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Sammanfattning  

Denna undersökning har som huvudsakligt syfte att studera vilken nyhetsbild som skapas via notiser 

som skickas till mottagarens mobiltelefon. Studien är inriktad på att undersöka Sveriges mest lästa 

nyhetsmedium Aftonbladet. För att göra undersökningen komparativ i sin karaktär kommer 

enjämförelse ske mellan Aftonbladets onlinelöpsedel och deras notistjänst. Studien bygger i huvudsak 

på två teoretiska ramverk. Det första är teorin kring dagordningsfunktionen hos media som grundlades 

av Mccombs & Shaw (1972) och den andra teorin bygger på nyhetsvärderingsprinciper där Galtung & 

Ruge (1965) fungerar som utgångspunkt för undersökningen. Ur dessa två teorier har ett kodschema 

skapats och genom uppsatsen får man följa dels tankar och reflektioner kring validitet och reliabilitet 

om hur undersökningen praktiskt har gått till. En relativt stor del i uppsatsen handlar om huruvida 

tillräcklig reliabilitet och validitet har uppnåtts, vilka hinder och förtjänster det ligger i att använda en 

kvantitativ innehållsanalys ihop med ett relativt enkelt utformat kodschema samt och studien lever upp 

till den kvantitativa innehållsanalysens grundstenar; Systematik, kvantitet, objektivitet och manifest 

innehåll. Med tyngd lagd på de två sistnämnda. Resultatet visar på att notiser används av Aftonbladet 

för att sända ut nyhetsinnehåll av allvarsam karaktär. Inom detta faller olyckor, nyheter med hög 

prominens, nyheter som sker inom landet och framförallt livenyheter. Sport och nöje får inte stort 

utrymme i Aftonbladets notistjänst. Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen och studien där förslag 

ges till framtida studier och en sammanfattning av vad denna studie bidrar med till sitt fällt och vad 

den får för implikationer på yrkes-och samhällsnivå. Här nämns bland annat avsaknaden av kvalitativa 

inslag i undersökningen och vad ett tillägg av detta skulle kunna innebära.  

 
Denna uppsats bör tolkas som en grundläggande undersökning inom ett relativt outforskat fällt där 

framtida forskare kan finna intressanta ingångsvinklar till sin forskning. Även yrkeslivet kan dra nytta 

av observationerna då kopplingen mellan etablerade teorier och undersökningen av ny teknik ger 

relevans åt det framtagna resultatet. 
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Abstract 

The main purpose of this paper is to examine what sort of image one may form of the news from using 

the technique of push-notices, which one receives via mobile phone. To examine what image one may 

get from the accumulated receiving of push-notices this paper will focus on finding out what sort of 

news that generate push-notices. To make the research purposeful this study has adopted a 

comparative research design were the push-notices received will be compared to the placard of the 

newspaper with the most readers in Sweden called Aftonbladet. The comparison of the research will 

be between the placard of Aftonbladets website and the push-notices sent out from Aftonbladet. The 

comparison is in this way motivated as relevant though it’s the same producer of news behind both of 

the mediums being researched. The result of the research is shaped so that one can draw generalized 

conclusions from the research. To create results that can add to the bigger picture when it comes to 

news and new techniques as well as to the research on push-notices, this study is conducted by the 

means of a quantitative content analysis. This analysis contains a set of questions which are then asked 

to each unit of analysis. In this case headlines on the website placard and the push notices received via 

mobile phones are the units being analyzed. The data collected from the research is then analyzed in 

the program for statistical analysis called SPSS. The study is based on the work of two theories. The 

first one is the agenda setting theory, first constructed by Mccombs & Shaw (1972) which has been 

followed by lots of other studies in the field. The second one is theories of news values. This one ties 

together with the approach of finding out what sort of news generates push-notices though the theory 

of news values. The main purpose of this field of research is answering the question of what news 

really is. The theory part of news values is mostly based on the early findings of Galtung & Ruge 

(1965). 

 

From these works of theory the questions for the quantitative content analysis are created. Throughout 

the paper follows a discussion on the validity and reliability of the research design. Parts of the paper 

contain a discussion on how well the research answers to the requirements set on quantitative content 

analysis. The findings show that Aftonbladet uses push-notices mainly to report about serious matters. 

Sports and entertainment does not take up a big portion of the notices received during the period of 

study, accidents and questions of prominence on the other hand do. The most interesting finding is 

how much of the push-notices that contains reports of live news material as well as how much of the 

received content contains recommendations on how to follow a story in a different medium. The final 

part of the paper is a reflection on the study design and also the results. Here future research in the 

field is discussed and the strength and weaknesses of the paper is reviewed. 

 

 

 

Förord 

Idén till projektet föddes i biblioteket på Karlstad universitet. Jag noterade hur de som använde olika 

typer av notistjänster, som mig själv, var mer benägna att prata om nyheter. Hur mycket 

uppmärksamhet telefonen tog från användarna och hur lika vi pratade om nyheter. Och då föddes 

nyfikenheten att ta reda på mer. 
 

Ett speciellt tack vill jag rikta till min handledare Raul. Som inte har dömt utan bara stöttat när det gått 

trögt och varit jobbigt. Något som betyder extra mycket när man genomför ett så stort projekt helt på 

egen hand. Tack. 
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1. Introduktionsdel 
Här nedan följer en introduktionsdel till uppsatsen. Denna del är uppdelad i en rad underrubriker och 

syftet är att introducera vad innehållet i denna uppsats kommer att bestå i. Inom introduktionsdelen 

kommer bakgrund att behandlas, syftet kommer presenteras och dispositionen för uppsatsen kommer 

beskrivas.   
 

1.1 Introduktion 

Journalistikbranchen är en av de brancher som under de senaste decennierna påverkats stort av ny 

teknisk utveckling. Att ha gått från i huvudsak försäljning av pappersupplagor till att största delen av 

de nyheter som produceras konsumeras via mobila enheter hos nyhetsföretag är en stor omställning. 

Dock är forskningen kring vad detta inneburit eller kan komma att innebära begränsad. Detta i sig är 

inget konstigt utan understryker hur fort och kraftfullt denna förändring kommit till. Denna 

undersökning söker lägga grunden till forskning på området kring nyhetsnotiser. Tanken med studien 

föddes efter att ha lagt märke till hur individer i min egen omgivning, och jag själv, väljer att samtala 

om och uppmärksamma de nyheter som sänds ut som notiser. Jag har märkt hur de i min omgivning 

som använder sig utav notistjänster verkar konsumera och diskutera mer nyheter. Några av de frågor 

som dykt upp i ögonblick då notiser blivit startskottet för diskussioner om nyheter hos mig är; vilken 

nyhetsbild får man egentligen av att använda sig av Aftonbladets notistjänst? Hur ser den totala bilden 

ut? Genom att samla in och analysera notiser från Aftonbladet skall denna undersökning fungera som 

en grund inom ämnet notiser där andra forskare kan hämta inspiration och där man kan börja se vad 

denna nya teknik inom nyhetskonsumtion kan innebära.     
 

1.2 Bakgrund 

Varje år så genomför intenet stiftelsen i Sverige (IIS) en av de största undersökningarna av 

Svenskarnas internetvanor i rapporten Svenskarna och internet. I november förra året släppte så IIS sin 

senaste undersökning om internetvanor hos Sveriges befolkning. En av de tydligaste trenderna var hur 

mobilanvändningen fortsätter att öka och hur mycket tid, framförallt i de yngre ålderskikten, som 

läggs på anslutning till internet via Smarta mobiltelefoner. Denna utveckling påverkar inte minst hur 

vi idag konsumerar nyheter. Nyhetskonsumtionen och framförallt sättet på vilket nyheter konsumeras i 

Sverige präglas av åldersskillnader. Till den mån att man kan säga att äldre och yngre i stor 

utsträckning lever i två olika medievärldar (SOM-institutet 2015). Med över 13 timmars 

internetsurfande i veckan via mobiltelefoner bland ungdomar blir det relevant att undersöka hur nya 

tekniker är utformade och vad detta kan komma att innebära.  

1.3 Syftet med studien 

Man måste börja någonstans är grundtanken kring undersökningen. Studiet kring nyhetsnotiser är 

outforskat och denna undersökning söker finna vinklar och intressanta iakttagelser kring ämnet. 

Studien skall bidra genom att undersöka vad den relativt nya tekniken nyhetsnotiser består i genom att 

applicera väletablerade teorier på ny teknik. Den ledande frågan för studien är att undersöka vilken 

nyhetsbild som skapas via tekniken notiser. Undersökningen kommer att vara uppdelad i två delar. 

Ena delen i studien kommer bestå i en dagordnings-undersökning. Sedan Mccombs & Shaw (1972) 

genomförde sin berömda Chapel Hill studie har mer än 300 studier genomförts inom området för 

dagordningsteorin (Rogers et al, 1993). Dessa studier undersöker huruvida vissa frågor och medias 

fokus kring dessa påverkar vad vi anser vara viktigt, med andra ord den första dimensionen av 

dagordningsteorin. Dock är forskningen begränsad kring dagordning och nya digitala tekniker och det 

bör därför ligga i områdets intresse att undersöka och bredda förståelsen för vad nya tekniker innebär 

för dagordningens funktion (Lee et al., 2005). Denna undersökning kommer bestå i komparativ studie 

mellan två olika medier inom samma nyhetsförmedlare. Utöver att undersöka och jämföra vilka 
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nyheter som får mest uppmärksamhet i de olika medierna genom en dagordningsstudie kommer även 

nyheterna att undersökas utifrån deras nyhetsvärden. Av de händelser i världen som sker dagligen så är 

det endast en bråkdel som blir synliggjorda som “möjliga nyheter”, och av dessa är det bara en ännu 

mindre bråkdel som faktiskt blir producerade nyheter (Harcup & O’Neill, 2001). Och det är ännu färre 

av dessa nyheter som blir notiser. Denna undersökning söker därför svara på vilka nyhetsvärden som 

präglar notiser för att svara på frågan vilken nyhetsbild som skapas genom tekniken notiser.  

 

1.4 Fallet Aftonbladet 

Eftersom tekniken kring nyhetskonsumtion i mobila plattformar är relativt ny så innebär det att 

forskningen är dåligt utvecklad. Även i Sverige där andelen individer med internetuppkoppling via 

mobiltelefon är hög så är forskningen kring mobiltelefoni och nyhetskonsumtion dåligt utvecklad. 

Sverige har länge varit och är fortfarande ett land som ligger i framkant när det gäller användning av 

och tillgång till internet. Det kan därför anses relevant att genomföra en studie där Sverige är i fokus. 

Aftonbladet är det Svenska nyhetsmedium som når flest läsare dagligen och är en stor Skandinavisk 

aktör på den mobila nyhetsmarknaden. Att välja detta normgivande nyhetsmedium för denna typ av 

undersökningar är en beprövad urvalsteknik (Ekström & Larsson, 2010). Denna studie kommer att 

använda sig av en kvantitativ innehållsanalys vid genomförandet av undersökningen och söker genom 

detta uppnå ett resultat som är generaliserbart.  

 

1.5 Notiser 

Notiser har i tidigare forskning (Iqbal & Horwitz, 2010) definierats som; ”En visuell, en auditoriell 

signal eller en haptisk uppmärksammare genererad via en applikation eller service som delger 

information till användare utanför dennes nuvarande fokus eller uppmärksamhetsspann”. Notiser finns 

för alla möjliga ändamål och syften. De notiser som är fokus i denna undersökning är nyhetsnotiser. 

Nyhetsnotiser är notiser med nyhetsmaterial. Mer specifikt nyhetsnotiser som kommer till 

mobiltelefoner med internetuppkoppling, och som kan leda mottagaren vidare till nyhetsförmedlarens 

hemsida. Det finns många olika definitioner på vad en notis är men det är Iqbal & Horwitz (2010) 

definition som kommer användas i denna uppsats. 

1.6 Forskningsfrågor 

Då åldersklyftan är stor och det framförallt är den yngre generationen där nyhetsvanor formas som 

använder sig av mobiltelefon för nyhetskonsumtion är det viktigt att undersöka vilken bild som skapas 

via notiser. 
Det huvudsakliga syfte som ligger till grunden för studien och som styr studien är således följande:  
 

Vilken nyhetsbild skapas via Aftonbladets notiser? 
 
För att undersöka detta kommer två frågor jämföras mellan Aftonbladets onlinelöp och notiser: 
 

Hur är fördelningen av nyhetsämnen för notiser/onlinelöp? 
 

Hur är fördelningen av nyhetsvärden för notiser/onlinelöp? 

 

Utöver detta vill undersökningen ta reda på hur dessa ämnen/värden kan kopplas till relevans såsom 

det beskrivs i teoridelen (sid 9). 

 

Hur är fördelningen mellan relevans och nyhetsvärden/ämneskategorier?   
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1.7 Disposition 

Syftet med denna undersökning är att studera vilken nyhetsbild som skapas vi nyhetsnotiser. För att 

undersöka syftet börjar denna uppsats med en kartläggning av tidigare undersökningar kring området 

notiser samt en litteraturöversikt kring relevanta teorier. Teoridelen börjar med att beskriva tidigare 

forskning och undersökningar på området kring mobilanvändning och trender kring mobiltelefoner 

och internet idag. Därefter följer ett stycke som med en översikt av forskningen kring nyhetsnotiser. 

Uppsatsen följs sedan med ett stycke kring dagordningsteorin som utgår från Mccombs & Shaw 

(1972) Chapel Hill studie, det är således den klassiska typen av dagordningsfunktion som 

undersöks. Efter det följer en redogörelse och diskussion kring valet av källor använda till denna 

uppsats. Sedan följer en metoddel där studiens utförande förklaras samt en diskussion om reliabilitet 

och validitet och vilka brister och svårigheter som uppstått under arbetets gång. I denna del tas även 

undersökningens styrkor upp. I metoddelen kommer även alla undersökningsmoment att presenteras 

och diskuteras som ett bidrag i diskussionen kring validitet och reliabilitet. Slutligen presenteras 

resultaten från undersökningen där det insamlade materialet presenteras och diskuteras och svar kring 

undersökningens uppställda frågeställningar redogörs. Slutligen diskuteras uppsatsens helhet i en 

avslutande analys där arbetsgången utvärderas och eventuella implikationer för samhället och 

yrkeslivet samt vilken inriktning framtida forskning på området bör ha. 

