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Sammanfattning 
 

Denna c-uppsats behandlar webbpubliceringen på Expressen.se samt Aftonbladet.se. 

Uppsatsen är en uppföljningsstudie av en tidigare uppsats som behandlade webb-

publiceringen på SvD.se, med fokus på hur artiklarna uppdaterades. Denna uppsats 

studerar de fyra högst placerade nyheterna och deras rörelse på Aftonbladet.se samt 

Expressen.se. Vi har utgått från en metod utvecklad av medieforskaren Michael 

Karlsson för att studera denna rörelse. Vi vill samtidigt utvärdera tidigare nämnd 

metod. Denna studie är med andra ord av metodutvecklande karaktär. Föränderligheten 

på webben gör att webbartiklar i de allra flesta fall inte kan studeras på samma sätt som 

tryckt journalistik, som ju är statisk. Detta har lett till metodologiska problem vad 

gäller webbjournalistikens forskningsfält. Att testa och utvärdera de få metoder som 

finns är därför relevant.  

 

Bland resultaten syns att Aftonbladet.se tycks ha en högre publiceringsrytm än 

Expressen.se i stort. Ur det empiriska materialet kan slutsatsen dras att Expressen.se 

uppdaterar och ändra i sina nyheter i en något högre utsträckning än Aftonbladet.se. Vi 

kom även fram till att Michael Karlssons metod inte lämpar sig för att studera 

ändringar av nyheter på webben. Detta då metoden inte tar hänsyn till samtliga 

versioner av nyheten. Vi föreslår en kombination av metoder för att på ett korrekt sätt 

kunna uttala sig om webbnyheters föränderlighet. Vårt förslag är att Karlssons metod 

utökas för att på ett systematiskt sätt få med samtliga versioner av de nyheter som 

någon gång befinner sig på topplacering. Då kan man uttala sig både om hur nyheter 

förändras samt dess rörelse. 

 

 

 

Nyckelord: webbpublicering, webbjournalistik, publiceringsrytm, nyhet, rättelser, 

ändringar, aftonbladet.se, expressen.se 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel ges en kort inledning till forskningsfältet. Syfte och frågeställning 

presenteras och kapitlet avslutas med en presentation av studiens centrala begrepp. 

 

Sverige är ett av de mest digitaliserade länderna i världen. Trots detta lägger den 

genomsnittlige svensken ner mer tid på traditionella medier – det vill säga tidningar, tv 

och radio – än på webbaserade medier.1  Samtidigt menar många att journalistik i 

framtiden i allt större utsträckning kommer att utövas på nätet.2  Sett i antal läsare eller 

”upplaga” är detta redan ett faktum för många tidningar. Aftonbladet.se har till 

exempel i genomsnitt över fem miljoner unika besökare i veckan.3 Detta att jämföra 

med en pappersupplaga på cirka 1,75 miljoner per vecka.4 Aftonbladet.se är idag den 

största nyhetssajten i Sverige, följd av Expressen.se som har knappt hälften så många 

unika läsare. Aftonbladet var först ut på nätet i Sverige.5

www.aftonbladet.se

 År 1994 lade tidningen ut sin 

kulturdel på  och i dag är det snarare regel än undantag att 

tidningar publicerar sig på nätet.  
 

De stora webbtidningarna har gått från att lägga upp innehållet från papperstidningen 

på webben till att ha en kontinuerlig publicering av artiklar på nätet.6 Nyhetsartiklar på 

nätet – i motsats till artiklar inom de traditionella medierna – kan kontinuerligt 

publiceras, bearbetas och ändras. Detta medför flera konsekvenser för journalistiken i 

allmänhet och användarna i synnerhet. Webbsidorna är oerhört föränderliga; en nyhet 

som ligger högst upp på Expressens webbsida kan tio minuter senare vara ersatt av en 

rapportering från en annan pågående händelse.7

                                                                 
1 Karlsson, Michael, Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen process, Stockholm, 2010, s. 58 

 Det är därför svårt att undersöka 

webbjournalistik. Forskare har försökt utveckla metoder för att ”frysa” det 

kontinuerliga flödet. I Sverige har den mest tongivande på området länge varit Michael 

2 Lindquist, Kristian, Webbjournalistik, Stockholm, 2010, s. 9 
3 Enligt KIA-index vecka 14 och 15 2011 hade Aftonbladet.se 5 557 651 respektive 5 403 019 
besökare i veckan: http://www.kiaindex.net/ (hämtad 2011-04-11) 
4 250 100 i upplaga i genomsnitt per dag under februari 2011, enligt Orvestos siffror, publicerade på 
Aftonbladet.se: http://www.aftonbladet.se/siffror/  (hämtad 2011-04-11) 
5 Nygren, Gunnar, Yrke på glid: om journalistrollens de-professionalisering, Stockholm 2008, s. 102 
6 Michael Karlsson, Nätjournalistik. En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra 
svenska nyhetssajter, Lunds Universitet, Diss, 2006, s. 65 
7 Lindquist, Webbjournalistik, s. 13 

http://www.aftonbladet.se/�
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Karlsson, forskare vid Karlstad universitet, som har utarbetat en metod för att ge 

struktur åt kvantitativa studier av webbjournalistik. Karlsson har de senaste åren 

försökt kartlägga webbjournalistikens utveckling på de stora svenska webbtidningarna. 

Vi vill testa de metoder som Karlsson och andra utvecklat för enorma kvantitativa 

material på ett mindre empiriskt material. Denna metod går i korthet ut på att 

materialet, det vill säga nyheterna, sparas ned med jämna mellanrum från respektive 

webbsida. Materialet kodas sedan och en kvantitativ innehållsanalys utförs. För att 

göra detta kommer vi att utgå från en nyligen publicerad uppsats som genom att 

använda Karlssons metoder undersökt SvD.se.  

 
 

Disposition 
I detta första kapitel ges en kort inledning till forskningsfältet. Syfte och frågeställning 

presenteras därefter och kapitlet avslutas med en presentation av studiens centrala 

begrepp. I kapitel 2 ges en överblick vad gäller tidigare forskning och uppsatsens 

teoretiska ram. Kapitel 3 berör metod, material samt avgränsning. Kapitel 4 är studiens 

mest omfattande del, och behandlar resultat och analys av det empiriska materialet. I 

det femte, och sista kapitlet, diskuteras resultaten från det empiriska kapitlet. Denna 

resultatdiskussion landar sedan i studiens slutsatser. 

 
 

Syfte och frågeställning 
Denna studies primära syfte är av metodutvecklande karaktär och tar avstamp i en 

tidigare publicerad uppsats som utvärderar SvD.se genom att använda sig av Michael 

Karlssons metoder. Genom att i denna studie utgå från Aftonbladet.se samt 

Expressen.se är vår tanke att både utvärdera metoden samt att komplettera den tidigare 

nämnda SvD.se-uppsatsen. Förhoppningsvis kommer detta att ge en mer heltäckande 

bild av de stora svenska webbtidningarnas publiceringsrytm. 

