
Bilaga 1. till C-uppsatsen Den redaktionellt anknutna bloggen av Frida Stålnacke JMM h-06 

Kodschema 
Med variblar och värden som fokuserar på ämne, journalistens roll, kommunikation och 
interaktion försöker jag göra en mindre kartläggning av bloggar i ett journalistiskt 
sammanhang.  
 
1. Vilket medium 
1.1 Aftonbladet (www.aftonbladet.se) 
1.2 Oskarshamns-Tidningen (www.barometern.se)
1.3 Blekinge Läns Tidning (www.blt.se)
1.4 Bohusläningen (www.bohuslaningen.se)
1.5 Borås Tidning (www.bt.se)
1.6 Östgöta Correspondenten (www.corren.se)
1.7 Dagens Nyheter (www.dn.se)
1.8 Eskilstuna-Kuriren (www.ekuriren.se)
1.9 Svenska Dagbladet (www.svd.se)
1.10 Uppsala Nya Tidning (http://www2.unt.se)
 
2. Typ av blogg 
2.1 Nyhetsblogg 
2.2 Nöjesblogg 
2.3 Sportblogg 
2.4 Spelblogg 
2.5 Politik/ledarblogg 
2.6 Media/teknikblogg 
2.7 Ekonomiblogg 
 
3. Vem/vilka skriver inläggen 
3.1 Kvinna 
3.2 Man 
3.3 Kollektiv med blandade kön 
3.4 Kollektiv med enbart män 
3.5 Kollektiv med enbart kvinnor 
 
4. Inläggets huvudsakliga ämne eller tema 
4.1 Den egna tidningen 
4.2 Medier eller teknik generellt 
4.3 Nyheter eller händelser 
4.4 Personliga händelser 
4.5 Övrigt 
 
5. Användning av bild/illustration 
5.1 Ingen bild/illustration  
5.2 En eller flera bilder/illustrationer 
 
6. Kommentarsfunktion 
6.1 Det finns möjlighet att kommentera inlägget 
6.2 Det finns inte möjlighet att kommentera inlägget 
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7. Antal kommentarer  
7.1 Ingen kommentar 
7.2 En eller flera kommentarer 
 
8. Typ av kommentarer 
8.1 Riktade till journalisten/journalisterna personligen 
8.2 Riktade till inläggets innehåll 
8.3 Riktade till mediumet generellt 
 
9. Kommentarinnehåll 
9.1 Inga kommentarer innehåller ny fakta/information och synpunkter/åsikter rörande 
inläggets tema 
9.2 En eller flera kommentarer innehåller ny fakta/information och synpunkter/åsikter rörande 
inläggets tema 
9.3 En eller flera kommentarer innehåller fakta/information rörande inläggets tema 
9.4 En eller flera kommentarer innehåller synpunkter/åsikter rörande inläggets tema 
 
10. Uppmanande till deltagande/synpunkter i texten 
10.1 I texten finns inga uppmaningar till deltagande/synpunkter från läsare 
10.2 I texten finns en eller flera uppmaningar till deltagande/synpunkter från läsare 
 
11. Antal länkar  
11.1 I texten anges inga länkar 
11.2 I texten anges en eller flera länkar 
 
12. Länkarnas destination 
12.1 Majoriteten av länkarna leder till källan/källor för informationen i inlägget 
12.2 Majoriteten av länkarna leder till fördjupande texter om samma ämne 
12.3 Majoriteten av länkarna leder till både källa och fördjupande texter om samma ämne 
12.4 Majoriteten av länkarna leder till övriga platser på webben 
 
13. Externa länkar 
13.1 Ingen länk leder till platser utanför den egna tidningens webbsida 
13.2 En eller flera länkar leder till plaser utanför den egna tidningens webbsida 
 
14. Interna länkar 
14.1 Ingen länk leder till platser innanför den egna tidningens webbsida 
14.2 En eller flera länkar leder till plaser innanför den egna tidningens webbsida 
 
15. Refererande text 
15.1 Texten är i huvudsak kommenterande 
15.2 Texten är i huvudsak refererande 
 
16. Antal pratminus 
16.1 Inget pratminus anges i texten 
16.2 Ett eller flera pratminus anges i texten 
 
17. Vilken typ av pratminus  
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17.1 Politiker 
17.2 Journalister på den egna tidningen 
17.3 Journalister utanför den egna tidningen 
17.4 Medborgare 
17.5 Familjemedlemmar eller vänner 
17.6 Offentliga tjänstemän 
17.7 Experter eller forskare 
17.8 Aktiva inom näringslivet 
17.9 Kändisar 
17.10 Idrottsmän/kvinnor eller personer med positioner i ledningen i sportsammanhang 
 