2.0 Tidigare forskning 

Här nedan följer ett teoriavsnitt som är en litteraturöversikt över de teoretiska områden som behandlas 

genom uppsatsen samt tidigare genomförd forskning. Inledningsvis följer en genomgång av 

utvecklingen kring mobiltelefonens utveckling med tonvikt på internetanvändning. Mobilens 

utveckling är i huvudsak viktig i detta fall då för att förstå vad förbättrade internetmöjligheter via 

mobila enheter har inneburit för nyhetsläsning, speciellt i det yngre åldersskiktet. I detta avsnitt 

behandlas statistik från senaste undersökningen genomförd av svenskarna och internet samt att 

internationella trender kopplas samman och.  

 

Efter detta behandlas notiser under en egen rubrik. Här följer en genomgång av den forskning som 

finns utförd på området samt vilken funktion notiser traditionellt haft och vad detta innebär. Fokus i 

notisavsnittet kommer att ligga på vad tidigare forskning säger om hur mottagaren uppfattar och 

använder sig av notiser. Här kommer iakttagelser och frågor som uppstår runt notiser att 

sammanställas under avsnittet.  

 

2.1 Mobil nyhetskonsumtion 

Mobiltelefonen har sitt ursprung i telekommunikation och har därigenom allt sedan den etablerades 

haft rollen som ett interpersonellt kommunikationsverktyg, i första hand genom samtal och 

textmeddelanden (Westlund & Färdigh, 2015). Den tekniska utvecklingen kring mobiltelefonen har 

varit snabb och idag består en mobiltelefon i en multifunktionell enhet med möjlighet till 

höghastighetsanslutning till internet, individanpassade applikationer genom vilka man kan sköta 

bankärenden, navigera via GPS, läsa tidningen mm. 

  

När man talar om hur ny teknik tas emot bland användare görs detta ofta genom begreppen ersättning 

och komplettering (Althaus & Tewksbury, 2000; Nguyen & Western, 2006; Dutta-Bergman, 2004; 

Dimmick et.al 2000). Olika teorier grundar sig i och lyfter fram olika attribut och funktioner som de 

viktigaste när det kommer till hur människor använder sig av och anpassar sig till ny teknik. 

Inovations-diffrentierings teorin (IDT) är en vanlig förklaringsmodell som används för att undersöka 

hur och varför individer väljer att anpassa sig till ny teknologi (Moore & Benbasat, 2003). Denna 

förklaringsmodell utgår från upplevd tillfredsställelse utifrån fem punkter; relativ fördel, kompabilitet, 

komplexitet, testmöjlighet och synlighet. Desto mer de olika delarna uppfylls enligt användaren, desto 

troligare att en ny teknik kommer att användas. Enligt senaste statistiken från svenskarna och internet 
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har idag 77 % av Sveriges befolkning tillgång till en mobiltelefon med internetuppkoppling. En 

ökning med 55 % på 5 år. Tillgången till internet via en mobilenhet är idag stor och används flitigt. 

Sverige är ett av de länder där denna användning är störst.  

 
Den åldersgrupp som använder sig av internet via mobilen mest i Sverige är 16-25 åringarna. Inom 

denna åldersgrupp används internet via mobilen flera gånger om dagen hos 63 % av befolkningen 

medan 91 % inom åldersgruppen använder internet via mobil minst en gång om dagen. Tiden vi lägger 

på att internet via mobiltelefoner fortsätter också att växa. Den åldersgrupp som använder internet 

mest i tid är 16-25 åringarna som 2015 lägger 13,9 timmar i veckan på att surfa på internet i 

mobiltelefonen. Detta är en ökning från 2014 med 1,4 timmar. Den åldersgrupp som lägger minst tid 

på internet via mobiltelefonen är individer 76 år och uppåt. Där ligger siffrorna på 2,7 timmar i 

veckan, en ökning med 30 minuter i veckan sedan 2014.  

 
Siffrorna för internetanvändning via mobiltelefon är generellt sett höga över hela Sveriges befolkning 

med undantag för den äldsta delen av befolkningen där tillgången till mobiler med uppkoppling till 

internet är låg. 30 och 40-talisterna är den åldersgrupp som idag använder mobiltelefonen minst och 

även den grupp som har tryckta tidningar som huvudsakligt och enskilt nyhetsmedium (Westlund & 

Färdig, 2015). Detta då konsumtionen av tryckta nyhetsmedier fortsätter att minska (Westlund & 

Färdigh, 2015).  

 

Att tryckta medier ersätts av digitala medier och att skillnader just kring mobilanvändandet är såpass 

stort är en tydlig indikator på att ålder spelar stor roll för hur och vilka medier som konsumeras. 

Samtidigt är det även en indikator på att mobila och digitala lösningar kan komma att uppta en allt 

större del av mediekonsumtionen för hela den yngre generationen. Och här kan mobiltelefonen komma 

att få en stor roll. Man kan även konstatera att med såpass stort användande av mobiltelefonen så är 

tillfredsställelsen kring just denna teknik hög enligt IDT modellen.   

 

När man studerat hur människor använder sina mobiltelefoner återkommer forskningen ofta till det 

korta uppmärksamhetsspann individer har för sina mobiler. 50 % av all mobilanvändning är 30 

sekunder eller kortare och hela 90 % av all mobilanvändning är under 4 minuter lång. Med så kort 

uppmärksamhetsspann har applikationstillverkare arbetat för att kringgå uppfattade störningsmoment, 

notiser har stått för en del i den lösningen. Nyhetsapplikationer är en av de applikationstjänster som är 

mer populär att använda på morgonen än under dagen. Att nyhetsmedier därför börjar använda sig av 

notiser kan ses som ett steg i att nå sina konsumenter vid fler tidpunkter på dygnet. Pew research 

center (PRC) är ett av de största amerikanska undersökningsföretagen när det gäller medietrender och 

opinionsforskning. Deras senaste undersökning kring medievanor i USA visar också på en starkt 

uppåtgående trend kring populariteten att konsumera nyhetsmedier via mobiltelefonen. Det mest 

relevanta resultatet från 2015 års medierapport från PRC var att nästan 4 av 5 nyhetsmedier får fler 

besök via mobila enheter än datorer idag. Redan 2011 visade PRC på att hälften av alla ägare av en 

mobiltelefon med internetuppkoppling använde sin telefon för att läsa nyheter Chan-olmsted et.al 

(2013). 

 

Besöken är enligt trenden kortare när besöket sker från en mobil enhet än när det sker från en dator. 

Uppmärksamhetsspannet är återkommande när man talar om nyhetskonsumtion. Kombinerat med 

upptäckterna kring hur korta varje mobilsession är och Mcombs (2006) upptäckter kring människors 

korta uppmärksamhetsspann uppstår en fråga kring om nyhetskonsumtionen via mobila enheter är av 

snabbare karaktär än i klassiska medier. 
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2.2 Notiser 

Notiser har i tidigare forskning (Iqbal & Horwitz, 2010) definierats som; ”En visuell, en auditoriell 

signal eller en haptisk uppmärksammare genererad via en applikation eller service som delger 

information till användare utanför dennes nuvarande fokus eller uppmärksamhetsspann”. 

Notifikationer dyker upp i en telefons notifikationskolumn och informerar dess användare kring en rad 

olika händelser i telefonen. Allt från systemuppdatering, inkomna sms eller händelse i almanackan. 

Notiser har fått en huvudroll i att uppdatera användaren om aktiviteter i dennes telefon (Shirazi et.al, 

2014). Android OS designs riktlinjer för tillverkning av applikationer med notisfunktion lyder: 
 

“Think of notifications as a news channel that alerts the user to important events as they happen or a 

log that chronicles events while the user is not paying attention”(Shirazi et.al, 2014, sid 4) 
 
Aftonbladet är den största digitala och mobila nyhetsproducenten i Skandinavien (Westlund & 

Färdigh, 2015). Forskningen kring nyhetsnotiser är begränsad och tidigare forskning har varit inriktad 

på notiser och dess effekter vid arbetsplatser och eventuella förtjänster och förluster vid användningen 

av notiser. En del relevanta slutsatser kan dock dras av tidigare forskning. Viktigt att komma ihåg blir 

därför att stora delar av informationen inte är direkt kopplad till notiser och nyhetskonsumtion. Istället 

ligger fokus i tidigare forskning på funktionen hos notiser.  

 

Iqbal & Horwitz (2010) genomförde en undersökning där man sökte ta reda på hur notiser om 

inkommande mejl påverkade fokus hos informationsbearbetande arbetare samt vilka 

tillgänglighetseffekter notiserna skapade. Studien mätte bland annat hur frekvent man kollade sin 

inkorg efter att man fått en notis. Det som framkom ur denna mätning var att notiser i väldigt liten 

utsträckning genererade fler besök i sin inkorg. En del i Iqbal & Horwitz (2010) förklaring till varför 

så var fallet framkom sedan i intervjuer med anställda som underströk att man genom den information 

man fick i notisen kunde avgöra om det var värt att gå till inkorgen just då. Fischer et al. (2010) 

undersökte hur notiser via SMS uppfattades av mottagare och fastslog även där att innehållet i notisen 

är av stor vikt. Det i innehållet som erhöll störst vikt för hur notiser mottogs var den upplevda 

relevansen i meddelandet (Fischer et al., 2010). Samtidigt fastslog många av respondenterna i Iqbal & 

Horwitz (2010) undersökningen att medvetenheten och tillgängligheten i informationen om att ett mejl 

inkommit och möjligheten att bedöma det snabbt genom notisen var väldigt uppskattat. Samma 

fenomen upptäcktes i Shirazi et.al (2014) stora undersökning om notiser. Det har visat sig att notiser i 

sig inte genererade direkt agerande hos mottagaren (Shirazi et al. 2014; Fischer et al., 2010), 

nyhetsnotiser var en kategori som tog längst tid från det att dem mottogs till att de öppnades. Det 

visade sig i arbetsplatsundersökningen att då notiser omedelbart ledde till ett besök i inkorgen så var 

besöket av en opportunistisk art. Med detta menas att medarbetaren såg en möjlighet till att snabbt få 

någonting avklarat genom att behandla mejlet och att besöken var snabba och effektiva. Mycket talar 

alltså för att notiser i stor utsträckning används som ett verktyg för att bedöma relevansen av 

kringliggande händelser, och inte att en notis i sig känns relevant. Att undersöka på vilket sätt en 

nyhetsnotis hävdar sin relevans, om något, blir således ett relevant tillvägagångssätt. 

  

Något som stödjer att det är den korta informationen och tillgängligheten som är av stor vikt framkom 

vidare i Iqbal & Horwitz (2010) undersökning. Man upptäckte att de som fick notiser om inkomna 

mejl tenderade att kollade sin inkorg mer sällan. Något som skulle kunna förklaras genom att 

osäkerheten kring en fråga sjönk och behovet av att aktivt söka information blir således mindre 

(Weaver, 1977). När notiser inte var aktiverat visade Iqbal & Horwitz (2010) undersökning att man 

spenderade längre tid per session i sin mejlbox. Efter intervjuer med deltagarna framkom tesen att man 

fick lägga längre tid på orientering när man inte fått någon information kring sin inbox via notiser.  
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Ytterligare en effekt ur deras undersökning (Iqbal & Horwitz, 2010) var att en grupp respondenter 

både spenderade mindre tid inne i mejlprogrammet och kollade sin mejl mer sällan när notiser var av 

än när notiser var på. En effekt av notiser skulle således kunna vara att notiser skapar en 

dagordningseffekt där man helt enkelt blir påmind om någonting och därigenom börjar agera utifrån 

detta.  

Fischer et al. (2010) har identifierat vilka egenskaper hos notiser som är mest uppskattade hos 

mottagare. De tre huvudsakliga faktorerna är kvalité, intresse och relevans. Att en notis skall hålla hög 

kvalité; den skall således vara professionellt formulerad med korrekt stavning. Den skall vara 

intressant på så sätt att det av högsta intresse framhålls och relevant gentemot mottagaren och dess 

situation. Dessa är egenskaper som på ett snarlikt sätt anknyter till de krav som ställs vid värdering av 

nyheter (Shoemaker & Reese, 1991). Händelsedrivna nyheter är en uppskattad kategori av 

mobilnotiser (Fischer et al. 2010).  

.  
Genom att få en notis menar Mashadi et al. (2014) att det blir som en visuell händelse som senare kan 

återupptas. Man registrerar alltså att en notis kommit och senare reagerar man utifrån denna händelse 

när man tar sig an en notis. Det är 12 gånger större chans att man ser till en notis som följs av en signal 

av något slag, ljud, ljus eller vibration Mashadi et. al (2014). Det visade sig att 

Notiser som mottogs på kvällen respektive morgonen fick störst uppmärksamhet. Och att det var 49 % 

större chans att man skulle kolla på en notis om denna kom medan man höll på med telefonen. 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning kunnat konstatera att notiser på flertalet olika sätt påverkar 

agerandet hos mottagaren. I flera fall har man upptäckt att notiser används som ett sållningsverktyg 

där man registrerar inkomna notiser för att senare reagera på de notiser som var av intresse. En annan 

intressant iakttagelse är att notiser har visat sig ha effekten att ersätta annan typ av 

informationsinsamlande. Att man väljer att utgå från informationen i notisen istället för information i 

ett mail ger en indikator på att även så kan vara fallet med notiser i stort. Någonting som kopplar 

tillbaka till idén till den undersökning och dess syfte. 

 

2.3 Behovet av vägledning 

Behovet av vägledning och orientering handlar om varför vissa individer väljer att söka information 

och varför dagordningen har större inverkan på vissa individer mer än andra (Matthes, 2006). Det 

grundläggande teoretiska konceptet med behovet av vägledning (NFO) lades av Maxwell E. 

McCombs och David H. Weaver (McCombs & Weaver, 1973; Weaver, 1977, 1980). Enligt Weavers 

(1977) forskning kring varför behovet av vägledning kring vissa frågor är större än andra har två 

komponenter tagits fram. Dessa två komponenter är först relevansen som ett meddelande har för 

individen och hur viktigt något känns. Den andra komponenten är hur stor osäkerhet en individ 

upplever kring ämnet (Weaver, 1977). Om en fråga upplevs ha hög relevans men osäkerheten och 

okunskapen kring frågan är låg krävs medelstor vägledning. Hög relevans och hög osäkerhet medför 

ett stort behov av vägledning samt att om relevansen upplevs som låg kommer behovet av vägledning 

alltid att vara lågt.  