 

Webbjournalistik är per definition svår för forskare att fånga med kvantitativa metoder 

då nyhetsflödet och publiceringshatigheten är så pass hög.8

                                                                 
8 Sabelström-Möller, Kristina, Information categories and editorial processes in multiple channel 
publishing, Tekniska högskolan, Diss, 2001 s. 19 

 I en papperstidning är 

innehållet konstant och förändras inte när den väl har gått i tryck. För att fatta det kort: 



3 

 

webben är allt annat än konstant och oförändrad. På webben kan artiklar produceras, 

redigeras och ändras konstant – vilket gör nyhetsflödet svårfångat. Det har dock 

utvecklats en del metoder för att försöka närma sig det svårgreppade flödet. Den 

tidigare nämnda forskaren Michael Karlsson arbetar med ett stort empiriskt material – 

en vecka om året sparar han ner och analyserar de fjorton högst placerade nyheterna på 

SvD.se, DN.se, Aftonbladet.se samt Expressen.se. Karlssons fokus ligger främst på 

hyperlänkar, interaktivitet, kommentarsfunktioner och liknande. Dock är hans primära 

fokus inte den skrivna journalistiska produkten, det vill säga texterna. Generellt verkar 

det vara vanligt förekommande att medieforskare som studerar webbjournalistik mer 

eller mindre uteslutande fokuserar på de nya funktionerna och möjligheterna som 

mediet erbjuder, och alltså inte studerar text.  Detta kan ha att göra med metodologiska 

problem. Det går inte att studera webbjournalistik så som man en gång studerade tryckt 

journalistik. Detta kan ha lett till att många medieforskare håller sig till den tryckta 

journalistiken vad gäller studier som fokuserar på text.9

 

 Webben utvecklas väldigt 

snabbt och metodutvecklingen vad gäller att studera webbjournalistikens innehåll bör 

därför utvecklas i samma takt. Vi anser därför att det är av stor vikt att utföra 

metodprövande studier på detta område.  

Vissa forskare har försökt studera webbmaterial genom att se dessa som färdiga 

statiska studieobjekt. Men att se webbmaterialet som statiskt och ”färdigt” är inte ett 

oproblematiskt påstående.10

                                                                 
9 Kautsky, Robert & Widholm, Andreas, Online Methodology: Analysing News Flows of Online 
Journalism. Westminister Papers in Communication and Culture, 08:5, 2008 s. 82 

 I denna studie vill vi undersöka hur väl Karlssons metod är 

applicerbar specifikt på ett mindre textmaterial. Går det att använda metoden för att 

undersöka föränderligheten i ett skrivet webbnyhetsmaterial? Ett försök till just detta 

har gjorts i en c-uppsats från våren 2011 – då med fokus på SvD.se. I denna uppsats 

var ändringar i nyhetstexterna det centrala.  Uppsatsförfattarna Agnes Hellström och 

Anna Hansson har utgått från Michael Karlssons metod, men utan att problematisera 

eller utvärdera den, vilket den här studien har som ambition att göra. Tanken är att 

upprepa deras studie – men med fokus på kvällspress – och ambitionen är att vår studie 

ska komplettera den tidigare nämnda undersökningen. Vår ansats är alltså att 

10 Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper, Freezing the flow of online news. Exploring approaches to 
the study of the liquidity of online news. Journalism Studies, 11:1, 2009, s. 5 
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undersöka två stora svenska kvällstidningar – Aftonbladet och Expressen – och flödet 

av toppnyheter på deras respektive webbsidor.  

 

Toppnyheterna är de nyheter som i stunden, av redaktionen, anses vara de mest 

intressanta.11

 

 Dessa placeras högst upp på sidan, i fallande ordning. Dessa artiklar kan 

även antas vara bland de mest lästa. Studien har därför begränsats till just dessa 

toppnyheter. Toppnyheternas flöde kommer att studeras med hjälp av tidigare nämnd 

metod. På så vis blir denna uppsats både en kartläggning av det föränderliga 

nyhetsflödet på webben och samtidigt en utvärdering av metoden som sådan. 

Den första och övergripande frågeställningen är av en metodutredande karaktär och 

syftar till att utvärdera Michael Karlssons metod för att studera toppnyheter: 

1. Hur applicerbar är metoden på ett mindre textbaserat webbmaterial? Och 

hur pass väl lämpar sig denna metod för att studera ändringar av webb-

nyheter?  

 

Den andra frågeställningen syftar till att kartlägga nyhetsflödet i stort. För att kunna 

besvara den första frågeställningen kommer vi att pröva metoden och ställa dessa 

frågor till materialet: 

2. a) Vilken typ av nyheter finns på topplacering?  

b) Vilken typ av nyheter finns på topplacering?  

c) Hur ser publiceringsrytmen ut för respektive webbtidning? 

d) I hur stor grad förändras nyheterna och vilka mönster kan skönjas? 
 

 

 

Centrala begrepp 
Nedan presenteras de begrepp som är centrala i denna studie. Det är av stor vikt att 

dessa begrepp reds ut och diskuteras för att skapa tydlighet gentemot läsaren. 

Begreppen kommer här kort presenteras, problematiseras och diskuteras.  

 
 

Nyhet. Med en nyhet avses en fysisk händelse som bevakas av journalister. Det kan till 

exempel vara nyheten om att ett tåg har spårat ur strax norr om Stockholm, eller 

                                                                 
11 Lindquist, Webbjournalistik, s. 13 
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nyheten om att en politiker gripits för skattefusk. Vi anser att det är nödvändigt att 

särskilja på en händelse och en händelserapportering. Detta främst för att underlätta 

för läsaren, men också för att vara konsekventa med de olika begreppen. 

Händelserapporteringen tar sig på webbnyhetssidorna formen av nyhetsblock. 
 

Nyhetsblock. På både Aftonbladet.se och Expressen.se används med vad vi valt att 

kalla för nyhetsblock, se figur 1.1. All rapportering om exempelvis kriget i Libyen 

läggs i ett och samma block på hemsidan. Blocket förses med en huvudrubrik, till 

exempel ”KRIGET I LIBYEN” och alla artiklar på ämnet läggs under denna rubrik, se 

figur 1.1 och figur 1.2. Den första artikeln i blocket bildsätts med störst bild. Denna 

bild kommer direkt efter blockets huvudrubrik. Därefter följer den första artikelns 

rubrik samt kortingress. Och därefter följer flera artiklar med mindre rubriker och som 

ibland är bildsatta. Varje nyhetsblock kan, i teorin, innehålla oändligt många artiklar.  
 