18. Antal källor 
18.1 I texten anges inga källor 
18.2 I texten anges en eller flera källor 
 
19. Typ av källa 
19.1 Källor utanför den egna tidningen 
19.2 Källor innanför den egna tidiningen 
19.3 Källor från både den egna tidingen och utanför den 
19.4 Övriga källor 
 
20. Gestaltning av nyheter/händelser  
20.1 Nyheterna eller händelserna är av episodisk karaktär 
20.2 Nyheterna eller händelserna är av tematisk karaktär 
 
21. Journalistens roll 
21.1 Journalistens roll är passiv 
21.2 Journalistens roll är aktiv 
 
22. Argumentering 
22.1 Journalisten för en explicit argumentering 
22.2 Journalisten för en implicit argumentering 
22.3 Journalisten argumenterar inte överhuvudtaget 
 
23. Geografisk vinkel 
23.1 Lokal vinkel 
23.2 Rikstäckande vinkel 
23.3 Internationell vinkel 
 

Kodinstruktion 
Om variabel 6 (antal kommentarer) exempelvis bär värdet 1 (ingen kommentar) så ska 
kodaren hoppa över de följande variablar som förutsätter att det kommentarer finns, i detta 
fall variablar 7 och 8.  
 
Beskrivning av och instruktion för varje variabel: 

 
1. Vilket medium 
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Vilket medieföretag står bakom nättidningen. 
 

2. Typ av blogg 
Vilken typ av blogg det är avgörs av bloggens uppanbara tema eller ämne. Kodaren får 
med hjälp av rubrik, beskrivning eller genom att läsa texten avgöra vilken typ av 
blogg det är. 
 

3. Vem/vilka skriver inläggen 
Huruvida bloggens författare är man eller kvinna eller om det är flera som står bakom 
bloggen och det därmed är blandat. 
 

4. Inläggets huvudsakliga ämne eller tema 
Denna variabel syftar på huvudfokus. Inlägget kan alltså handla om fler saker men 
kodare får ta ställning till vilket tema eller ämne som får mest utrymme och får störst 
fokus. 
 

5. Användning av bild/illustration 
Användande av bild i själva blogginlägget. Byline-bild räknas om den är placerad i 
texten, men inte utanför. Endast bilder eller illustrationer som publiceras i textfältet 
räknas, inte som bloggens header eller övrig layout på webbsidan. 
 

6. Kommentarsfunktion 
Möjlighet för läsarna att kommentera blogginlägget eller inte. 
 

7. Antal kommentarer  
Hur många kommentarer som är anknytna till det specifika blogginlägget. 
 

8. Typ av kommentarer 
Till vad/vem majoriteten av kommentarerna är riktade. 
 

9. Kommentarinnehåll 
Innehåller kommentarerna fakta eller tyckande, både och eller varken eller. 
 

10. Uppmanande till deltagande/synpunkter i texten 
Endast explicita uppmaningar räknas i form av frågor eller deltagande förslag riktade 
till läsarna. Exempel: ”Vad tycker ni?” och  ”Skriv vad ni tycker”. 
 

11. Antal länkar  
Hur många länkar anges i texten. 
 

12. Länkarnas destination 
Leder länken till inläggets källa eller till fördjupande texter om samma ämne? 
Variabelvärdet ”övrigt” står för länkar till andra platser på nätet som inte kan räknas 
till källor eller fördjupning. Kodaren måste ta ställning till vilket variabelvärde som 
passar bäst in genom att undersöka länkarnas destinationer och uppfatta vad 
majoriteten av dessa leder. 
 

13. Externa länkar 
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Hur många länkar som leder till platser utanför den egna nättidningens ramar. Med 
nättidningens ”ramar” menas att den huvudsakliga webbadressen eller nättidningens 
logga eller liknande tydligt visar att användaren befinner sig inom nättidningens 
webbplats. 
 

14. Interna länkar 
Hur många länkar som leder till platser inom den egna nättidningens ramar. Med 
nättidningens ”ramar” menas att den huvudsakliga webbadressen eller nättidningens 
logga eller liknande tydligt visar att användaren befinner sig inom nättidningens 
webbplats. 
 