I och med nya tekniker har behovet av vägledning och tidigare forskning på området kommit att 

ifrågasättas (Wanta 1997). Eftersom tidigare forskning baserats på studier i en medievärld med färre 

kanaler och möjligheter till information från olika källor kvarstår frågetecken kring hur vägledning ser 

ut i dagens medieklimat (Lee et al., 2005). I dagens medieklimat med fler möjligheter att skaffa sig 

information från olika källor har frågor kring hur ansträngningen vid anskaffandet av information 



11 
 

påverkar vår uppfattning av en frågas vikt framkommit. Tidigare forskning utgår från den ursprungliga 

NFO modellen där hög osäkerhet och hög grad av vägledning leder till större dagordningseffekt hos 

konsumenter (Weaver, 1977). En studie på ämnet har även visat att desto större kognitiv ansträngning 

som krävs för att ta till sig ett budskap desto större dagordningseffekt uppstår hos individen (Lee et al., 

2005). Dock uppstår frågor när det gäller nya tekniker som notiser där den kognitiva ansträngningen 

för att ta till sig ett budskap signifikant minskar men där saliensen, nyhetsvärdet och 

dagordningsrelevansen kan anses var signifikant högre. Iqbal & Horwitz (2010) undersökning kring 

hur notiser används visade på en stor användning av notiser som en liten uppdatering kring vad som 

händer och om detta känns relevant. 

 

2.4 Den digitala klyftan 

Chapel Hill studien som lade grunden till dagordnings teorin genomfördes 1969 i en medievärld som 

såg väldigt annorlunda ut än dagens. Vid denna studie behandlades nio nyhetsmedier vilka var de 

främsta för anskaffande av information för respondenterna till studien (Mccombs & Shaw, 1972). Det 

som påvisades då var en hög samstämmighet hos de olika studerade medierna när det gällde vilka 

frågor som behandlades, resultatet visade på en korrelation i agendor kring 70-90% med högst resultat 

för de nationella tidningarna (Mccombs, 2005). När vi idag konsumerar allt mer av våra nyheter via 

internetbaserade plattformar har forskningens fokus skiftat och nya tekniker med dess möjligheter till 

nya typer av kommunikation blir allt mer relevant och aktuellt att forska kring (Mccombs, 2005; Lee 

et al., 2005).  

En fråga som uppstått ur diskussionen kring internets betydelse för dagordningen är huruvida teorin 

kommer vara aktuell. Ett tänkbart scenario skulle vara att nyhetskonsumenter i större utsträckning 

söker information på så vitt skilda platser att dagordningen inte blir den samma i någon direkt 

utsträckning utan att varje individ skapar sin egen dagordning (Mccombs, 2005). Dock har mätningar 

av dagordningskorrelationer hittills visat sig vara högre hos nyhetsmedier baserade på internet än 

klassiska nyhetsmedier (Hamilton, 2004; Yu & Aikat, 2005). Faktum kvarstår att ovissheten kring hur 

nya tekniker påverkar vår nyhetskonsumtion allt jämt är hög och därför bör undersökas vidare. Som 

tidigare nämnt finns det många indikatorer på att den digitala klyftan ökar kraftigt i dagens 

mediesamhälle. 

En av de tydligaste trenderna är hur mycket tid olika åldersgrupper lägger på internet via sina 

telefoner. När individer 76 år och äldre lägger ca 2,7 timmar i veckan medan individer 16-25 lägger 

13,7 timmar i veckan på internet via mobiltelefon är det otvivelaktigt så att klyftan finns och är 

påtaglig.  
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3.0 Litteraturöversikt  
Här följer en litteraturöversikt kring studiens grundläggande teoretiska ramverk som grundar sig i 

dagordningsteorin (agenda setting theory) och teorier kring nyhetsvärdering. Avsnittet kring 

dagordningsteorin är uppdelad i tre rubriker där första rubriken behandlar dagordningsteorins första 

nivå, som är traditionell dagordningsfunktion. Den traditionella dagordningsfunktionen knyter an till 

studier och forskning kring omfång och prominens och kommer därför att behandlas då 

undersökningens struktur är uppbyggd kring just dessa variabler. Behovet av vägledning följer efter 

detta där ämnen för diskussion kring undersökningen presenteras. 

  

Slutligen avslutas det teoretiska avsnittet med en översikt av ämnet nyhetsvärdering. Nyhetsvärdering 

har en stor del i studien och binder samman de andra teoretiska delarna kring vad det är som 

undersöks.  

 
Syftet med det teoretiska avsnittet är att bidra med en grund som avgränsar samt förklarar 

forskningsuppdraget. För att på ett begripligt sätt få en helhetsbild av hur de olika delarna hör ihop 

kommer avsnittet att avslutas med en sammanfattande text samtidigt som ytterligare förklaringar kring 

delar av teorin som kan uppfattas som svårbegriplig kommer att förklaras allt genom delen för teori. 

 

3.1 Dagordningsteorin 

Vilken effekt media får hos sina konsumenter är ett av de mest undersökta fälten inom 

medieforskningen. Agenda setting theory eller dagordningsteorin grundades av Mccombs & Shaw 

(1972) genom Chapel Hill studien. Denna studie jämförde vilka frågor som behandlats mest och fått 

störst utrymme i media med vilka frågor som uppfattades som de viktigaste inför ett presidentval. 

Resultaten visade ett starkt samband mellan vilka frågor media fokuserade på under kampanjen och 

vilka frågor de röstande tyckte var det viktigaste. Flertalet undersökningar som följt i Mccombs & 

Shaws fotspår har senare visat på lika starka samband på olika platser i världen och dagordningsteorin 

är idag en starkt underbygd och välansedd teori. Större delen av forskningen runt teorin har därför 

fokuserat på ett antal aspekter av hur dagordningseffekter uppstår. Dessa effekter är i första hand 

omfånget i antalet nyhetsberättelser kring ett speciellt ämne eller händelse och sekundärt prominensen 

given till en nyhet via sidplacering, storlek på rubriker, omfång i tid och utrymme hos medier samt 

förekomst på löpsedlar och första sidor (Mccombs, 2006).  

 

Spiro Kiousis’ (2004) menar på att det är flera faktorer som spelar in för bedömningen av hur viktig än 

fråga blir hos allmänheten En faktor återkopplar direkt till tidigare skrivning kring dagordningsteorin 

och kallas av Kiousis’ (2004) för synlighet. Inom synlighetsbegreppet har Kiousis lagt samman 

klassisk synlighet, alltså hur ofta någonting förekommer i media med prominens, vilken placering 

vissa nyheter får i mediet. Utöver detta identifierade Kiousis (2004) valansen hos en fråga som en 

viktig faktor, hur viktig frågan anses vara för den enskilde individen. 

Dagordningsteorin och studiet som bildats kring denna är omfattande. Så omfattande att olika delar 

fått olika typologier. När man talar om dagordningens effekter utgår man från Acapulco-typologin 

(Mccombs, 2006). Typ-1 ingår i denna typologi bland dagordningsteorins effekter och mäts genom en 

kokurrerande studie. Konkurrensen finns mellan de olika nyhetsberättelser som för tillfället fyller upp 

medias agenda. Mccombs & Shaw (1972) genomförde en undersökning för att studera typ-1 effekten 

av dagordningsteorin. De mätte omfånget i mängden artiklar kring olika ämnen och jämförde senare 

på ett konkurrerande vis vilket ämne och vilka frågor som fått mest uppmärksamhet. Det är detta sätt 

att studera dagordningsmakten som la grunden till hela ämnet och har breddat uppfattningen av vilken 

roll media spelar för den allmänna opinionen, och det är typ-1 effekten som denna studie söker 

undersöka. Dagordningseffekter uppnås som nämnt ovan dels av antalet nyhetsberättelser kring 
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specifika ämnen och dels genom prominensen som olika ämnen tilldelas. Prominens anses som nämnts 

ovan i regel som sidplacering, omfång, rubriksättning osv. Simpelt förklarat vilken prominans nyheten 

får i mediet. Att skapa och sända ut en notis kring en specifik nyhetshändelse bör räknas med som en 

stor åtgärd vad gäller prominensen hos denna nyhet. Därför kommer ämneskategorier och särdrag 

under undersöknings-perioden att jämföras mellan dels notiser och Aftonbladet-online för att 

undersöka både omfång och prominens på ett jämförande sätt.  

 

3.2 Nyhetsvärdering 

Vad som gör en specifik händelse nyhetsvärdig eller inte är en fråga som det finns olika åsikter om. 

Studiet kring nyhetsvärdering försöker svara på frågan om vad som är nyhet, hur ett fenomen blir en 

händelse och hur denna händelse sedan blir en nyhet. Nyhetsvärdering undersöker hur vissa delar av 

en händelse och en nyhet lyfts fram och varför (O’Neill & Harcup, 2009).  

  

Stora delar av forskningslitteraturen på området utgår från Galtung och Ruges (1965) studie där 

forskarna ställde frågan; hur blir händelser till nyheter? Galtung och Ruge (1965) sökte således svara 

på varför vissa nyheter fick stor plats och blev väl omskrivna medan andra inte fick någon 

uppmärksamhet. Genom att studera innehållet i nyhetsrapporteringen kring kriser i Kongo, Cypern och 

på Kuba kunde 12 faktorer identifierats Om händelsen innehöll någon eller flera av faktorer var den 

mer nyhetsvärdig och hade större möjlighet till att bli en nyhet, dessa faktorer är: Frekvens, händelser 

som uppträder med samma frekvens som det rapporterande mediet har större möjlighet att bli nyheter. 

Exempelvis mord över långsamtgående trender. Händelser bör även nå över en viss tröskel för att bli 

till nyheter. Mord går över skada och desto brutalare mord desto mer över tröskeln och desto större 

möjlighet till att bli en nyhet. Tydligheten är av vikt och ju enklare en händelse är att ta till sig och 

förstå desto större möjlighet att denna blir en nyhet. Desto mer meningsfull en händelse är gentemot 

den egna kulturen desto större möjlighet har den att bli till en nyhet. Ett exempel kan vara rapportering 

kring Svenskar i katastrofdrabbade områden. Även nationer med västerländska drag genererar i högre 

utsträckning nyheter i västerländska kulturer. Om nyhetsväljaren har en tidigare idé om hur en 

händelse kan tänkas spela ut och denna överensstämmer med händelsen så skapas större möjlighet att 

bli en nyhet. Ovanliga och oväntade händelser inom en kulturell grupp har större möjlighet att bli 

nyheter. När en händelse redan tidigare fått en stor plats bland nyheterna så känner man igen och kan 

genom kontinuitet enklare tolka händelsen och den får därför större chans att bli en nyhet. Det finns ett 

mått av att passa in nyheter i mediet och att komponera ihop exempelvis en bra tidning. Då kan 

händelser som uppfyller nyhetsvärden på ett adekvat sätt falla bort till förmån för nyheter som passar 

bättre in i kompositionen. Elitnationer och deras handlande anses ge större konsekvenser och därför 

ges händelsen större möjlighet att bli en nyhet. Vilka nationer som räknas som elitnationer skiljer sig 

och är kulturellt olika. Elitpersoner som oftast är kända av allmänheten och deras agerande bidrar 

också med större konsekvenser och genererar därför i större utsträckning nyheter. Nyheter har en 

tendens att rapportera om enskilda människors agerande snarare än samhällsstrukturer när det gäller 

händelseförlopp då detta ger nyhetsvärde. Negativa nyheter har tendenser av att vara mindre otydliga, 

mer oväntade och överrenstämma mer med vad nyhetsproducenter föreställt sig, möjligheten att dessa 

blir till nyheter är därför större (Galtung & Ruges, 1965).  
 
Galtung & Ruges (1965) undersökning dominerar fältet vad gäller nyhetsvärdering och har stått sig 

stark och välansedd sedan den kom (Bell 1991; Palmer, 1998; Tunstall, 1970). Tunstall (1970) gick så 

långt som att hävda att deras undersökning skulle komma att bidra med ett klassiskt 

socialvetenskapligt svar på frågan “vad är nyheter?”. Dock finns det en del forskare som motsätter sig 

dessa typer av listor för nyhetsfaktorer (Mcquail, 1994, p. 270; Westerståhl & Johansson, 1994; 

Palmer, 2000). Mcquail (1994) menar att denna typ av listor förutsätter att det finns en bestämd värld 

därute med nyhetsvärderingar som fasta punkter som journalister väljer eller inte väljer att se. Mcquail 

(1994) menar istället på att värden är ett svårdefinierat begrepp och att sanningar med listor av den 

typen därför är svåra att applicera. På samma sätt menar Westerståhl & Johansson (1994) på att det 
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journalistiska arbetet bakom att välja ut, värdera och sortera nyheter i många fall kan vara minst lika 

viktigt som händelsen i sig 
  

Harcup & O’Neill (2001) reviderade Galtung & Ruge’s (1965) lista närmare 40 år efter första 

publikation. Listan innehåller mycket av samma element som Galtung & Ruge’s (1965). Detta styrker 

tesen om att det går att konstruera systematiska scheman över något så svårdefinierat som 

nyhetsvärden. Dock skiljer den sig på en del punkter. Harcup & O’Neill (2001) valde att särskilja på 

elitpersoner i maktposition och elitpersoner i form av kändisar då dessa uppträdde i helt olika 

händelsesammanhang. Även hur väl en händelse sammanföll med agendan hos det specifika 

nyhetsmediet som rapporterade om det var något som Harcup & O’Neill (2001) la fokus på. Detta har 

även uppmärksammats av Palmer (2000) som undersökte skillnader i nyhetsvärden mellan olika 

medier. Det som Palmer (2000) fann var att mer människonära värden var mer vanligt förekommande 

i Storbritanniens populäraste kvälls och- dagstidningar medan fler vinklar och djupare undersökningar 

var värden som var mer vanliga i Storbritanniens “kvalitetstidningar”. Sigurd Allern (2002) studerade 

också de värden som fanns inom en medieproduktion som kunde tänkas påverka värderingsaspekten 

av nyheter och kom själv upp med en lista. På denna lista fanns punkter som; Desto dyrare en händelse 

är att följa upp, desto mindre chans är det att denna blir en nyhet. Och; Desto mer journalistiskt 

anpassad en historia är, desto större chans att denna blir en nyhet. (Allern, 2002). Golding & Elliott 

(1979,) har genom sin forskning också kommit fram med en lista av nyhetsvärden. Även denna lista är 

snarlik Galtung och Ruge’s (1965) men denna lista är mer pragmatisk i sina formuleringar och lägger 

även denna större vikt på hur en nyhet är anpassad till sitt medium.  
  