 
 
 

Nyhetsblockets huvudrubrik 
 

 

Bild, artikel 1 

 

 

 

Rubrik, artikel 1 
Kortingress, artikel 1 

 
 
 
 

Rubrik, artikel 2 
kortingress, artikel 2 

 

    Bild, artikel 3 

 

 

 

    Bild, artikel 4 

 

    Rubrik, artikel 3 
    kortingress, art. 3 

    Rubrik, artikel 4 
    Kortingress, art. 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 1.1: Exempel på ett nyhetsblock.  

 
 

Figur 1.2: Hur ett nyhetsblock är uppbyggt.  
 
 

 

Ledartikel: Med ledartikel menas den första artikeln i varje nyhetsblock. Denna 

artikel kan ses som nyhetsblockets ”dragplåster”. Och artikeln ges alltid störst 
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utrymme i nyhetsblocket – störst bild samt störst rubrik. Eller som Michael Karlsson 

skriver: 
 

[…] the most important piece of information in a news story is the lead article on the front-

page because this is where the most recent and prominent information is published and this 

sets the frame for the other content.12

 
 

Förstasidan. Då ordet förstasida används i uppsatsen, till exempel ”Expressen.se 

förstasida” avses, precis som Karlsson (2010) ”den sida [...] man kommer till när man 

skriver in domännamnet”.13

 

 Aftonbladet.se är alltså det man som användare/läsare ser 

efter att man skrivit in ”www.aftonbladet.se” i sin webbläsare och trycker på enter-

knappen. På denna sida ligger de analyserade nyhetsblocken. Här bör även nämnas att 

de nyhetsblock som analyserats kommer från mittkolumnen (det vitmarkerade fältet i 

figur 1.3), det vill säga tidningens huvudkolumn där nyhetsblock placeras. Kolumnen 

till vänster består på Expressen.se och Aftonbladet.se av en menykolumn. Och till 

höger om mittkolumnen ligger en kolumn med puffar samt reklamannonser. Se även 

bilaga 4. 
 

 

Tidningens logga etc. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.3: Webbplatsens 
förstasida. Förenklat 
typexempel av Aftonbladet.se 
och Expressen.se layout. 
Observera att varje block i 
teorin kan innehålla ett oändligt 
antal artiklar. (Jmf bilaga 4.) 
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NYHETSBLOCK 2 

(topp 2) 
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NYHETS- 
BLOCK  3 

(topp 3) 

 

NYHETS-
BLOCK 4 

(topp 4) 

 

 
 

 

 

                                                                 
12 Karlsson, Michael, The Online News Cycle and the Continuous Alteration of Crisis Frames. A Swedish 
case study on how the immediacy of online news affected the framing of the swine flu epidemic (under 
publicering), s. 9 
13 Karlsson, Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen process, s. 102 
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Topp 4. När vi skriver Topp 4 (med stor bokstav och kursiverat) avser vi de fyra första 

nyhetsblocken på förstasidan. De överst liggande nyheterna på förstasidan kan 

jämföras med papperstidningarnas framsida och löpsedel. Dessa nyheter kan ses som 

de nyheter som just nu är ”hetast”.14

 

 De fyra översta nyhetsblock på förstasidan är 

våra analysenheter. Förenklat kan man säga att dessa fyra nyhetsblock är det läsaren 

ser när denne går in på sidan. Men riktigt så enkelt är det inte. Ibland har Expressen.se 

och Aftonbladet.se en stor annons som täcker hela skärmen de första sekunderna efter 

att man går in på respektive sida. Ibland ligger det mer än en reklamannons i 

mittkolumnen innan själva nyhetsblocken. Dock låg aldrig en annons högst upp i 

mittkolumnen – denna plats upptogs alltid av ett nyhetsblock under vår undersökning.  

Nyhet på topp 1, 2, 3 eller 4. När vi skriver ”Nyhetsblocket om branden i Södertälje 

låg som högst på topp 1” avser vi att detta nyhetsblock som högst hade position 1 på 

Topp 4. När vi skriver om var på Topp 4 ett block befinner sig (dess position) används 

alltså liten bokstav – topp 1, topp 2, topp 3, topp 4 – där topp 1 är den högsta 

positionen längst upp på sidan. När vi i löpande text pratar om topparna är det topp 1-4 

som avses.   

 

Parallellblock. Parallellblocket är vad vi valt att kalla de nyhetsblock som en bit ned 

på förstasidan alltid låg horisontellt bredvid varandra (se figur 1.3). Detta block har 

analyserats som två separata block. Detta då de vid samtliga analystillfällen innehöll 

två helt skilda nyheter. Ibland kan det komma tre–fyra stora nyhetsblock på helkolumn 

innan, men parallellblocket ligger ofta som nyhetsblock topp 3 och topp 4. 

Parallellblockets block har räknats från vänster, så som man läser en västerländsk text. 

Se även bilaga 4. 

 

Ändring. Med ändring av ett nyhetsblock avses alla typer av förändringar mellan de 

nedsparade versionerna. Ändringarna sker i nyhetsblockets artiklar. Ett nyhetsblocks 

ena artikel kan till exempel få en ny vinkel, en kommentar kan läggas till i slutet av 

artikeln eller liknande. All förändring av text i en eller flera artiklar inom nyhetsblocket 

räknas som en ändring. Då nyhetsblocken i denna undersökning, som redan nämnts, 

kan innehålla en till tolv separata artiklar så kan i vissa fall flertalet ändringar göras 
                                                                 

14 Intervju med Michael Karlsson, 2011-05-05 
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inom ett block mellan två nedsparningar. Om så är fallet har i kodningen noterats att en 

ändring gjorts. I kodningen har inte hänsyn tagits till arten av ändring eller antalet 

artiklar som ändrats. Detta då analysenheten i den kvantitativa innehållsanalysen är 

nyhetsblocken som hela enheter, inte artiklarna i sig. Hur artiklarna inom de olika 

nyhetsblocken ändrades mellan våra nedslag beskrivs i stället i denna uppsats med 

olika typexempel via en kvalitativ innehållsanalys. Denna metod krävs då variablerna 

annars kan anta för många olika, icke ömsesidigt uteslutande, värden. 

 

Nedslag. Med nedslag avses de gånger vi gått in på Expressen.se samt Aftonbladet.se 

och sparat ned nyhetsblocken på respektive webbsida. Nedsparning används ibland 

som synonym till begreppet.  

 

Portalnyhet. Portalnyheter är ett begrepp lånat av Michael Karlsson. Med portalnyhet 

avser han de nyheter som endast består av en hyperlänk till en annan domän.15

 

 När vi 

talar om portalnyhetsblock avser vi ett nyhetsblock som ligger på Topp 4 men när 

användaren klickar på blocket blir denna omdirigerad till en webbsida utanför 

domänen www.aftonbladet.se, respektive www.expressen.se.  