15. Refererande text 
Med ”referarande” menas att journalisten beskriver och återberättar information eller 
fakta. Med ”kommenterande” menas att journalistens egna åsikter och kommentarer 
får utrymme i texten. Kodaren måste ta ställning till vilken typ av text blogginlägget i 
huvudsak är. 
 

16. Antal pratminus 
Hur många pratminus som anges i texten. 
 

17. Vilken typ av pratminus  
Vilka får komma till tals genom pratminus? Politiker och högt uppsatta eller vanliga 
medborgare? Med  ”offentliga tjänstemän” menas att personen som får komma till tals 
gör det i form av sin roll som chef eller motsvarande maktposition. Med ”medborgare” 
menas en person som får komma till tals i egenskap som medborgare. Med ”kändisar” 
menas personer som uttrycker sig i egenskap som person med känt eller 
uppmärksammat namn. Om personen är känd för att vara en programledare, modell 
eller sportkommentator spelar ingen roll, så länge det är för sitt kändisskap som 
personen i fråga kommer till tals.  
 

18. Antal källor 
Med ”källa” menas ursprunget till informationen som förmedlas. Hur många ”källor 
som anges i texten” syftar på explicit källhänvisning i form av länkar eller annan text 
där källan som texten refererar till skrivs ut. Muntliga källor som hänvisas till i form 
av text men inte nödvändigtvis med pratminus räknas också. Till exempel: ”Som min 
kollega berättade under lunchen..”, är en källa. Namn på personer eller företag räknas i 
denna analys inte som källor, om de inte uttryckligen hänvisas till som källor i texten. 
 

19. Typ av källa 
Om det är en extern (utanför tidningsföretaget) eller intern (inom tidningsföretaget) 
källa. Vad jag är intresserad av att ta reda på här är om man i huvudsak hänvisar till 
det egna tidningsföretaget, gör tvärtom eller om det är blandat. 
 

20. Gestaltning av nyheter/händelser  
Om gestaltningen är episodisk eller tematisk. Med ”episodisk” menas att gestaltningen 
är koncentrerad på händelser och beskriver politiska frågor i konkreta och 
personifierade termer. Med ”tematisk” menas att gestaltningen är mer generell och 
abstrakt som behandlar problem på en samhällsnivå. Den tematiska gestaltningen kan 
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därför upplevas som djupare och detaljrikare än den episodiska. Kodaren måste ta 
ställning till hur hon/han upplever att gestaltningen är. 
 

21. Journalistens roll  
Om journalisten tar en aktiv eller passiv roll. Med ”aktiv” menas att journalisten tar 
plats i handlingen med hjälp av att beskriva sitt eget handlande eller sin åsikt om 
handlingen. Med ”passiv” menas att journalisten tar en mer iaktagande roll. 
 

22. Argumentering 
Skriver journalisten ut sin argumentering (explicit) eller för han/hon den mellan 
raderna (implicit)? En implicit argumentering är i denna analys när journalisten inte 
skriver ut sina argument, men med hjälp av andras uttalande, vinkling eller andra 
retoriska grepp gör att det går att avläsa en tydlig åsikt eller övertygelse hos 
journalisten som kan smitta av sig hos läsaren. Detta får kodaren ta ställning till 
genom att läsa inlägget och fundera kring budskap och textens uppbyggnad. En 
explicit argumentering är när journalisten tydligt uttrycker sina argument skriftligt och 
inte lindar eller bäddar in dem. Om texten i inlägget inte innehåller några argument så 
anges värdet ”journalisten argumenterar inte överhuvudtaget”. 
 

23. Geografisk vinkling  
Riktar sig journalisten till lokala läsare, läsare i hela landet eller rör inlägget 
internationella händelser? I denna analys är ett exempel på en lokal vinkel en händelse 
eller ett tema som bara rör den enskilda orten eller området där tidningen ges ut. 
Exempel på en rikstäckande vinkel är en händelse eller ett tema som rör eller kan 
intressera människor i hela Sverige. Ett exempel på en händelse eller ett tema som bär 
internationell vinkel är sådant som kan röra en händelse i andra länder än Sverige eller 
intressera människor världen över, som det amerikanska presidentvalet. Om inlägget 
har en internationell vinkel så har den förmodligen samtidigt en rikstäckande vinkel 
men kodas som att den har internationell vinkel. 
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