Shoemaker & Reese (1991) har genom att sammanställa tidigare forskning inom området i sin 

uppmärksammade bok Mediating the message försökt ringa in vad som ger vissa nyheter högt 

nyhetsvärde. Dessa faktorer är prominens, kontrovers, ovanlighet, tidsenlighet och närhet. Mer 

ingående förklarat:   

 

 

 
 Prominens/importens: Hur prominent och viktig en nyhet är bestäms av vilken effekt den har 

på människor. Liv går före materiella förluster och intresset blir större om nyheten innefattar 

människor i maktposition då människor med makt påverkar hur varje individ lever sina liv. 

 Mänskliga element: För att högt nyhetsvärde skall uppnås behöver inte de människor kring 

vilka rapporten byggs med nödvändighet vara i maktposition. Nyheter med mänskliga element 

är intressanta och inom denna faktor finner man intresset kring kändisar. Detta är en förklaring 

till varför tv-nyheter ofta väljer att fokusera på individer påverkade av en nyhetshändelse och 

deras personliga upplevelser kring denna. 

 Konflikter/kontroverser: Konflikter och kontroverser är hos mottagare mer intressanta än 

nyheter med hög grad av harmoni. Detta kan förklaras med att människor i regel utgår från att 

saker och ting är i harmoni och därför finner det relevant att undersöka varför något inte är det 

när kontroverser uppstår.  

 Det ovanliga: När händelser är utanför det vanliga hamnar vi utanför det vardagliga livet och 

vi riktar mer uppmärksamhet mot frågan på grund av detta. 

 Tidsenlighet: Att en nyhet är tidsenlig, ny och aktuell ger frågan en större chans att fånga mer 

uppmärksamhet. Detta värde kan även kallas för tidselement. 

 Närhet: Desto närmre en nyhet känns till ens eget liv desto större är chansen att denna nyhet 

uppfattas som mer relevant. Detta kan märkas av genom att fokus i en nyhetsstory läggs på de 

delar som ger större närhet än andra vid rapporteringen.  

 
 

 

 

 

 

Figur 1 - Nyhetsvärden 
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Shoemaker & Reese (1991) sammanställning av tidigare forskning till denna lista kan uppfattas som  

korrekt då många av de tidigare kontroverserna kring exempelvis elitpersoner/kändisar lösts genom att 

de båda hamnat i olika kategorier. Samtidigt bör man notera att denna lista inte säger någonting om 

mediets rutiner eller utformning samt hur olika nyheter svarar gentemot dessa. Precis som inom 

dagordningsteorin så grundas nyhetsvärdering i det faktum att uppmärksamhetsresurserna hos 

allmänheten är begränsade (Mccombs 2006, Shoemaker & Reese, 1991).  
 
Corrigan (1990) ifrågasatte den tidigare uppfattningen om hur nyhetstexter byggs upp och varför 

genom att studera hur stor påverkan nyhetsvärden hade i media istället för att studera de klassiska vem, 

var, när, vad, varför och hur som tidigare ansetts vara de starkaste drivkrafterna bakom journalistiskt 

material. Hans ifrågasättande fick uppmärksamhet och det kvarstår att nyhetsvärden har stor påverkan 

kring vilka händelser som genererar nyheter. 

 

3.3 Nyhetskategorisering 

Att kategorisera nyheter är en användbar metod för att undersöka mönster hos konsumenter och vid 

forskning. Att kategorisera nyheter innebär dock att man rör sig på ett område där det inte finns några 

objektiva rätt eller fel. Här nedan följer en sammanfattning av vad litteraturen säger kring 

kategorisering av nyheter och det viktigaste för denna undersökning har valts ut och lyfts fram.  
  
Det finns i huvudsak två ledande kategorier av nyheter som stått sig starka sedan Tuchman (1972) 

publicerade dem sin forskning, dessa två är hårda och mjuka nyheter. Hårda nyheter är nyheter som 

kräver omedelbar uppföljning, som är tidsmässigt angeläget om att bli publicerat omedelbart och som 

öppnar upp till diskussion och debatt. Nyheter som räknas som hårda brukar behandla politiska, 

sociala och ekonomiska frågor (Tuchman, 1972, Limor och Mann 1997). Mjuka nyheter beskrivs 

oftast ha mindre allvarsamma nyhetsvärden och inte heller följas av samma tryck på publikation som 

hårda nyheter, kategorin mjuka nyheter återfinns kring rapportering av kändisar, mänskliga historier 

och evenemang utan hög prominans.  
  

Forskare har även pekat på skillnaden mellan hårda och mjuka nyheter i hur faktabaserade de olika 

typerna är. Då har det visat sig att hårda nyheter är mer faktadrivna än mjuka nyheter som i allt större 

utsträckning är sensationella och mer målande i sina beskrivningar (Lehman-Wilzig et al. 2010). Det 

första teoretiska ramverket kring nyhetskategorier lades av Tuchman (1972) och har inte ändrats 

särskilt mycket sedan dess. Även om det finns forskare (Lehman-Wilzig et al. 2010) som anser sig 

kommit fram till att fler kategoriseringar kvarstår likheter mellan stora delar av forskningen.  

4.0 Val av källor 

Att studera nya tekniker och områden har sina förtjänster och förluster. I huvudsak ligger 

svårigheterna i att hitta relevant information då lite, om något, skrivits kring det nya fenomenet. Detta 

är fallet vad gäller nyhetsnotiser och mängden information och forskning tillgänglig på området är 

begränsat. De källor som behandlar notiser kommer därför till största del vara forskningsrapporter vars 

mål snarare varit att undersöka notisfunktionen på arbetsplatser än vid nyhetskonsumtion. 

Forskningsrapporter utgör huvuddelen av teorin kring notiser. Till förtjänsten vad gäller den 

begränsade mängd information som finns tillgänglig kring området notiser ligger dock den öppenhet i 

att utforma en undersökning på fältet som följer. För att lägga en stark teoretisk grund till 

undersökningen kommer väletablerade medieteorier att användas. När det gäller dagordningsteorin 

kommer den teoretiska grunden läggas ur det arbete som Mccombs & Shaw (1972) påbörjade via sin 

Chapel Hill studie. På samma sätt kommer den teoretiska grunden för nyhetsvärdering att byggas på 

Galtung & Ruges (1965) teorier. Större delen av den använda forskningen är tagen ur internetbaserade 

forskningsbaser och en mindre del är litteratur. För motiveringar och diskussioner angående metodval 

kommer Ekström & Larsson (2010) vara grunden. För studiens utförda undersökning kommer 
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Aftonbladet att vara källa. Att på detta sätta använda ett normgivande medium är ett vanligt 

tillvägagångssätt för att nå fram till ett relevant resultat (Ekström & Larsson, 2010). Aftonbladet är 

Skandinaviens största digitala nyhetsmedium och har en aktiv notistjänst vilket gör både 

nyhetsförmedlaren och dess medium intressanta för en jämförelse, då det är tekniken notiser som står i 

fokus. 

5.0 Metod 
Här nedan följer ett avsnitt om den metod som använts för undersökningen samt vilka 

begränsningar/förtjänster den metod som valts för undersökningen inneburit. Syftet med denna 

undersökning är att komma fram till ett generalliserbart resultat om en ny teknik. För att göra detta 

kommer resultatet ha två ansatser. Dels kommer det att bestå i en deskriptiv ansatts. En deskriptiv 

ansats innebär att man söker få fram karaktäristiken hos ett specifikt medium. Vad som särskiljer 

mediet i substans och form. Utöver detta kommer även metoden innefatta en jämförande analys. En 

vanlig variant när det gäller jämförande analys är att man söker svara på skillnader över tid, mellan 

olika medier och mellan medier av samma typ (Ekström & Larsson, 2010). Denna studie söker vara 

både deskriptiv och jämförande. Detta för att undersöka huvudsyftet i vilken nyhetsbild som skapas 

genom notiser och hur denna skiljer sig i jämförelse med andra medium.  

 

5.1 Kopplingen mellan metod och teori 

Denna undersökning bygger på två teorier. Dels bygger den på dagordningsteorins första perspektiv 

och tar därför rygg på Mccombs & Shaws (1972) Chapel Hill studie. De som Mccombs & Shaw 

(1972) och en mängd efterföljare gjorde var att studera mängden och omfånget av vilka nyheter som 

produceras för att undersöka dagordningen hos ett specifikt medium. Utöver dagordningen svarar 

studien även på frågor kring vilka nyhetsvärden som förmedlas i de olika plattformar som undersöks. 

För att undersöka detta har ett kodschema att konstruerats. Metoden är utformad för att skapa material 

och ingångsvinklar som täcker grunderna för fortsatt forskning på området. Både tidsmässigt och 

resursmässigt lider denna studie av begränsningar och därför kommer avgränsningarna vara snäva. 
 

5.2 Avgränsningar 

Avgränsningen för denna undersökning är Aftonbladet. Att välja det mest normgivande mediet som 

studieobjekt är ett vanligt sätt att motivera en avgränsning för sin studie (Ekström & Larsson, 2010). 

Aftonbladet är den största digitala nyhetsförmedlaren i Skandinavien, detta plus att Aftonbladet har en 

populär notistjänst gör Aftonbladet till en relevant nyhetsproducent att undersöka för denna studie.  

  

En annan aspekt som avgränsats är tidsaspekten för denna undersökning. Eftersom undersökningen 

varit tidsmässigt pressad har analysenheter att samlats in under 14 dagar. Aftonbladets online-tidning 

har lästs av en gång dagligen. Vart och hur detta har gått till förklaras mer utförligt i metoddelen. För 

att hjälpa mig med min notisinsamling har jag att använt mig av samma verktyg som Shirazi et.al 

(2014). Shirazi et.al (2014) tog fram. Den består i en applikation som registrerar alla typer av inkomna 

notiser till en registrerad mobilenhet. Detta ökar validiteten i undersökningen då alla notiser samlats in 

i applikationen och därför löper forskaren ingen risk att missa någon inkommande notis. Utöver denna 

funktion har en applikation på datorn att använts för att samla in grundmaterialet till undersökningen 

av Aftonbladets hemsida. Applikationen heter full page screen capture och sparar hemsidan som en fil 

som kan användas för omkodning eller efterhandsanalys. Mccombs (2006) har i sin forskning 

uppmärksammata att kort disponibel tid till nyhetskonsumtion också påverkar nyheter online. En 

jämförelse kan göras mellan en papperstidning som har ett begränsat antal sidor och att ha hela 

internet till ditt förfogande. Med detta följer ett tryck på medieföretag att ständigt uppdatera sitt 

informationsflöde. 
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En fråga som kommit att få allt större uppmärksamhet när det gäller kvantitativ innehållsanalys är att 

definiera urvalsbegränsningar när det gäller material på nätet (Ekström & Larsson, 2010). Att behandla 

ett material som är under ständig revidering kräver en systematik och en eftertanke som i grunden 

syftar till att skapa god validitet samt reliabilitet. För att skapa ett manifest material kring en 

onlinestudie så har denna undersökning tagit rygg på Karlsson & Strömbäck (2010), som valde att 

undersöka vilka nyheter som fick “den bästa platsen” i sitt medium. I Karlsson & Strömbäcks (2010) 

undersökning definierades “den bästa platsen” som de nyheter som fanns längst upp på den hemsida 

som i det fallet undersöktes. Även i deras undersökning var Aftonbladet ett av de medium som 

undersöktes. Karlsson & Strömbäck (2010) valde ut de 14 översta nyheterna som analysheter, dock 

var deras syfte annorlunda och hemsidan avlästes i det fallet oftare men med få analysenheter. Denna 

undersökning har fokuserat på att undersöka fler analysenheter per avläsning av hemsida men färre 

gånger dagligen. Att de 30 översta analysenheterna skall kodas av minst en gång dagligen har därför 

varit avgränsningen. Det har även funnits avgränsningar för vad som skall räknas som en analysenhet 

på Aftonbladets hemsida. Först och främst har avgränsningen bestått i vart på hemsidan analysen skall 

ske. Dagordningsteorin går i grunden ut på att individer ofta anser de frågor/händelser/problem som 

får störst uppmärksamhet, som det skrivs mest om och som är mest prominenta i olika medium att vara 

de viktigaste. Därför har första sidan av Aftonbladets onlinetidning att varit den plats i tidningen där 

analysenheterna återfunnits till undersökningen. Att analysera förstasidan är en bra metod speciellt om 

man vill undersöka medieeffekter (Ekström & Larsson, 2010) något som stämmer bra överens med 

denna undersökning. En analysenhet kan vara allt från Aftonbladet TV till ett djupgående reportage. 

Den skall återfinnas på Aftonbladets första sida innanför höger och vänster spaltavgränsning samt ha 

en egen rubrik. Kraven för vad som skall räknas som en analysenhet kommer inte vara smalt 

begränsade då det huvudsakliga målet är att registrera ämneskategorier och nyhetsvärden. Dessa två 

undersökningsfaktorer går att finna i alla typer av material på Aftonbladets onlinelöpsedel. Plus 

artiklar räknas inte in i denna undersökning då detta är en betaltjänst till skillnad från Aftonbladets 

notisfunktion som är kostnadsfri. 
  

I tid har analysenheterna analyserats från första december och sedan på slumpmässigt valda datum 

under samma månad. Att få fram minst 14 dagar för varje medium var ett mål som uppnåddes. På 

Aftonbladets hemsida analyserades 453 enheter under sammalagt 15 dagar. För Aftonbladets 

notismedium analyserades 91 enheter under sammanlagt 14 dagar. Detta slumpmässiga urval är en 

följd av tidsbegränsningar för undersökningen och kan medföra vissa implikationer att tänka på. Att 

lägga studier vid juletid kan enligt (Ekström & Larsson, 2010) medföra ett atypiskt resultat då 

nyhetsflödet kan domineras i större utsträckning av nyheter som inte förekommer i samma 

utsträckning under andra delar av året. I detta fall finns inga tydliga indikatorer på att årstidsspecifika 

nyheter tar särskilt stor plats, men det är en viktig tanke att minnas när man studerar resultatet. Att 

enheterna som analyserats gjorts så på slumpmässiga datum kan ha sin förtjänst i händelsespecifika 

nyheter lider mindre risk att hamna i för stort fokus. 