                                                                 
15 Karlsson, Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen process, s. 47 
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2. Tidigare forskning och teoretisk ram 
 

I detta kapitel presenteras delar av den tidigare forskningen på området. Här 

presenteras samtidigt hur den tidigare forskningen, bitvis, kommer att användas som 

teoretisk ram. Detta främst vad gäller de metoder som utvecklats för att närma sig det 

föränderliga flödet av webbnyheter. I slutet av avsnittet presenteras den uppsats som 

den här studien bygger vidare på. 

 

Nätnyheter och kvantitativ innehållsanalys i Sverige  
Michael Karlsson är en av Sveriges ledande samtida forskare inom webbjournalistik-

forskningen. I Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen process (2010) går Karlsson 

igenom stora delar av den forskning som finns om nätjournalistik, både svensk och 

internationell. Karlsson fokuserar till stor del på konvergens, multimedialt berättande 

och eventuell möjlighet till interaktivitet. Han diskuterar även nätjournalistikens 

snabba publiceringsrytm och dess påverkan på journalistikens kvalitet och innehåll. 

Karlsson menar att en grundfråga för forskning om digitala medier är i vilken 

omfattning och på vilket sätt journalistiken förändras när den blir webbaserad.16 Han 

visar vidare på hur tidigare undersökningar fastslagit att det finns en tendens bland 

nätjournalister att inte faktagranska i någon större utsträckning innan publicering – då 

texten alltid går att ändra och uppdatera i efterhand.17 Karlsson påpekar att det svenska 

utbudet av empiriska studier om nätjournalistik är ytterst begränsat18. Detta har främst 

att göra med problemen att finna fungerande verktyg att fånga in och analysera nyheter 

på nätet.19

 

 Nätnyheter är per definition svårgreppade som analysenheter – detta då 

publiceringshastigheten är så pass hög, samt det faktum att nyheterna sparas över 

varandra – originalet är med andra ord svårfångat. Detta till skillnad från tryckt 

mediematerial som förblir konstant när det väl en gång gått till tryck.  

Mellan år 2005 och 2010 har Karlsson en vecka per år studerat de 14 högst liggande 

nyhetsblocken på Expressen.se, Aftonbladet.se, SvD.se och DN.se. Hans 

                                                                 
16 Karlsson, Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen process, s. 30 
17 Karlsson, Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen process, s. 100 
18 Karlsson, Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen process, s. 31 
19 Karlsson, Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen process, s. 98 



10 

 

tillvägagångssätt har varit att med jämna tidsintervaller göra skärmdumpar och spara 

ner de 14 högst liggande nyhetsblocken som pdf-filer. Med hjälp av materialet som han 

på detta sätt samlar in har han sedan utvärderat nätnyheternas innehåll och den 

allmänna utvecklingen över tid inom svensk webbjournalistik. Detta är ett sätt att 

försöka fånga den föränderliga dimensionen av webbnyheter. Denna studie har utgått 

från en komprimerad version av Karlssons metod för att studera topparnas rörelse.  

 

Ett begrepp som Karlsson definierar i sin bok Nätnyheter är skyltfönster. Han menar att 

detta skyltfönster för papperstidningen är förstasidan och löpsedeln. Skyltfönstret för 

nyhetssajten är istället förstasidan.20 Han konstaterar även att intervjuunderökningar 

har visat att ”de nyheter på de översta platserna på förstasidan är de nyheter som får 

proportionerligt mest trafik från användarna.”21

 

 Men poängen är att: 
 

Sajtens förstasida skiljer sig från tidningens förstasida på så sätt att den kan förändras 

konstant och nyheter som toppade sajten på förmiddagen kan ha förpassats till arkivet på 

eftermiddagen. 
 

 

Michael Karlsson och Jesper Strömbäck sammanfattar i Freezing the Flow of Online 

News. Exploring Approaches to the Study of the Liquidity of Online News (2009) sina 

tankar kring de metodologiska svårigheterna med att frysa det konstanta flödet av 

webbnyheter. Studiens syfte är att testa och utvärdera olika metoder för att försöka 

frysa webbens nyhetsflöde och på så sätt kunna studera det.22

 

 Fem olika metoder för att 

samla in webbaserat nyhetsmaterial föreslås: att ta skärmdumpar, att ladda ner pdf-

filer, att ladda ner manuellt, att använda RSS-flöde eller att använda program som 

WinHTTrack.  

De tar även upp de fördelar och nackdelar som de ser med de olika strategierna; 

skärmdumpar fångar allt som är med på skärmen, men ljud och rörlig bild faller bort. 

Skärmdumpar fångar dessutom bara första lagret av webbsidan. Skärmdumparna kan 

kompletteras med pdf-filer för att säkerställa att hela webbsidans text kommer med. 

Nackdelen med pdf-filer är dock att de inte får med interaktivitetsfunktioner i de fall 

man vill undersöka dem. Att ladda ner artiklar själv, manuellt, säkerställer ytterligare 
                                                                 

20 Karlsson, Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen process, s. 102 
21 Karlsson, Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen process, s. 102 
22 Karlsson & Strömbäck, Freezing the flow of online news,  s.8 



11 

 

att just det materialet som är intressant för studien kommer med. Den största nackdelen 

är att det är otroligt tidskrävande vilket påverkar hur mycket material som hinner 

”fångas”.23

 

  

Ett förslag som Karlsson och Strömbäck lägger fram är att undersöka toppnyheternas 

rörelser över tid, vilket den här studien har tagit fasta på i den här studien. Den här 

metoden bygger på antagandet att vissa platser på tidningars webbsidor är mer 

attraktiva än andra och att vad som fyller dessa platser är föränderligt.24 Forskning har 

visat att användare läser av en webbsida från vänster till höger, sedan uppifrån och ned, 

i ett ”F-mönster”.25

 

 

Michael Karlssons, i skrivande stund, opublicerade The Online News Cycle and the 

Continious Alternation of Crisis Frames (2011) är en fallstudie av mediebevakningen 

kring svininfluensan 2009. Han har här använt sig av en annan ingångsvinkel än 

tidigare – han fokuserar nu sin studie av webbnyheter på ett specifikt skeende. Detta 

tillvägagångssätt har fördelen att man följer specifikt en nyhet och alla dess 

förändringar. Detta till skillnad från den tidigare nämnda metoden som ignorerar de 

ändringar som sker utanför toppnyheterna/topparna. Fokus ligger alltså här på en 

specifik nyhet eller på nyhetsblocket i sig.  
 

I Michael Karlssons avhandling Nätjournalistik. En explorativ fallstudie av digitala 

mediers karaktärsdrag på fyra svenska nyhetssajter (2006) går Karlsson igenom 

interaktivitet, konvergens och den kontinuerliga publiceringen på webbens förstasida. I 

avhandlingen kombineras traditionell innehållsanalys med fallstudier. Här har främst 

tagits fasta på hans resonemang om den kontinuerliga publiceringen på 

webbnyhetssidors förstasidor. 

