga personer som är kända för allmänheten. 

 

Nr. 3. Exempel på analyserade artiklar  

Hämtat från: http://www.internetarchive.org, sökt på http://aftonbladet.se och http://dn.se.  

 

Artikel nr. 1: exempel på sportnyheter. 

Sportartikel på DN, 6 februari 2005.

 

 

 

 

http://www.internetarchive.org/
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Sportartikel ur Aftonbladet, 16 mars 2009.

 

 

Sportartikel ur Aftonbladet, 27 februari 2014. 

 

 

Artikel nr. 2: exempel på inrikesnyheter. 

Inrikesartiklar ur Aftonbladet, 6 februari 2005. 
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Inrikesartikel ur DN, 12 februari 2009. 

 

Artikel nr. 3: exempel på utrikesnyheter. 

Utrikesartikel ur DN, 22 februari 2005. 

 

Utrikesartikel ur Aftonbladet, 19 februari 2009. 
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Utrikesartikel ur DN, 12 februari 2014. 

 

Artikel nr. 4: exempel på ekonominyheter. 

Ekonomiartikel ur DN, 10 mars 2005 

 

Ekonomiartikel ur Aftonbladet, 19 februari 2009. 
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Ekonomiartikel ur Aftonbladet, 11 februari 2014. 

 

Artikel nr. 5: exempel på lokala nyheter. 

Lokal artikel ur DN, 10 mars 2005. 

 

Lokal artikel ur Aftonbladet, 11 februari 2014. 
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Artikel nr. 6: exempel på debattnyheter. 

Debattartikel ur DN, 28 februari 2005. 

 

 

Artikel nr. 7: exempel på kulturnyheter. 

Kulturartiklar ur DN, 16 februari 2005. 

 

Artikel nr. 8: exempel på vetenskapsnyheter. 

Vetenskapsartikel ur DN, 28 februari 2005. 
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Artikel nr. 9: exempel på politiska nyheter. 

Politisk artikel ur DN, 22 februari 2005. 

 

Politisk artikel ur Aftonladet, 10 februari 2009. 

 

Politisk artikel ur DN, 9 mars 2014. 

 



58 

Artikel nr. 10: exempel på ledare. 

Ledare-artikel ur Aftonbladet, 27 mars 2014. 

 

 

Artikel nr. 11: exempel på kultur- och nöjesnyheter. 

Kultur- och nöjesartikel ur DN, 17 februari 2009. 

 

 

Artikel nr. 12: exempel på tekniknyheter. 

Teknikartikel ur Aftonbladet, 10 februari 2009.  
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Artikel nr. 13: exempel på hälsa- och livsstilnyheter 

Hälsa- och Livsstilartikel ur Aftonbladet, 10 februari 2009. 

 

Hälsa- och livsstilartikel ur DN, 21 februari 2014. 
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Artikel nr. 14: exempel på resenyheter. 

Researtikel ur DN, 21 februari 2014. 

 

Artikel nr. 15: exempel på IT- och Internetnyheter. 

IT/Internetartikel ur Aftonbladet, 3 februari 2014. 
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Artikel nr. 16: exempel på nöje- och underhållningsnyheter.  

Nöje- och underhållningsartikel ur DN, 27 februari 2014. 

 

Nöje- och underhållningsartikel ur Aftonbladet, 11 februari, 2014.  

 