 

5.3 Kvantitativa undersökningen 

Eftersom denna undersökning vill öppna upp forskningsfältet kring notiser är studien strukturerad för 

att nå generaliserbara resultat. För att uppnå generaliserbara resultat bör den undersökningsteknik som 

används bestå i insamlandet av stora mängder data och helst över längre perioder av tid (Ekström, 

2010). För att uppnå dessa kriterier samt att rikta in undersökningen till att på ett relevant sätt svara på 

de undersökningsfrågor som ställts upp i utformandet av studien kommer den metod som används att 

vara kvantitativ innehållsanalys. Det huvudsakliga syftet med denna undersökning är att ta studera 

vilken nyhetsbild som förmedlas via Aftonbladets notistjänst, att ha denna typ av bredare 

syftesformulering vid undersökningar med kvantitativ metod är ett vanligt tillvägagångssätt (Mahoney 

& Goertz, 2006). Att ha en bredare huvudfråga samt en kvantitativ metod kan ge undersökningen 
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större möjlighet att träffa an hos en större del av befolkningen och således uppnå hög 

generaliserbarhet.    
  
Den kvantitativa undersökningsdelen i uppsatsen tar reda på vad en ny teknik innebär när man 

applicerar etablerade undersökande teorier på dess struktur. Den undersöker vilka nyheter som blir 

notiser och vilka skillnader som finns i värden och teman i Aftonbladets onlinelöpsedel jämfört med 

deras notiser. För att genomföra en valid jämförelse som ger ett generaliserbart resultat av materialet 

så har innehållet studerats kvantitativt. Den kvantitativa undersökningen har gjort med hjälp av ett 

kodschema. Kodschemat har undersökt notiser genom klassik dagordningsteori; omfång/omfattning. 

Omfång och omfattning kommer i detta fall att undersökas genom ämneskategorier. Utöver det har 

kodschemat även undersökt vilka nyheter som blir notiser genom att studera nyhetsvärden. Därför 

läggs detta kodschema dels på löpsedeln på Aftonbladets hemsida och dels på notiser. Kodschemat är 

byggt för att analysera dels vilka typer av nyhetsvärden som får mest plats i de olika medierna och 

samtidigt vilken dagordning som gäller för de olika medierna inom samma tidning. Undersökningar av 

dagordningen mår, för att få ett resultat med hög validitet, bra av att pågå under längre tid och omfatta 

stora mängder analysenheter. För att avgränsa och anpassa denna undersökning till sin situation 

kommer dagordningen att undersökas i första hand genom ämneskategorier. Även prominens har 

undersökts då en notis om ett ämne kommer räknas som en ökning för prominensen. Detta för att 

prominens vanligen mäts genom omfång, placering och överlag ansträngning runt ett ämne/ nyhet.  

  

Studiet om nyhetsvärdering söker svaret på den grundläggande frågan; vad är nyheter? Eftersom syftet 

med denna studie är att undersöka nyhetsbilden som förmedlas genom notiser och att sedan jämföra 

det med mer traditionella medium blir en fråga; vad är nyheter i de olika medierna. För att undersöka 

vilka nyhetsvärden som förmedlas inom Aftonbladets olika medier kommer var och en av de 

vanligaste nyhetsvärderingarna kodas om. Efter att studerat tidigare forskning kring nyhetsvärdering 

har ett kodschema byggts kring Shoemaker & Reese (1991) lista över nyhetsvärden då denna kan 

anses vara en relevant punktsammanställning för nyhetsvärden. De olika nyhetsvärden och deras 

innehåll finns under operationalisering. 

 

5.4 Operationalisering 

För att undersökningen på ett tillfredställande sätt skall kunna sägas svara på de forskningsfrågor som 

ställts krävs en operationalisering av variabler som skall ge svar. I denna studie är två huvudfrågor 

ledande för att uppnå syftet och det är kring dessa två som operationaliseringen bygger. Frågorna 

handlar om fördelningen av ämnen/värden inom de olika medium som undersökts. När man skall 

operationalisera variabler för kvantitativa undersökningar brukar man tala om två tillvägagångssätt. 

Antingen söker man undersöka innehållets effekter såsom uppmärksamhet och slagkraft i budskap 

eller så riktar man in sig mer på frekvens och omfång (Ekström, 2010). Detta är ett bra 

tillvägagångssätt om du vill undersöka hur ofta någonting förekommer och även hur ofta specifika 

trender förekommer i ett stort material. De variabler som mäts i undersökningen har därefter tagits 

fram för att ge ett kvantitativt underlag.  

Oavsett hur väl operationaliserade de framtagna variablerna är inom en kvantitativ undersökning 

kommer det alltid förekomma vissa mått av subjektiv bedömning (Ekström, 2010). I denna 

undersökning förekommer subjektiva bedömningar kring ämnet och nyhetsvärdet. Ämnesvariabeln har 

sedan stadgats upp med hjälp av tidigare forskning och undersöks utifrån subjektivt bedömda ämnen 

samt ifall det är hårda och mjuka nyheter. Denna typ av dubbelbedömning är till för att stärka 

resultatet. För att ta reda på om det är mjuka eller hårda nyheter som publiceras i de olika medierna 

kommer de frågor som lyfts fram inom forskningen att ställas analysenheterna; är detta en nyhet som 

bör publiceras direkt? Öppnar den upp för debatt? Är den allvarsam och saklig i sin karaktär?  
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När det kommer till nyhetsvärden har varje variabel tagits från Shoemaker & Reese (1991) lista av 

nyhetsvärden, och varje gång ett värde förekommer läggs detta till som en del av frekvens och 

omfångsräkningen, listan följer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Undersökningens tillvägagångssätt 

Här följer en genomgång av hur arbetet med undersökningen gått till rent praktiskt. Här visas urvalet 

upp samt de olika delarna i studien redogörs för. Stycket inleds med en genomgång av 

datainsamlingen från Aftonbladets hemsida samt en exempelredovisning över hur färdiginsamlad data 

i det fallet ser ut. Efter detta redogörs datainsamlingen kring notisarbetet för. Stycket avslutas med en 

kort sammanfattning kring arbetet med att samla in data. 

 

5.6 Insamling av data Aftonbladets onlinelöpsedel 

Eftersom studien söker svara på nyhetsvärdering och dagordningsfunktioner som behandlar prominens 

av olika slag så är det den mest framstående platsen som undersöks. Studien tar där rygg på Karlsson 

& Strömbäck (2010) genom att definiera “den bästa platsen” som Aftonbladets onlinelöpsedel. 

Aftonbladets onlinelöpsedel uppdateras ständigt men kan dock på ett relevant sätt sägas motivera de 

tydligaste effekterna hos läsaren då löpsedeln har en prominent position i tidningen och det är här som 

huvudnyheterna presenteras. Nedanför här syns en bild av Aftonbladets hemsida där hemsidan visas 

upp i helhet: 

 

 Prominens/Importens: När en analysenhet innehåller rapporter om mänskliga liv som 

förlorats, stora materiella förluster eller skeenden runt personer i maktposition så räknas 

detta som att nyhetens värde är prominensen/importansen. 
 Mänskliga element: När en analysenhet innehåller rapporter om kändisar, skvaller eller 

skildrar mänskligt drama genom påverkade individer där mänskliga element får en 

huvuddel så räknas nyhetens värde som mänskliga element. 
 De ovanliga: När inget av de andra nyhetsvärdena känns användbara kommer nyhetens 

värde ligga i att det som rapporteras är ovanligt. 
 Tidsenligt: När en nyhet innehåller LIVE, JUST NU eller DIREKT kodas tidsenlighet 

som nyhetsvärde. 
 Närhet: När analysenheten behandlar inrikesfrågor kodas närhet som nyhetsvärde. 
 Sport: När nyheten behandlar sport kodas nyhetsvärdet sport. 
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Figur 2 - Aftonbladets hemsida i helhet 

Det som tydligt framkommer är att stora delar av hemsidan upptas av annat än löpsedeln. Mer 

djupgående reportage finns med på sidorna och även Aftonbladets egna skribenter tar upp stora delar 

av hemsidans yta. Att ta med hela hemsidan kan vara relevant både ur ett nyhetsvärderingssyfte och i 

en dagordningsstudie. Dock är denna studie i huvudsak intresserad av att undersöka Aftonbladets 

yttersta och mest framstående element som behandlar dagordning och nyhetsvärdering och det är 

viktigt för studien att det är just Aftonbladet som nyhetsförmedlare som undersöks. Någonting som 

blir tydligare motiverat genom att avgränsa studien till löpsedeln enbart. Här visas en beskuren bild 

där enbart den löpsedel som använts för datainsamlingen visas: 
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Figur 3 - Aftonbladets hemsida enbart löpsedel 

Med avgränsningen att enbart undersöka Aftonbladets löpsedel får forskaren således ett tydligare 

underlag att undersöka det som känns relevant. Det underlättar för framtida undersökningar av samma 

slag samtidigt som eventuella tester kring metoden blir tydligare att genomföra. 
 

Efter att avgränsningen både teoretiskt och fysiskt bestämts så undersöks varje analysenhet genom att 

applicera det utformade kodschemat. Analysenheterna i detta fall är således varje artikel som återfinns 

på Aftonbladets löpsedel avgränsad enligt ovan. De variabler som skall undersökas per analysenhet är 

ämne och nyhetsvärde. Utöver detta innefattar datainsamlingen den text skriven för varje analysenhet 

då detta kan vara intressant inför en analys. Även datumet sparas då varje analysenhet återfanns i sitt 

medium. Nedan visas en bild från hur datainsamlingen med det framtagna kodschemat ser ut när detta 

har applicerats på Aftonbladets onlinelöpsedel: 
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Figur 4 - Insamlad data Aftonbladets onlinelöpsedel 

En komponent som faller bort när hemsidan avkodas är de tillhörande bilder som återfinns kring varje 

analysenhet. Detta är en komponent som tar upp stort utrymme och omfång av den totala ytan för 

Aftonbladets onlinetidning och mer specifikt även på löpsedeln. Dock återfinns inga bilder i de notiser 

som sänds ut till Aftonbladets mobilanvändare med notistjänst och en princip för jämförelse inom 

kvantitativ innehållsanalys är att kodschemat skall vara utformat på samma sätt i varje medium som 

undersöks (Ekström & Larsson, 2010). 

 

5.7 Insamling av data från Aftonbladets notistjänst 

Insamlingen av data när det gäller Aftonbladets notistjänst är i grunden utformad för att gå till 

på liknande sätt som på Aftonbladets hemsida. Dock skiljer sig utskickandet av notiser från 

Aftonbladet samt tillvägagångssättet för att avkoda och samla in data på praktiska punkter. 

När en notis skickas ut från Aftonbladet så uppmärksammas mottagaren. Den definition som 

Iqbal & Horwitz (2010) använder för vad en notis är kan tyckas beskriva denna process bra; 

En visuell, en auditoriell signal eller en haptisk uppmärksammare genererad via en 

applikation eller service som delger information till användare utanför dennes nuvarande 

fokus eller uppmärksamhetsspann. Under tiden för denna undersökning var inställningarna att 

den telefon som användes skulle ge ifrån sig både vibration och ljud när en notis mottogs från 

Aftonbladet. Detta för att göra risken mindre att någon notis skulle gå missad. Nedan visas en 

bild på hur notisen lägger sig i fönstret för händelser i telefonen: 
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Figur 5 - Notisernas utseende i mobil enhet 

 

Då varje notis inte omedelbart kunde avkodas och föras in i datainsamlingen användes en applikation 

framtagen i ett annat forskningsprojekt kring notiser i mobiltelefoner (Shirazi et al. 2014), som heter 

Desktop Notifications. Denna applikation används i huvudsyfte som försäkran över att inga notiser går 

förlorade samt att den underlättar arbetet med att applicera kodschemat och få fram de data som är av 

intresse. Här nedan visas en bild av den vy man får upp i applikationen och där den huvudsakliga 

insamlingen av skett kring notiser: 
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Figur 6 - Desktop Notifications, applikationens utseende 

 
Någonting som noteras i denna applikation är att varken bild eller tid är några variabler som återfinns i 

denna notisapplikation, bilder förekommer överhuvudtaget inte i notiser. Notiserna sparas under 24 

timmar i applikationen innan de försvinner och det är därför en viktig regel att varje dag som notiser 

skall samlas in så skall detta ske i sin helhet, alltså att alla notiser samlas in under den dagen och att 

inte hälften samlas in samma dag och hälften dagen efter exempelvis. Efter att notiser mottagits och 

sparats i applikationen kodas de av med ett identiskt kodschema som det som användes för 

Aftonbladets onlinelöpsedel. Nedan följer en exempelbild på hur den färdiga datainsamlingen ser ut: 



25 
 

 

Figur 7 - Insamlad data Aftonbladet notiser 

Ännu en intressant variabel hade varit att undersöka den exakta tiden för mottagandet av en notis. 

Dock kräver en sådan undersökning fler insamlare av data eller en annorlunda utformad applikation 

med exakta tidsangivelser. I detta fall har därför enbart datumet för den mottagna notisen 

dokumenterats  
 

Sammanfattningsvis har insamlingen av data skett på ett sådant sätt att stora mängder analysenheter 

har kunna undersökas. Något som bör ge ett gott utslag för resultatet då ett generaliserbart resultat är 

det som studien söker att uppfylla. Metoden är inte allt för krånglig vilket är bra för ökad reliabilitet 

samtidigt som frågor kring reliabilitet fortfarande kvarstår. Dessa kommer att behandlas mer ingående 

i nästa avsnitt. Att studien inte varken analyserar tillhörande bilder när det gäller Aftonbladets 

onlinelöpsedel eller exakta tider för leverans av Aftonbladets notiser är en förlust för resultatet. 

Samtidigt som relevansen kring dessa två variabler kan anses vara stor för undersökningen som helhet 

var det under forskningstillfället inte praktiskt genomförbart. 

 

5.8 Validitet/Reliabilitet 

Då denna undersökning utgår från enbart en metod så ökar kraven på att just denna metod är lämplig 

för sitt ändamål. Här nedan följer en redogörelse för arbetsgången med framtagandet av det slutgiltiga 

kodschema som till sista användes för att få fram önskad data samt dess förtjänster och förluster. 

Syftet med detta avsnitt är att på ett genomgående och heltäckande vis gå igenom alla de frågetecken 

som dykt upp under arbetets gång och som eventuellt kan ställas mot undersökningen.  
 