 

Nyhetsflöde och fallstudie av nätnyheter 
Online Methodology: Analysing News Flows of Online Journalism (2008) är en 

vetenskaplig artikel skriven av Robert Kautsky och Andreas Widholm, båda 
                                                                 

23 Karlsson & Strömbäck, Freezing the flow of online news, s. 7 
24 Karlsson & Strömbäck, Freezing the flow of online news, s 12 
25 Jakob Nielsen, F-Shaped Pattern for Reading Web Content. Alertbox, April 17, 2006. 
http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html (hämtad 2011-05-12) 

http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html�
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doktorander vid Stockholms universitet. Kautsky och Widholm har försökt utveckla en 

metod för att kartlägga webbnyhetens föränderlighet. De har döpt sin metod till RICC 

– Regular Intervall Content Capture. De använde ett datorprogram för att varannan 

minut ta skärmdumpar och spara ner pdf-versioner av texterna. Med den här metoden 

får man på så vis med, i det närmsta, alla versioner av artiklarna.  
 

 

Kautsky & Widholm (2008) följer nyhetsrapporteringen på den internationella samt 

den amerikanska versionen av CNN under en specifik dag. Dagen de valt är ”Crucial 

Tuesday”, som ligger i anknytning till det amerikanska valet. De menar att själva 

essensen i webbnyheter är hur och att webbartiklar utvecklas över tid, och att det 

därför är just det man bör studera.26

 

 De påpekar dock att det är komplicerat att studera 

webbjournalistik då samma artikel kan existera i ett stort antal olika versioner – och de 

har därför valt att fokusera på en ren kvantitativ studie. De har räknat antalet gånger de 

olika amerikanska partierna nämns, hur ofta de olika presidentkandidaterna nämns, 

samt hur de framställs i bild – med eller utan amerikansk flagga, själva eller 

tillsammans med någon annan.  
 

 

 

 

 

 

 

Problemet med webbjournalistikens stora mängd av artikelversioner kan visserligen 

lösas genom att bara välja ut exempelvis den senaste versionen av texten menar de. 

Men då säger man samtidigt, såsom vi läser Kautsky och Widholm, att de tidigare 

versionerna inte är värda att utreda, samt att resan till den färdiga artikeln är 

ointressant.27

 

  

Kautsy och Widholm menar vidare att om de hade valt att bara undersöka en eller ett 

fåtal versioner av texterna skulle deras resultat se helt annorlunda ut. De argumenterar 

exempelvis för att de troligtvis inte hade kommit åt ”hela bilden” av CNNs 

framställning av det amerikanska valet om de inte följt hela processen så ingående – 

men samtidigt ytligt – som de gjorde. De menar att de förmodligen inte sett att Barak 

Obama aldrig bildsattes tillsammans med en amerikansk flagga i den amerikanska 

upplagan av CNN, men samtidigt bildsattes med en amerikansk flagga i 27 procent av 

fallen i den internationella upplagan28

                                                                 
26 Kautsky & Widholm, Online Methodology: Analysing News Flows of Online Journalism, s. 81 

, om de inte använt sig av RICC.   

27 Kautsky & Widholm, Online Methodology: Analysing News Flows of Online Journalism, s. 82 
28 Kautsky & Widholm, Online Methodology: Analysing News Flows of Online Journalism s. 92 
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Sammanfattningsvis är alltså den här metoden främst utvecklad för att följa specifika 

händelser. Artiklarna sparades ned med hjälp av skärmdumpar och pdf-utskrifter med 

korta och jämna tidsintervaller. På så vis kan man analysera hela den process av 

webbjournalistikens, i teorin, ständig bearbetning av utkast.  

 

Då fokus i vår undersökning inte är specifika mediehändelser utan snarare 

rapporteringen i stort anser vi att den är svår att överföra på vårt material. Detta även 

med tanke på att våra nedslag endast har varit en gång i timmen. Vi har trots detta 

hämtat inspiration av denna metod. Vidare är den väsentlig och nödvändig att nämna i 

denna studie då metoden är relevant i förhållande till Hellström & Hansson (2011). 

 
 

En studie av SvD:s webbproduktion – nätnyheter och nyhetsflöde 
 

Agnes Hellström och Anna Hansson utgår i sin c-uppsats – Senast ändrad 19 januari 

2011, 10:00: en undersökning av Svenska Dagbladets webbproduktion (2011) – från 

Michael Karlssons forskning. Med hjälp av Karlssons (2010) vill de undersöka hur de 

redaktionella rutinerna ser ut på en svensk morgontidnings webbplats; SvD.se. För att 

bredda forskningsfältet valde vi i denna studie att på samma sätt undersöka de två 

största svenska kvällstidningarnas webbsidor; Expressen.se och Aftonbladet.se. 

Hellström och Hansson har fokuserat på hur och när ändringar görs i Svenska 

Dagbladets webbartiklar. I studien anger de att rutinerna kring webbpublicering på 

SvD.se i många fall är både bristfälliga och vaga.29

 

 I många fall då ändringsangivelse 

fanns hade i själva verket ingenting ändrats i artikeln. Detta är ingenting vi har kunnat 

undersöka i vår studie då endast en av våra undersökta tidningar, Expressen.se, 

använder sig av så kallade tidsstämplar.  

Som vi läser uppsatsen har författarna försökt sig på att kombinera Karlssons metod 

för att studera topparnas rörelser med något som liknar Kautsky och Widholms RICC-

metod – detta även om de inte explicit skriver det. De använder sig av Karlssons metod 

vad gäller att fokusera på toppar, och samtidigt har de försökt studera förändringar i 

nyhetsblockens webbartiklar.   
 

 

                                                                 
29 Agnes Hellström & Anna Hansson, Senast ändrad 19 januari 2011, 10:00. En undersökning av 
Svenska Dagbladets webbnyhetsproduktion, 2011, s. 40 
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Genomgående i denna uppsats kommer det att refereras till Hellström & Hanssons 

studie. Vi kommer även att referera till de uppgifter de fick fram vad gäller SvD.se 

sida vid sida med våra egna resultat. Detta för att kunna jämföra tidningarna. Vi vill 

dock understryka att de siffror som redovisas angående SvD.se inte är våra egna.  
 
 

Publiceringsrytm i olika medier  
I Kristina Sabelström-Möllers avhandling Information categories and editorial 

processes in multiple channel publishing (2001) introducerar hon begreppet 

publiceringsrytm. Möller noterade skillnaderna i publiceringsrytm mellan olika medier. 