Det första kodschemat som konstruerades för denna undersökning sökte på ett mer heltäckande vis 

kartlägga mönster och skillnader mellan de två studerade medierna undersöktes även ämne och 

retoriska verktyg. Det visade sig vara svårt att genomföra en objektiv och valid undersökning 

innefattandes dessa variabler och fick därför strykas. Att testa kodschemat tidigt är en god idé för den 

som vill veta hur pass på rätt väg man är med sitt kodschema mot sitt tänkta syfte och ökar 

förhoppningsvis valididiteten hos det slutgiltiga kodschemat (Ekström & Larsson, 2010).  
 
Eftersom det var nyhetsbilden som var i fokus för undersökningen lades i stället mer vikt till 

nyhetsvärden. För att få fram vilka nyheter som blev notiser och varför blev det viktigt att svara på vad 

nyheter är. Galtung & Ruges (1965) behandlade den frågan genom att studera vilka värden som ledde 

till att händelser blev till nyheter. Tunstall (1970) gick så långt som att hävda att deras undersökning 
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skulle komma att bidra med ett klassiskt socialvetenskapligt svar på frågan “vad är nyheter?”. 

Undersökningen inriktades till ett kodschema där nyhetsvärden stod i fokus. 
 
Att kvantifiera nyhetsvärdering är i sig svårt då det handlar om värderingar. Men samtidigt är det 

viktigt för denna undersökning med en rejäl redogörelse för hur en objektivitet har uppnåtts kring de 

variabler kring nyhetsvärden på vilka undersökningen i stort lutar. De grundstenar den kvantitativa 

innehållsanalysen lutar sig till för att uppnå tillräckligt hög status som en värdefull forskningsmetod är 

objektivitet, systematik, kvantitet och manifest (Ekström & Larsson, 2010). Objektiviteten arbetas 

under detta arbete fram med hjälp av ett kodschema med tydliga och avgränsade kodinstruktioner. 

Systematiken återfinns i arbetssättet och avgränsningarna uppsatta kring hur undersökningen skall ske. 

Kvantiteten uppnås genom att under 14 dagar samla in data som ger tillräckligt med data för att att 

kunna ge ett relativt generaliserbart resultat. Att ett innehåll skall vara manifest innebär att analysen 

begränsas till det som klart går att utläsa ur texten (Ekström & Larsson, 2010). Och det är här det blir 

viktigt med ett motiverande och diskuterande avsnitt kring hur manifest undersökningens metod är. 

Eftersom undersökningen söker ett generaliserbart resultat blir det intressant att reflektera över 

förtjänster/förluster vid denna typ av resultat. Den kvantitativa innehållsanalysen söker nå ett 

generaliserbart resultat genom att kvantifiera variabler som känns igen bland den generella 

allmänheten. Exempelvis de nyhetskategorier som används i undersökningen. Det som Maxwell 

(1992) understryker när det gäller kvantitativ generaliserbarhet är begränsningen i att enbart undersöka 

variabler som känns igen. Här får istället en kvalitativ undersökning sin stora förtjänst genom att den 

kan gå in och undersöka specifika variabler kvalitativt, utan att dessa variabler känns igen hos stora 

allmänheten.  
 

Precis som Ekström & Larsson (2010) poängterar så dyker alltid ett visst mått av tolkning upp när man 

använder sig av den kvantitativa innehållsanalysen som metod. Genom ett tydligt kodschema och 

kodinstruktioner kan man dock minska tolkningens inverkan på resultatet För att minska den 

eventuella risken för låg reliabilitet kring undersökningen kan ett interkodarreliabilitetstest vara 

användbart (Ekström, 2010). Denna undersökning lider dock av hårt pressade tidsbegränsningar 

samtidigt som resurserna är knappa vad gäller tillgången till tänkta försökspersoner. Därför har inte ett 

test utförts i större skala. Dock har muntliga testomgångar kring kodschemat använts i processen med 

att skapa schemat. Dessa gav goda utslag med god validitet. 

 

5.9 Forskningsetik 

När man genomför en undersökning är det viktigt att följa god forskningsetik. Med god forskningsetik 

menas att man inte publicerar resultat av studier där involverade individer utan godkännande kan 

identifieras eller att någon kan råka illa ut under studien (Ekström, 2010). I just denna undersökning 

reduceras tonvikten på forskningsetik då inga människor bidragit till studien. Ur forskningsmässig 

synpunkt faller det även på god etik att sanningsenligt tala om hur undersökningen gått till, något som 

förklarats genom denna metoddel. Det faller även inom god forskningsetik att inte dra slutsatser kring 

företag eller organisationer och deras arbetssätt utan att kunna bevisa ett påstående. Därför kommer 

inga antaganden eller domar att fällas kring eventuella resultat utan objektivitet skall i största 

utsträckning vara genomgående.  
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6.0 Resultat 
Här nedan följer resultatet av den genomförda undersökningen. Resultatet är uppdelat i två delar där 

ena delen visar vilka ämnen som Aftonbladets onlinelöpsedel bestått i när den kodats av under arbetets 

gång. Denna del knyter an till principen om dagordningsteorin och jämförs med motsvarande kriterier 

för Aftonbladets notisfunktion. Trots att den ursprungliga tanken var att ämneskategorierna i sin helhet 

skulle svara mot arbetets teoridel om dagordningsfunktionen så har det framtagna resultatet även 

relevans för notisernas nyhetsbild som helhet, något som återkommer mer i analysen. Den andra delen 

av resultatredovisningen presenterar det framtagna resultatet kring nyhetsvärdering. Även här kommer 

jämförelser och särskiljande drag mellan de olika medieformerna och de mest signifikanta resultaten 

kommer att presenteras. 

 

6.1 Aftonbladet notiser - Ämnesfrekvens 

När man studerar dagordningseffekter är en klassisk och vanlig modell att studera antalet artiklar, antal 

artiklar inom ett specifikt ämne, löpsedelsplaceringar mm. (Mccombs, 2006). Det finns många olika 

vinklar och metoder för att mäta komponenterna bakom dagordningseffekter. I denna undersökning 

har varje analysenhet studerats utifrån ämne och nyhetsvärde. Över 500 analysenheter har studerats 

under en period av 14 dagar. Därefter har all insamlad data bearbetats i statistikprogrammet IBM 

SPSS 2.2. Resultatet ovan visar en procentuell fördelning av vilka ämnen som sänts ut som notiser 

under perioden för undersökningen. 
 

Störst procentuell del av mottagna notiser består i ämnet kriminalitet. Med 36 % av de totala 

analysunderlagen behandlar mer än var tredje notis i någon form ämnen eller händelser runt 

kriminalitet. Ett annat ämnesområde som sticker ut är terror. När arbetet med denna uppsats startade 

begicks terrorattackerna i Paris. Att terror står för 14 % är därför inget som med säkerhet kan sägas 

vara en generell siffra utan det kan tyckas en rimlig tolkning att denna ämneskategori ligger högt då 

ämnet är aktuellt generellt på dagordningen under denna tidsperiod. Övriga kategorier som fick stora 

procentuella utslag i undersökningen var ekonomi, transport och olycka. Mängden nyhetsnotiser om 

transport har alltigenom undersökningen varit relativt hög då notisfunktionen tycks ha en funktion som 

en trafikuppdatering. Dock ökade mängden notiser om transport i takt med kallare klimat och oväder.  

 

Sammantaget blir bilden av att behandlade ämnen via notiser att majoriteten nyheter som blir notiser 

är av allvarligare karaktär. Flyktingkrisen föll inte under politik då denna fråga behandlades så 

frekvent att det blev ett tydligare resultat genom att låta det stå som egen kategori. Då kriminalitet, 

terror, olycka och transport, med huvudinriktning på säkerhet i trafiksammanhang, är de största 

delarna av notisämnen kan inte den ackumulerade bilden sägas vara något annat än allvarlig.  
 

En del ämnen som förekom i undersökningen av Aftonbladets onlinelöpsedel förekom inte alls som 

nyhetsnotiser. De ämnen som försvann var; Teknik, resa, miljö och svårdefinierade ämnen. De inkom 

för få för att ge ett procentuellt utslag kring dessa ämnen. Att dessa ämnen föll bort under 

notisinsamlingen styrker bilden av notisernas ämnesområden som i huvudsak allvarliga och seriösa. 
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Figur 8 - Ämnesfrekvens Aftonbladet notiser 

 

6.2 Aftonbladets onlinelöpsedel - Ämnesfrekvens 

Undersökningen av Aftonbladets löpsedel online har gått till på samma vis som undersökningen av 

Aftonbladets notiser. Samma kodschema har applicerats på löpsedeln på Aftonbladets hemsida minst 

en gång per dygn under 14 dagar. De 30 översta artiklarna/redaktionella materialet har kodats av och 

sammanställs enligt omfånget av ämneskategorier enligt diagrammet ovan. Resultatet pekar på att 

fördelningen av ämnen skiljer sig åt på ett markant sätt mellan onlinelöpet och med notiser. De ämnen 

som får stort utrymme och som förekommer med hög frekvens på onlinelöpet är; Sport, kriminalitet, 

terror och nöje. Utöver det finns en hel del ämneskategorier representerade på onlinelöpet som inte 

förekommer via notistjänsten. Dessa ämnen är listade i stycket ovan som saknade i notistjänsten.  
 

Sport är den kategori som får allra störst utrymme på Aftonbladets onlinelöpsedel med 18 % av den 

totala undersökningsbasen. I notistjänsten var samma siffra endast 5 %. Även nöje har en markant 

större del av den totala ämnesfrekvensen på Aftonbladets onlinelöpsedel. 12 % på onlinelöpsedeln är 

där att jämföra med 1 % hos notistjänsten. Även vad gäller ämnet terror är siffrorna lägre på 

Aftonbladets onlinelöpsedel än vid notistjänsten med 8 % jämfört med 14 %. Kriminalitet är den näst 

största kategorin efter sport med 14 %.  

Sammantaget tyder resultaten på en skillnad i vilka ämnen som presenteras på onlinelöpet och vilka 

som skickas ut som notiser. Det tydligaste är allvaret i de ämnen som presenteras. Både sport och nöje 

kan hävdas till sin natur kunna räknas som mindre allvarliga ämnen. Ett annat tecken på att allvaret i 

det som rapporteras i de olika medierna skiljer sig är att både terror och kriminalitet förekommer 

oftare i notistjänsten än på Aftonbladets löpsedel online. När det gäller kriminalitet så är 

ämnesfrekvensen dubbelt så hög hos notistjänsten än på onlinelöpet. Ett annat ämne som har betydligt 

högre frekvens på Aftonbladets onlinelöpsedel än via notistjänsten är ekonomi. Med 12 % jämfört 

med 7 % kan man tydligt se att ekonomi har en allt större roll på onlinelöpet än vid notistjänsten. 
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Figur 9 - Aftonbladets onlinelöpsedel - Ämnesfrekvens 

Även vid fördelningen av hårda/mjuka nyheter ses tydliga tendenser på att allvarsamma, sakliga och 

faktabaserade nyheter dominerar notiser. Då det nästan var helt jämt i antal hårda och mjuka nyheter 

när löpsedeln på Aftonbladets hemsida lästes av och ett överväldigande antal hårda nyheter vid samma 

avläsning för notistjänsten är trenden tydlig att hårda nyheter dominerar notiser.   

 

 
Figur 10 - Fördelning hårda/mjuka ämnen 
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6.3 Sammanställande jämförelse mellan medierna 

De tydligaste skillnaderna mellan Aftonbladets onlinelöpsedel och Aftonbladets notistjänst är 

skillnaden i allvarsamhet mellan de olika medierna. En tydlig skillnad märks på att det är fler ämnen 

som är av mer lättsam karaktär och förekommer i större utsträckning på Aftonbladets onlinelöpsedel 

jämfört med ämnen av tyngre karaktär i Aftonbladets notistjänst. Den allra tydligaste skiljelinjen går 

här mellan ämnet nöje som förekommer som ämne i 12 % av fallen jämfört med 1 % för notistjänsten. 

Även de ämnen som helt går bort och inte förekommer i notistjänsten, resa, teknik och miljö kan 

räknas in i ämneskategorier av överlag mindre allvarsam karaktär. Här skulle man dock kunna 

argumentera för att miljö bör falla under stämpeln av allvarsamma nyheter. Ytterligare en tydlig 

indikator på den mer allvarsamma tonen och fokus på allvarsamma händelser när det kommer till 

notistjänsten är att sport får 18 % på onlinelöpet mot 5 % i notistjänsten.  

 

6.4 Resultat kring nyhetsvärdering 

Den andra delen i resultatet som följer nedan behandlar nyhetsvärdering. För att få fram statistik över 

vilka nyhetsvärden som förmedlas via de olika medierna har samma kodschema använts som till 

datainsamlingen för Aftonbladets onlinelöp/notiser som behandlade ämnen. Tillägget här har sedan 

varit att variabler ställts upp för att analysera nyhetsvärden. Nedan presenteras statistik över förekomst 

av olika nyhetsvärden på onlinelöpet. 

 

 

 
Figur 11 - Aftonbladets onlinelöpsedel - Nyhetsvärdering 

Det som är tydligast i resultaten utav datainsamlingen från Aftonbladets onlinelöpsedel är hur den 

geografiska närheten spelar stor roll. Precis som Shoemaker & Reese (1991) fastslog i sin 

sammanställning av nyhetsvärden så är den geografiska närheten ett av de absolut viktigaste värdena 

för att en nyhet skall uppfattas ha högt nyhetsvärde. Detta bekräftas även i denna undersökning då 35 

% av alla undersökta nyheter består i geografiskt närbelägna händelser. Det kriterium som sattes upp 

för att något skulle innefattas som en nyhet med närhet var att den skulle handla om Sverige. I många 
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fall handlar nyheten om någonting utfört av en svensk eller på något sätt så framställs nyheten med 

tonvikt på den geografiska närheten i händelsen på annat sätt.  

 
Mänskliga element står för 17 % av de totala nyhetsvärdena presenterade på Aftonbladets onlinelöp 

och utgör därigenom en väldigt stor kategori nyhetsvärden. Att detta nyhetsvärde blir så framträdande 

för just Aftonbladets onlinelöpsedel kan förmodligen vara tätt förknippat med vilka ämneskategorier 

som är stora på onlinelöpet. Både nöje och sport är stora ämneskategorier på hemsidan jämfört med i 

notistjänsten och dessa två kategorier bidrar med mycket mänskliga element. Inom nyhetsvärdet 

mänskliga element återfinns kändisar och kändisar förekommer i stor utsträckning inom 

nöjeskategorin, och även inom sportämnet. Det blir därför inte en allt för långdragen parallell att se en 

större ämnesfrekvens inom sport och nöje som ett tecken på ett ökat inslag av nyhetsvärdet mänskliga 

element. 
 

Därefter följer prominens som tredje största nyhetsvärde med 14 % av den totala 

nyhetsvärdesfrekvensen. Det vanligast förekommande prominensvärdet vid datainsamlingen har varit 

personer i maktposition och förluster av liv. Med 10 % av det totalt insamlade nyhetsvärdet finns 

sport. Sport blev kodat både som ett ämne och ett värde. Detta för att ge en indikator på hur ofta sport 

ligger som ett grundläggande värde i kodningen. Det kan uppfattas som en skevhet att ämnet sport fick 

18 % av Aftonbladets onlinelöps ämneskategorier medan värdet sport enbart fick 10 %. Förklaringen 

ligger i att det i majoriteten av undersökningen förekom mer än ett värde per analysenheter. Ett 

exempel ur undersökningen som är talande är exempelvis; Uppgift: Därför talar det för PL för 

Ibrahimovic. Placeras i ny engelsk toppklubb. I denna rubrik med underrubrik tagen från 

Aftonbladets onlinelöp är ämnet tydligt sport. Nyhetsvärdet är mer svårdefinierat. Då nyheten handlar 

om sport kommer detta få ligga som nyhetsvärde för att få med sport i statistiken. Därutöver skrivs det 

om Zlatan Ibrahimovic som är en tydlig kändis och därför blir mänskligt element även det ett tydligt 

nyhetsvärde. Man skulle även kunna hävda att nyheten bör innefattas av nyhetsvärdet närhet då Zlatan 

är svensk. Detta är dock ingenting som rubriken i sig trycker på vid just denna nyhet. Vid andra 

tillfällen när Zlatan omnämnts på Aftonbladet trycks det i rubriken på att han är svensk och då blir 

närhetsvärdet mer relevant att använda. Detta är alltså förklaringen till varför sport får en lägre 

procentuell del av det totala nyhetsvärdet på Aftonbladets onlinelöp än när det gäller ämneskategorier, 

för att det förekommer flera värden i samma analysenehet. Nyhetsvärdet ovanligt får en relativt stor 

proportion av det totala undersökningsunderlaget med 10 %. De nyheter som hamnat under kategorin 

ovanligt är i regel inslag från Aftonbladet-tv där känslan är att rubriken försöker locka till klick. Detta 

nyhetsvärde återfinns därför till stor del under ämnet nöje. Ett exempel:  
Fiskaren dras iväg i vattnet - av monsternapp. TV: Fiskaren förlorar dragkampen - mot vad det 

än är i andra änden.  
Denna rubrik anspelar på någonting förvånande och en ovanlig incident och kombinerades med en bild 

av chockartad karaktär. Då händelsen inte är av allvarlig karaktär och känslan är att klippet skall vara 

underhållande bestämdes ämnet till nöje. Nyhetsvärdet var mer svårdefinierat och eftersom inget 

direkt tycktes passade bra så bestämdes värdet till ovanligt. 
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Figur 12 - Aftonbladet notiser - Nyhetsvärden 

6.5 Aftonbladet notiser - Nyhetsvärden 

Precis som med Aftonbladets onlinelöpsedel så är det mest framträdande nyhetsvärdet när det gäller 

Aftonbladets notistjänst närhet med 38 % av det totala nyhetsvärdesunderlaget. Skillnaden mellan 

Aftonbladets löpsedel online och Aftonbladets notistjänst skiljer sig inte mycket åt kring just detta 

värde och Shoemaker & Reese (1991) sammanställda värden där närhet anses viktigt står fast även i 

detta medium. Den största skillnaden återfinns när man ser till nyhetsvärdet tidselement. Tidselement 

innefattar alla nyheter som har en tidsindikator som uppmärksammar konsumenten på att ett stort 

värde i nyheten är att den sker just nu. Exempel på sådana indikatorer är; JUST NU, följ live på 

Aftonbladet, Aftonbladet sänder live, Aftonbladet rapporterar direkt.  

 
Att skillnaden är såpass stor mellan Aftonbladets onlinelöpsedel och Aftonbladets notistjänst kan 

anses vara en tydlig indikator på vad som är kärnan i Aftonbladets notistjänst. Med 19 % av det totala 

nyhetsvärdesunderlaget för notistjänsten så är tidselementet det tredje viktigaste nyhetsvärdet för 

Aftonbladets notistjänst. Detta att jämföra med 4 % i undersökningen av Aftonbladets onlinelöpsedel. 

Detta resultat kan dock ifrågasättas i jämförelsesynpunkt då alla nyhetsnotiser med tidselement som 

nyhetsvärde även dyker upp med tidselement som ett stort nyhetsvärde på Aftonbladets hemsida. Dock 

är faktumet att närmare var femte notis innehåller någon form av tidselement en tydlig indikator på 

vart tonvikten kring nyhetsvärden ligger när det gäller nyhetsnotiser. Precis som kring behandlade 

ämnen så är allvaret fortsatt viktigt även när det gäller nyhetsvärden för Aftonbladets notistjänst. I 

onlinelöpet så är mänskliga element en större kategori än prominens medan i notistjänsten är det 

tvärtom. I notistjänsten är nyheter med värdet av prominens mer än dubbelt så vanligt förekommande 

än nyheter med mänskligt element som värde. Detta stämmer bra överens med de ämnen som 

behandlades på Aftonbladets onlinelöpsedel. Där var olyckor, kriminalitet och terror ämneskategorier 

som förekom i stor utsträckning och dessa kategorier genererar mycket nyhetsvärden som enskilt eller 

ihop med andra räknas som prominens. Ytterligare en indikator på att Aftonbladets notistjänst i stor 

utsträckning fokuserar på nyhetsvärden och ämnen som anknyter till det allvarliga är hur liten del av 

inkomna notiser som har nyhetsvärdet ovanligt som framstående värde. Endast en notis inkom under 

undersökningsperioden med nyhetsvärdet ovanligt. Sammantaget stämmer bilden av notiser som ett 

medium där med allvarsamma och sakliga nyheter presenteras överens dels i ämnen av vikt och dels i 

de genomgående nyhetsvärden som presenterats 

38% 

21% 

4% 

10% 

8% 

19% 

Närhet

Prominens

Sport

Männskligt element

Konflikt

Tidselement
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En annan intressant upptäckt i resultatet är hur notistjänsten tydligt används utav Aftonbladet för att 

leda mottagaren vidare till andra utav Aftonbladets medium. Hela 22 av de totalt 91 insamlade notiser 

som analyserats har på olika vis hänvisat vidare till hur och vart en nyhet kan följas upp. Intressant i 

detta sammanhang är att det huvudsakligen är väldigt prominenta och relevanta nyheter som åtföljs av 

en sådan anvisning. Med hög prominans och relevans menas exempelvis när både förlust av mänskligt 

liv och närhet är värden i en notis som exemplet: JUST NU: 39-åringen häktas - misstänks ha mördat 

sin barndomsvän under parmiddagen. Följ aftonbladets livesändning  

Att det i huvudsak är nyheter som innehåller värden med hög prominens samt relevans som dominerar 

de vägledande notiserna är intressant och att antalet notiser med vägledande karaktär är så många till 

antalet styrker bilden av att notiser är för seriösa ämnen.  

 

6.6 Sammanställande jämförelse mellan medierna 

Även under kategorin nyhetsvärdering infinner sig samma mönster som under ämnesjämförelsen. Det 

är de allvarsamma nyhetsvärdena som dominerar. Med hög andel prominensvärdesnyheter inom 

notistjänsten på 21 % och relativt låga värden för mänskliga element så dras även under nyhetsvärden 

en skiljelinje mellan allvarsamma och mer lättsamma nyheter. Dock med reservation för att nyheter 

som behandlar mänskliga element kan innefatta allvarsamma nyheter också.  

Tydligast blir skillnaden i allvarssamhet dock när man ser till mängden ovanliga nyhetsvärden per 

medium. Med ett nyhetsvärde kring ovanliga händelser på 10 % på onlinelöpet och enbart 0,56 % i 

notistjänsten så blir skillnaden tydlig. Det bör även tilläggas att just nyhetsvärdet ovanligt är det enda 

värdet i undersökningen som alltid står ensamt och på så sätt alltid utgör en unik kategorisering Med 

knappt märkbar närvaro av detta värde ser man därigenom en extra tydlig distinktion mellan hur tydlig 

och allvarsam en nyhet bör vara för att bli en notis. Den mest märkbara skillnaden mellan dessa bägge 

medium när det kommer till nyhetsvärde är dock hur framträdande tidselementet är i de olika 

medierna. Att mäta och jämföra tidselement är svårt och validitetsproblem uppstår som en naturlig 

konsekvens. Mer om detta finns att läsa under avsnittet om validitet och reliabilitet. Det som dock kan 

fastslås genom denna undersökning är hur stor del av de nyhetsnotiser som Aftonbladet sänder ut som 

har tidselementet som en stor faktor. Var femte notis som mottogs under undersökningsprocessen 

bestod i nyheter med värdet tidselement. Ofta speglades tidselementet i en uppmaning till att följa 

livesändningar i andra mediekanaler hos nyhetsförmedlaren Aftonbladet. Något som kan vara 

intressant att studera i vidare forskning kring teknikens inverkan på nyhetskonsumtion. Dock var 

majoriteten av de notiser som innefattades av nyhetsvärdet tidselement utformade så att det nämndes 

att en händelse pågick, exempelvis med; JUST NU. 

 

6.7 Resultat utöver studieramen 

Fredagen den 13 november inträffade de terrorattacker i Paris där 129 människor mödades. Denna 

attack utlöste en våg av notiser och inte under någon tid för arbetet med denna uppsats har 

notistjänsten från Aftonbladet varit så aktiv. Oturligt nog var inte arbetet med att samla in notiser 

igångsatt vid denna tidpunkt utan det första preliminära kodschemat var sammansatt den 17 november, 

alltså fyra dagar efter attackerna. Mellan den 17/11 - 19/11 sändes 30 notiser ut från Aftonbladet. Ett 

ovanligt stort antal. Av dessa handlade 24 notiser om terror varav 13 av dessa handlade om terror där 

Sveriges säkerhet var i fokus. Att närhet är en av de absolut viktigaste nyhetsvärden i båda av 

Aftonbladets medium som behandlas i denna undersökning är klarlagt sedan tidigare. Dock är det 
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intressant att studera resultatet av den stora mängd notiser som handlade om Sverige under de 

efterföljande dagarna för terrorattackerna i Paris. Samhällsklimatet i dessa dagar var oroligt och ett 

sådant klimat kan tänkas leda till att många vill få uppdateringar speciellt om närliggande 

säkerhetsfrågor. Närhet och vikten av att det skall vara viktig information upprepas således. Det första 

preliminära kodschemat för analys av Aftonbladets löpsedel påbörjades först några dagar senare då 

trycket kring terrorfrågan avtagit. 

 

6.8 Resultat kopplat till forskningsfrågor 

I denna del kommer fokus ligga på att föra fram svar knutna till ovan framtagna resultat och koppla 

dessa till de forskningsfrågor som ställdes i början av studien. Den övergripande forskningsfrågan som 

även innefattar syftet med studien kommer diskuteras i större utsträckning i sin helhet i analys och 

diskussionsdelen som följer efter detta avsnitt. 
 

Hur är fördelningen av nyhetsämnen för notiser/onlinelöp? 

Fördelningen för de olika medierna skiljer sig åt först och främst i ett avseende. Det är i fördelningen 

mellan hårda och mjuka nyheter. När det gäller notistjänsten dominerar de hårda nyheterna och frågor 

där prominens genom person, händelse eller skada förekommer ofta. Dessa är nyhetsämnen som i stor 

utsträckning skapar efterföljande debatter och som följa av ett krav att publiceras så snabbt som 

möjligt. De mjukare nyheterna såsom kändisar, nöje och sport förekommer lika ofta som hårda nyheter 

på löpsedeln på Aftonbladets hemsida. 

 

 

Hur är fördelningen av nyhetsvärden för notiser/onlinelöp? 
Fördelningen av nyhetsvärden följer samma mönster som för ämneskategorier och det är nyhetsvärden 

som förekommer i kategorier för hårda nyheter som dominerar de nyheter som blir notiser. Värdet 

mänskliga element förekommer inte i samma utsträckning i Aftonbladets notiser som på löpsedeln 

online. Detta knyter väl an till resultatet om att hårda nyheter dominerar de värden som omger notiser 

då hårda nyheter räknas vara mer faktabaserade och mindre känslosamt engagerande. En annan tydlig 

skillnad är vikten av tidselementet. Med 19 % för notistjänsten och 4 % för löpsedeln online så är 

tidselementet ett av de mest vanligt förekommande värdet hos notiser 

Hur ser kopplingen ut mellan relevans och nyhetsvärden/ämneskategorier? 

Det som (Fischer et al., 2010) konstatera utifrån sin undersökning var att upplevd relevans är 

avgörande för huruvida en notis kommer uppmärksammas. Kopplingen mellan relevans och 

nyhetsvärden/ämnesfrekvens kan i detta fall upplevas som tydlig. Det är en stor majoritet av de notiser 

som analyserats som innehåller värden såsom prominens, närhet och tidsmässighet vilka alla tre är 

kategorier som enligt (Shoemaker & Reese, 1991) räknas som ämnen som generellt sätt har hög 

relevans hos mottagaren. Mönstret med andelen nyheter som har hög relevans återkommer inom 

notiser där hårda nyheter tydligt dominerar.  

7.0 Analys och diskussion 

Här nedan följer en analysdel som även innefattar en diskussion. Detta avsnitt är uppdelat i två delar. 