Nedan (figur 2.1) presenteras ett diagram från hennes avhandling som på ett 

pedagogiskt sätt ger en överblick över denna skillnad. De ljusgråa strecken (”content 

creation”) står för den tid då respektive medier skapar innehållet, det vill säga det 

journalistiska arbetet att skapa artiklar, inslag och så vidare. De mörkgråa strecken 

(”production and distribution”) står för den tid på det skapade innehållet levereras till 

användarna av mediet, till exempel de tider då tv-nyheterna har sina sändningar.30

 

  

 
 

Figur 2.1: Olika mediekanalers publiceringsrytm.31

 
 

                                                                 
30 Sabelström-Möller, Information categories and editorial processes in multiple channel pub- 
lishing, s. 19-20 
31 Sabelström-Möller, Information categories and editorial processes in multiple channel publishing, s. 
19-20 
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Webben skiljer sig här åt genom att det både skapas och levereras innehåll 

kontinuerligt från morgon till midnatt. Publiceringsrytmen ser av naturliga skäl olika ut 

för olika medieformer. Tryckta nyhetstidningar har en långsam publiceringsrytm på 

minst 24 timmar. Webben har i jämförelse med detta en väldigt snabb 

publiceringsrytm då artiklar kan publiceras löpande. I de olika publiceringskanalerna 

lämpar sig olika former av information olika bra, och de olika publiceringsrytmerna 

påverkar och influerar i sin tur materialet i respektive forum.32

 

  

 

                                                                 
32 Sabelström-Möller, Information categories and editorial processes in multiple channel publishing, s. 19 
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3. Metod, urval och material 
 

I detta kapitel presenteras och problematiseras uppsatsens metod och avgränsning. 

Vidare i kapitlet presenteras det empiriska materialet kortfattat. Redan här bör 

poängteras att uppsatsens urval och metod var tvungna att hållas så nära som möjligt 

till Hellström & Hanssons studie – då studierna ska vara jämförbara. Dock har vissa 

modifieringar gjorts då morgonpressen och kvällspressen är av olika karaktär. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 
Denna studie undersöker Aftonbladet.se samt Expressen.se. Tidigare svensk forskning 

om webbnyheter har till stor del fokuserat på multimedialt berättande, hyperlänkar, 

flervägskommunikation samt publiceringshastighet33

 

. Denna studie fokuserar på det 

sistnämnda. Även Hellström & Hansson (2011) undersökte SvD.se med fokus på just 

publiceringshastigheten. Med det i åtanke var det relevant att undersöka de största 

svenska kvällstidningarnas webbplatser. Tanken är att den här studien ska komplettera 

den tidigare nämnda undersökningen. Ambition är att de två studierna ska vara 

jämförbara och därmed ge en mer heltäckande, grundläggande, bild av de stora 

svenska tidningarnas webbpublicering.  

 

För att samla in det empiriska material har vi utgått från en komprimerad version av 

Michael Karlssons metod för att studera topparnas rörelser. Där han arbetar med de 

fjorton högst liggande nyhetsblocken har vi valt att enbart undersöka de fyra högst 

liggande. En gång i timmen mellan 06.30 och 23.30 gjordes skärmdumpar på 

respektive tidnings förstasida. Pdf-versioner har även manuellt sparats ned av de 

nyhetsblock och tillhörande artiklar som låg på Topp 4. Insamlingen utfördes under två 

dagar, torsdag 2011-04-07 samt torsdag 2011-04-14. Innan de två 

materialinsamlingarna påbörjades utfördes en mindre testkodning. 
 

 

Vi har var och en för sig och gjort skärmdumpar och pdf:er, för att genomgående i hela 

undersökningen ha dubbla versioner av empirin. Detta har vi gjort för att skapa en hög 

reliabilitet. Empirin har alltså kunnat verifieras. Detta var särskilt viktigt då det alltid 

                                                                 
33 Karlsson, Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen process, s. 30 



17 

 

finns en viss felmarginal när man gör manuell datainsamling. En nedsparning av båda 

sidornas Topp 4-nyheter tog i bästa fall bara några få minuter – i vissa fall upp till en 

kvart. Vi har i de senare fallen kunnat jämföra vårt material med varandra för att se att 

det stämmer. Även när man som Kautsky & Widholm (2008) använder sig av ett 

datorprogram under insamlingen finns det dock en viss felmarginal.  De skriver att 

vissa nedsparningar kunde ta 20 minuter när datorerna krånglade som mest.34

 

 Viktigt 

att poängtera här är att vår studie inte har någon extern validitet. Fokus har endast varit 

på Expressen.se samt Aftonbladet.se och säger därav ingenting om andra tidningars 

webbpublicering eller kvällspressens webbpublicering i stort. Dock kan vi, och 

kommer att, jämföra publiceringen på SvD.se med de två stora kvällstidningarnas. 

Materialet är dock för litet för att kunna dra generella slutsatser. Vi påstår dock att man 

genom Hellström & Hanssons studie sammanslagen med vår får en inblick i hur 

webbpublicering fungerar idag på de stora svenska webbtidningarna.  

Sammanlagt påträffades 87 nyhetsblock innehållandes mellan 1 och 12 artiklar 

vardera.  Totalt rör det sig om 288 nedsparade pdf-versioner av dessa 87 nyhetsblock. 

Detta kompletterades med 72 skärmdumpar på förstasidorna; en per timme och tidning. 

Efter insamlingen utfördes kodning av empirin. I undersökningen kommer de olika 

nyhetsblocken att refereras till i enlighet med figur 6.1. Nyhetsblocken kommer även 

skrivas ut med fet stil för att göra texten mer lättläst. 
 

 

 

 

 

Nr. Vår_benämning_webbtidning.insamlingstillfälle 
 

 

Figur 6.1: Eller för att exemplifiera: 21. Skott_på_skola_ i_Rio_AB.1. Se vidare bilaga 2 för den 
fullständiga listan över insamlade nyhetsblock.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ innehållsanalys 
Större delen av denna uppsats är av kvantitativ karaktär. En kvantitativ innehållsanalys 

görs genom att räkna förekomsten av vissa företeelser eller olika typer av innehållsliga 

kategorier i ett visst material.35

                                                                 
34 Kautsky & Widholm, Online Methodology: Analysing News Flows of Online Journalism, s. 89 

 Våra analysenheter är nyhetsblock (innehållandes en 

eller flera artiklar) och de variabelvärden som registrerats är de enkelt observerbara 

35 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys, Lund 2000, s. 44-45, samt Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Stockholm, 2007, s. 223 
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värden – så som ämnesområde, byline och antal artiklar inom nyhetsblocket (se 

kodschema, bilaga 1, för fler värden). Med denna metod går det att närma sig en 

grundläggande beskrivning av de två stora kvällstidningarnas webbpublicering. Allt 

material har analyserats och kodats manuellt.    

 

Redan i ett tidigt stadium – under en testkodning av ett mindre antal nyhetsblock – 

påträffades ett antal tolkningsproblem och oklarheter. Hur ska man räkna ändringar i 

ett nyhetsblock om blocket innehåller exempelvis fem olika artiklar? En artikel kan få 

ny vinkel, en annan faktakorrigeras, en annan kanske tas bort helt ur blocket. Hellström 

& Hansson använde sig av ett antal ömsesidigt uteslutande kategorier för att beskriva 

ändringar inom blocken kvantitativt. På vårt testmaterial fann vi dock att detta var 

omöjligt. Variablerna skulle kunna anta ett värde, eller en kombination av samtliga 

värden, vilket skulle ge komplicerade och svårförstådda tabeller. Hellström & Hansson 

redovisar i sin bilaga över undersökta artiklar enbart två nyhetsblock från SvD.se som 

innehåller fler än två artiklar.36

 

 Nyhetsblocken på Expressen.se och Aftonbladet.se 

innehöll i sin tur nästan alltid mer än två artiklar per nyhetsblock. I denna studie 

studeras därför inte specifika ändringar kvantitativt. Istället kommer en mer kvalitativ 

metod att användas för att beskriva ändringar inom blocken. Vi kommer att gå igenom 

de, i vår studie, vanligaste sätten att ändra i nyhetsblocken. Syftet med denna 

kvalitativa del är att ge läsaren en inblick i hur webbtexter förändras samt illustrera de 

metodologiska problem som följer av att studera dessa.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 
Även om denna studie till största del har en överskådligt beskrivande ansats krävs en 

kvalitativ ansats för att kunna beskriva det komplicerade och bitvis svårförklarade 

ändrandet och uppdaterandet av nyhetsblock på webben.  
 

 

Men ibland betraktas analyser, där visserligen något kvantifieras men där mer komplicerade 

tolkningar måste göras, som mer kvalitativa än analyser där bedömningen är enklare.37

 

 
 

 

 

 

 

                                                                 
36 Hellström & Hansson, Senast ändrad 19 januari 2011, 10:00. En undersökning av Svenska 
Dagbladets webbnyhetsproduktion, s. 48 
37 Bergström & Boréus, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, s. 45 
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Studien rör sig här mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Analysen är 

kvantitativ i bemärkelse att förändringar räknas – samtidigt är den kvalitativ i 

bemärkelse att det i text kommer beskrivas förändringarna i några typexempel. Dessa 

typexempel kommer att illustreras med hjälp av en specifik nyhet, men ska läsas i 

termer av generella mönster i empirin – det vill säga varje typexempel illustrerar ett av 

de vanligast förekommande sätten att ändra i nyhetstext.  Den kvalitativa metoden 

bygger på att frågor ställs till texterna. Det är dock fortfarande de observerbara delar 

av texterna som analyseras. Frågorna som ställs till texterna inom nyhetsblocken är: 

har rubriken förändrats? Har ingressen förändrats? Har något lagts till/tagits bort i 

brödtexten? Är vinkeln förändrad? Är det fortfarande samma byline? Har nya artiklar 

tillkommit inom nyhetsblocket? Har artiklar tagits bort ur nyhetsblocket? Då dessa 

frågor avser, som tidigare nämnt, de enkelt observerbara aspekterna av nyhetsblocket 

och dess artiklar så uppstår inga tolkningssvårigheter.  

 

Avgränsning 
För att studiens resultat ska kunna jämföras med Hellström & Hansson (2011) är det av 

stor vikt att samma metod och avgränsning används vid materialinsamlingen. Studien 

utgår från Hellström & Hanssons (2011) kodschema, med viss revidering av vissa 

punkter. Se bilaga 1 för kodschema.  

 

Trots webbens alla möjligheter består innehållet fortfarande till allra största del av text 

med tillhörande bilder, upplägget är i stor utsträckning likartat papperstidningarnas 

innehåll.  Och som nämnts ovan har forskningen lagt stor fokus på det ”nya” i de nya 

medierna. Den traditionella tidningsartikeln på webben – rubrik, ingress, brödtext, bild 

och bildtext – har kommit lite i skymundan. Precis som Hellström & Hanssons uppsats 

fokuserar denna studie på just text. Webb-tv, webb-radio, live-referat av 

sportevenemang, bildspel, kommentarer, så kallade ”plus”-tjänster38

 

, ”gilla”-funktioner 

och bloggmaterial faller utanför denna studie.   

Expressen.se har strax under 800 000 unika besökare en vanlig vardag. Då 

undersökningarna genomfördes – under vecka 14 och 15, 2011 – hade sajten enligt 

                                                                 
38 Artiklar som man enbart kommer åt om man betalat för dem, till exempel ”Aftonbladet PLUS”. 
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KIA-index  2 454 234 respektive 2 400 148 unika besökare per vecka. Aftonbladet.se 

hade under motsvarande veckor 5 557 651 respektive 5 403 019 unika besökare per 

vecka. Mellan tisdag och torsdag är antalet besökare relativt konstant – för att sedan 

dala fredag till söndag. 39

 

 Våra två materialinsamlingar – genomförda torsdag 7 april 

samt torsdag 14 april 2011 – valdes med detta i åtanke. Vår tanke är att dessa två 

insamlingar ska kunna fånga en ”genomsnittlig” dag vad gäller tidningarnas 

webbpublicering. Men att just torsdagar valdes är en slump. Materialinsamlingen 

under de båda torsdagarna genomfördes mellan klockan 06:30 och 23:30. På förhand 

kände vi inte till redaktionernas arbetstider. Hellström & Hansson (2011) genomförde 

sin insamling mellan klockan 06:30 och 18:30, med motivationen att SvD.se-

redaktionen inte är bemannad efter klockan 19. Detta publiceringsstopp tycks inte gälla 

på de båda kvällstidningarnas sajter. Vid vår förberedande testundersökning noterade 

vi att nya artiklar publicerades även efter klockan 19:00 – var på vi utökade 

undersökningsperioden till klockan 23:30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

39 Lindquist, Webbjournalistik, s. 26 
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4. Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras våra resultat från den kvantitativa samt kvalitativa 

genomgången av det empiriska materialet från insamlingarna. Resultaten presenteras 

sida vid sida med Hellström & Hanssons resultat från SvD.se. Kapitlets första del 

behandlar den kvantitativa analysen av materialet. Därefter följer det mer kvalitativa 

avsnittet.  

 

 

DEL 1 
Kvantitativ innehållsanalys  

Antal nyheter och dess spridning över dagen 

Totalt 87 stycken olika nyhetsblock samlades in vid de båda undersökningsperioderna. 

Av dessa kom 51 stycken från Aftonbladet.se (24 från den första insamlingen, 27 från 

den andra) och 36 stycken från Expressen.se (19 från den första insamlingen, 17 från 

den andra). Totalt rör det sig om 288 nedsparade pdf-versioner av dessa 87 

nyhetsblock. Detta kompletterades med 72 skärmdumpar på förstasidorna; en per 

timme och tidning. 
 