Först kommer resultatet att analyseras. Analysen söker återkoppla till tidigare nämnd forskning och 

teori samt behandla resultat i jämförelse med syfte och frågeställningar. Den andra delen av analysen 

och diskussionen kommer kretsa kring utförandet av studien i sin helhet. Huvudfrågan i denna andra 

analysdel kommer kretsa kring huruvida resultaten känns valida eller inte, vad som kunde gjorts bättre 

och vad eventuella forskare som vill bredda just denna studie bör tänka på. 
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7.1 Analys kring resultatet 

Det resultat som framkom efter utförd undersökning var på många sätt relativt väntat men är samtidigt 

intressant. Att största delen av de notiser som analyserades var av mer seriös karaktär än på 

Aftonbladets onlinelöpsedel är inte särskilt förvånande med tanke på att en notis avbryter folk i sin 

vardag och därför bör uppfattas som störande utifall att den inte är tillräckligt relevant. Fischer et al. 

(2010) visade på att relevans var av yttersta vikt när det gäller notiser och om dessa skall 

uppmärksammas eller inte. Att mer allvarsamma nyheter anses vara mer relevanta och därför 

dominerar de notiser som skickas ut känns därför rimligt. Samma sak gäller för värdet närhet som 

Shoemaker & Reese (1991) hade på sin lista över mest utmärkande värden. För att något skall vara 

tillräckligt relevant för att bli en notis skall det helst innefatta värdet närhet. Även enligt Tuchman’s 

(1972) uppdelning mellan hårda och mjuka nyheter så faller notiser i fler fall under kategorin hårda 

nyheter. Detta är ytterligare en indikator på att de nyheter som sänds ut som notiser skall uppfylla krav 

på tillräcklig relevans genom att vara faktabaserade nyheter innefattandes en brådska om att publiceras 

och kan ligga till grund för diskussioner. Alla kriterier enligt Tuchman uppfylls på stora delar av 

notisundersökningen.  

Det är inte förvånande att de notiser som sändes ut till stor till innefattades av nyhetsvärdet 

tidsmässighet. Här har notiser sin stora förtjänst. Galtung & Ruge (1965) talade om vikten av 

frekvensen för en händelse och Shoemaker & Reese (1991) skriver om tidsmässighet, sammantaget 

visar undersökningen att vara tidsmässigt aktuell med händelser med snabba skeenden är viktigt för 

notismediet. Aftonbladet använder även sitt notismedium för att nå ut med tidsmässig information som 

kan vara av stor vikt för allmänheten att vara informerade kring. Det allra tydligaste exemplet när det 

gäller dessa typer av notiser är de kring trafik/transport information. Oavsett om det är för tågtrafik 

eller vägtrafik så används notisfunktionen i spridningen av information. Det verkar således som om 

trafikinformation bedöms ha tillräckligt med relevans för att bli en notis och för att en notis skall 

uppfattas som relevant verkar alltså tidsmässighet användas i stor utsträckning.  När en fråga är för 

stor för att behandlas via en notis fyller tekniken en funktion som vägledare. Då uppges i notisen att 

mer information finns tillgänglig och vart. Detta skickas enbart ut när någonting stort har inträffat eller 

håller på att ske. Ett exempel på detta var när en terrorist inblandad i Bombdåden i Paris barrikerat sig 

i en lägenhet. Att anpassa vägledningen efter relevans och osäkerhet stämmer bra överrens med 

tidigare forskning (McCombs & Weaver, 1973; Weaver, 1977, 1980). Intressant blev här att se hur 

stor mängd av de totalt insamlade notiserna som innehöll en vägledare samt att se hur de notiser som 

innehöll en vägledare stämde överrens med teorin om relevans och osäkerhet. Precis som Weaver 

(1977) påpekat så behöver individer större vägledning när relevansen och osäkerheten är hög, något 

som stämmer överrens med när det vägleds och för vilka notiser. Det går en skiljelinje mellan vad som 

är på dagordningen på Aftonbladets löpsedel online och vad de skickar ut via notiser. Precis som Iqbal 

& Horwitz (2010) konstaterade genom sin forskning är en notis något som förekommer utanför 

mottagarens uppmärksamhetsspann. I och med att Fischer et al. (2010) kunnat visa på vikten av att 

relevansen i en notis bör kunna kopplas till mottagaren så bör notiser söka möta högsta relevansen hos 

så stor del hos mottagarna som möjligt. Genom att studera resultatet kan man se hur de ämnen och 

värden som analyserats är hårda och allvarsamma och det går att dra en koppling till relevansen hos 

notiser. Notiser såsom de används av Aftonbladet stämmer väl in på många kriterier över vad som 

känns relevant för en bred grupp och skickas i låg frekvens ut när ämnet ej är av allvarlig karaktär. 

Resultatet kan även tyckas styrka diskussionen om vikten av att undersöka vad nya tekniker kan 

komma att innebära för framtida nyhetskonsumtion (Mccombs, 2005; Lee et al., 2005). Att den 

digitala klyftan dragit en skiljelinje mellan äldre och yngre mediekonsumenter kan, om man studerar 
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detta resultat komma att få stor betydelse. Om en yngre generation med hög användning av smarta 

telefoner och tekniker såsom notiser får en stor del allvarliga och prominenta nyheter så skulle detta 

kunna skapa en bild av att allt allvarligare händelser dominerar vår omvärld. Att dagordningen på detta 

sätt domineras av allvarsamma nyheter kan enligt dess princip komma att påverka vad konsumenter 

tänker på och senare hur dessa agerar och värdesätter utifrån detta.  

 

7.2 Analys av studiens genomförande 

Denna studie innefattas av många styrkor men även en del möjligheter till förbättring. Styrkan ligger i 

grunden i sitt bidrag samt sin relativt enkla utformning. Bidragsbiten är här den mest relevanta, denna 

undersökning försöker öppna upp ett fält som är outforskat och väcka intresse kring skillnader och 

likheter mellan medium. Största styrkan i studiens utformning ligger i hur nära resultatet hamnar vad 

studien i grunden sökte finna svar på. Att studera ett så abstrakt begrepp som nyhetsbild gör det svårt 

att hålla undersökningen objektiv. Men eftersom nyhetsvärdering och den teoretiska grund som byggts 

upp kring detta svarar på ett så relevant sätt till frågan om nyhetsbild så minskar studiens abstrakta 

tolkning på ett relevant sätt. Eftersom studiet kring nyhetsvärdering i grunden söker svara på frågan 

kring vad som är nyheter så blir kopplingen mellan teori, uppställda frågeställningar och syftet med 

undersökningen inte långdraget utan enkelt att följa och begripa sig på. En del som skulle vara ett 

nyttigt tillägg till denna undersökning hade varit att forska kring notiser utifrån mottagarens 

upplevelser och påverkan. För att genomföra detta hade mer tid och resurser krävts och även en ny 

utformning vad gäller studiedesign. Kodschemat som använts är välfungerande och studerar sitt syfte. 

Dock kvarstår en del frågetecken kring huruvida undersökningen uppnår tillräcklig validitet/reliabilitet 

eller inte. Den hade mått bra av fler och mer ingående test vad gäller dels kodschema och 

tillvägagångssätt men samtidigt är resurserna ytters begränsade i detta fall. Frågan kring objektiviteten 

och huruvida ett innehåll kan tolkas som manifest återkommer även det i flertalet utav studien 

delmoment. Ett av dessa är när hemsidan skall kodas av. Som många tidigare studier som undersökt 

nyhetsmedium upplevt så är det svårt att få till en ytterst manifest studiedesign då hemsidor ständigt 

uppdateras och omarbetas. I denna studie valdes därför att undersöka och koda av hemsidan en gång 

dagligen. Detta för att få en tydlig forskningsdesign och en ram att följa, något som ger resultatet en 

högre validitet. I ett scenario där det finns där det funnits mer tidsmässiga resurser och fler forskare 

kring samma projekt så hade en intressant metod varit att studera hemsidan och dess uppdatering och 

flöde mer ingående och oftare. Viktigt att tänka på när det handlar om analys av nyheter med 

tidsmässighet påverkas även det om de olika mediernas utformning. Nyheter som innefattar värdet 

tidsmässighet på Aftonbladets hemsida ligger alltid högst upp där uppdateringen sker rullande. Således 

existerar alla tidsmässiga nyheter i båda de medium som har analyserats. Dock upptas Aftonbladets 

hemsida i regel av en liten del tidsmässiga nyheter i jämförelse med omfånget på löpsedeln online 

vilket stödjer resultatet.  

 

7.3 Slutsatser  

Den som använder sig av Aftonbladets notistjänst kan förvänta sig att få geografiskt närliggande 

nyheter av allvarsam karaktär och även att dessa nyheter följer en tidsmässig princip av 

dirketrapportering. Man bör räkna med att dagordningen ser annorlunda ut mellan Aftonbladets 

hemsida och Aftonbladets notistjänst då de ämnen som får stor uppmärksamhet skiljer sig stort mellan 

de olika medieformerna. Notiser försöker vara relevanta genom val av seriösa ämnen med seriösa 

nyhetsvärden. Notistjänsten sänder i huvudsak ut nyheter där värden för prominens, tidsmässighet och 

närhet dominerar. Användare av notistjänsten kan räkna med att bli vägled med hjälp av notiserna till 
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vidare information speciellt ifall den nyhet som rapporteras är prominent, relevant och svår. Att bara 

utgå från Aftonbladets notiser i konsumtion av nyheter kan resultera i en upplevd skevhet i andelen 

allvarliga händelser.  

 

7.4 framtida forskning 

För att skapa en så heltäckande forskning över området med nyhetskonsumtion och notiser skulle en 

kvalitativ undersökning vara ett givande tillägg till denna studie. Ekström & Larsson (2010) 

konstaterar att en triangulativ studie ökar validiteten i resultatet. Och detta stämmer bra in på denna 

studie då perspektivet som undersökt är rent utifrån vad som producerats av det studerade mediet. En 

framtida triangulativ studie skulle därför relevant syfta till konsumentens uppfattningar, attityder och 

användning av notiser. Både intervjuer och experiment skulle därför vara ett relevant bidrag till denna 

studie. Iqbal & Horwitz (2010) undersökning stärkte sin validitet genom att på ett liknande sätt 

genomföra kvalitativa intervjuer som komplement till sin undersökning. Något som gav intressanta 

uppslag och slutsatser. Denna undersökning bör ses som ett grundande underlag för vad framtida 

forskning kan tänkas bygga kring när det kommer till att studera notiser. Framförallt skulle en 

rekommendation vara att satsa särskilt på intervjuer för att söka få fram precis åsikter och 

uppfattningar hos eventuella respondenter. I denna undersökning är det enbart det manifesta innehållet 

som studeras. Vid en kvalitativ undersökning hade det varit intressant att undersöka specifikt attityder 

med fokus på hur relevant varje unik notis känns för mottagaren.  
 

För framtida forskning hade även en mer ingående bevakning av nyhetsflödet vara att rekommendera 

För att få fram ett resultat som känns ha hög validitet bör nyhetsflödet förmodligen kodas av fler 

gånger dagligen. Något ett större utbud av resurser skulle kunna bidra med. 

 

7.5 Implikationer för samhället/-yrkeslivet 

Som samhällsbildande fenomen kan tekniken nyhetsnotiser på det sätt som Aftonbladet använder sig 

av den komma att ge olika utslag.  Själva definitionen av en notis är att den är till för uppmärksamma 

mottagaren på någonting som är utanför dennes uppmärksamhetsspann för tillfället. Att man söker upp 

sin information själv på Aftonbladets hemsida kan innebära att man själv väljer och sållar bland vad 

som är relevant eller inte. Detta blir omvänt när det gäller Aftonbladets notistjänst. Här är det 

redaktionen som bestämmer när det är relevant att uppmärksamma, sätta på dagordningen och 

uppdatera konsumenter om. Då det till största delen är allvarsamma och seriösa nyheter som blir till 

notiser kan tekniken sägas ha en relevant funktion som samhällsbildande funktion. Dock kan 

exempelvis det stora antalet notiser behandlandes olyckor och dödsfall ge mottagaren en skev bild av 

vilka händelser som dominerar ute i samhället. Det som denna undersökning bidrar med är en bild där 

olika medium och nya tekniker faktiskt speglar nyheter på olika sätt. Att fortsätta forska och försöka 

förstå dessa nya tekniker just kring nyhetsjournalistik och konsumtion av detta känns därför viktigt 

och relevant.  
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8.0 Bilagor 

 
KODSCHEMA 

V.1 Ämne  
 ( FYLL I ÄMNE) 
V. 2 Text 
 ( FYLL I NOTIS / RUBRIK + EN UNDERRUBRIK ) 
V. 3 Nyhetsvärde 
 1 - Prominens/Importans 
 2 - Mänskliga element 
 3 - Ovanligt 
 4 - Tidsenligt 
 5 - Närhet 
 

Kodinstruktioner 

Kodaren skriver subjektivt ned vilket ämne som varje analysenhet har. Alla ämnen kommer sedan att 

sammanställas till ett fåtal inför analysen av insamlat material (vanligt inom kvantitativ 

innehållsanalys, vet ej dock vad det heter). Detta för att inte i onödan begränsa möjligheten till ämne. 
 
För att i efterhand kunna kontrollera och jämföra kodschemat skall rubrik + en underrubik eller hela 

notisen analyseras. Detta blir en relativt jämn textmängd till analys per enhet samt att ämne + 

nyhetsvärdering enligt journalistiska skrivmetoder kommer fram tidigast i en nyhetsartikeln. 
 

För att veta vilket nyhetsvärde som är aktuellt för varje analysenhet skall en eller flera 

av kriterierna för varje nyhetsvärde uppfyllas. Varje analysenhet kan innehålla flera 

nyhetsvärden. 
Prominens/Importans: När en analysenhet innehåller rapporter om mänskliga liv som förlorats, 

vädigt stora materiella förluster eller skeenden runt personer i maktposition så räknas detta som om 

nyhetens värde är prominensen/importansen.  
 
Mänskliga element: När en analysenhet innehåller rapporter om kändisar, skvaller eller skildrar 

mänskliga draman genom påverkade individer där mänskliga element får en huvuddel så räknas 

nyhetens värde som mänskliga element.  
 
Konflikter/Kontroverser: När analysenheten innehåller en kontrovers eller konflikt. Allt från en 

skärmytsling till fullskaligt krig. 
 
De ovanliga: När inget av de andra nyhetsvärdena känns användbara kommer nyhetens värde ligga i 

att det som rapporteras är ovanligt.  
 
Tidsenligt: När en nyhet innehåller LIVE, JUST NU eller DIREKT kodas tidsenlighet som 

nyhetsvärde.  
 

Närhet: När analysheten behandlar inrikesfrågor kodas närhet som nyhetsvärde. 

 

 

 