 

Vid det första nedslaget klockan 06:30 var samtliga toppar nyheter som legat kvar över 

natten. Detta gällde vid båda undersökningstillfällena. Som längst låg en av dessa 

gårdagens nyheter – 28. Stadium_EX.1 – kvar under sex stycken nedslag. Först 

klockan 07:30 började nya artiklar/nyhetsblock komma upp på Topp 4 och ersätta 

gårdagens nyhetsblock. På nästa sida (figur 6.1 och 6.2) visas hur topparna fördelades 

och flyttades runt under första insamlingstillfället. Nyhetsblockens namn och 

beskrivning har här nedan utelämnats. Figurerna illustrerar endast nyhetsblockens 

rörelser i allmänhet – eller med andra ord föränderligheten rent generellt (se bilaga 

3:a–3:d för en mer detaljerad beskrivning). 
 

 

I figur 6.1 kan noternas att nyhetsblocken på topp 3 och topp 4 rör sig mindre, och 

tenderar att ligga kvar på samma plats under längre tid än topp 1 och topp 2. 

Gemensamt för de nyhetsblock som låg kvar över en längre tid var att dessa var 
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inköpta TT-artiklar. Dessa låg som två stycken block horisontellt bredvid varandra; 

vad vi kallar för parallellblock (se figur 6.3 på s. 20 för en överblick av Expressen.se 

förstasida). 

 

 
Figur 6.1: Expressen. Topparnas fördelning över dagen vid det första undersökningstillfället (2011-04-
07). Se vidare bilaga 3:a. 

 

 
Figur 6.2: Aftonbladet, topparnas fördelning över dagen vid det första undersökningstillfället (2011-04-

07).  Se vidare bilaga 3:b. 
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Även Aftonbladet använder sig av detta parallellblock. Också dessa låg kvar under en 

längre tid och ersattes väldigt sällan. Samtliga nyhetsblock i detta parallellblock på 

Aftonbladet.se var nyheter från E24. Figurerna kan dock vara missvisande då en stor 

skillnad mellan Aftonbladet.se och Expressen.se är att Expressen konsekvent har 

endast två helkolumnsblock, två nyheter, innan parallellblocket. Aftonbladet.se hade i 

sin tur skiftande antal helkolumnsblock innan parallellblocket, ibland upp till fyra 

helkolumnsblock. Parallellblocket föll då utanför Topp 4 och syns därmed ibland inte i 

figur 6.1 och 6.2. Parallellblocken på Expressen.se samt Aftonbladet.se innehöll alltid 

endast en artikel. 

 

 
Figur 6.3: Förenklat typexempel av Expressen.se layout. 

 

Det nyhetsblock som påträffades flest antal gånger var nyheten om att allt fler svenskar 

handlar mat på nätet, 76. Mat_på_nätet_EX.2, som fanns med i det empiriska 

materialet 16 gånger. Detta block var en TT-notis som låg som topp 4 inom 

Expressen.se parallellblock vid det andra insamlingstillfället. Samtliga tre nyhetsblock 

som påträffades flest gånger vid insamlingarna, vad gäller Expressen.se, tillhörde 

parallellblocket och var TT-material. Av de tre nyhetsblock som var mest 
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förekommande på Aftonbladet.se var två stycken egen produktion, och en – 18. 

Chefernas löner_-_e24_AB.1 – externt material från E24 (se tabell 6.1). Dock måste 

här återigen påpekas att denna skillnad är en konsekvens av var på sidan de båda 

tidningarna placerar detta så kallade parallellblock, där som sagt bara externt material 

förekommer.  
 

 

Tabell 6.1: De tre mest sedda nyhetsblocken vid de två undersökningstillfällena, för respektive sida. 
 

 
 
 

Expressen.se 
 
 

 
 
 

Aftonbladet.se 
 
 

 

 

76. Mat_på_nätet_EX.2 

TT-artikel, 16 ggr 

 

 

60. Prins-_och_prinsessdop_AB.2 

Egen produktion, 9 ggr 
 

 

30. Skrotpriser_EX.1 

TT-artikel, 14 ggr 

 

 

18. Chefernas_löner_-_e24_AB.1 

E24-artikel, 9 ggr 
 

 

37. ’’De_borde_bett_om_hjälp’’_EX.1 

TT-artikel, 13 ggr  

 

 

2. Stormen_AB.1 

Egen produktion, 7 ggr 
 

Nyhetsblockens fördelning över källor och ämnen  

Enligt Hellström & Hansson (2011) var de tre mest förekommande ämnesområdena på 

SvD.se i fallande ordning: politik, brott och ekonomi/näringsliv40

 

. Vår undersökning 

visar att prioritetsområdena var i stort sett de samma på Expressen.se; störst antal 

nyhetsblock föll under kategorin ekonomi/näringsliv. Ämnesområdena brott samt 

politik kom på en delad andraplats. Prioritetsordningen på Aftonbladet.se var något 

annorlunda då det mest förekommande ämnesområdet på Topp 4 var nöje/skvaller, 

följt av brott och ekonomi/näringsliv (se bilaga 5 för definitioner av 

ämneskategorierna). 

I studien har hänsyn endast tagits till byline för att avgöra enskilda artiklars källa. Om 

ett nyhetsblock innehöll en/flera artiklar med byline TT och en/flera artiklar med 

skribents namn föll detta nyhetsblock inom kategorin TT + egenproduktion. Tabell 6.2 

visar nyhetsblockens fördelning över ämne och källa vid de två 

undersökningstillfällena. Expressen.se och Aftonbladet.se jämförs här med SvD.se. 

                                                                 
40 Hellström & Hansson, Senast ändrad 19 januari 2011, 10:00. En undersökning av Svenska 
Dagbladets webbnyhetsproduktion, s. 25 
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Notera att statistiken om SvD.se inte är vår egen. Tabellen illustrerar att de 

egenproducerade nyhetsblocken är klart procentuellt störst vad gäller samtliga 

webbtidningar. SvD.se hade enligt Hellström & Hansson (2011) cirka 29 procent 

egenproducerat material (12 av 41 nyhetsblock).41

 

 I underökningen noterades cirka 53 

procent egenproducerat material på Expressen.se (19 av 36) respektive 60 procent (31 

av 51) på Aftonbladet.se. Källkategorin annan har lagts till i denna undersökning. 

Inom den kategorin faller nyhetsblock från E24 och liknande, det vill säga helt externt 

producerade nyheter som inte är byråmaterial från TT. 

 

 

 

Tabell 6.2: Nyhetsblockens fördelning över ämne och källa vid de två undersökningstillfällena.  
 

Källor:  
 

 

 
 

Ämneskategori: 

TT + 
EP 

TT Egen prod. 
(EP)  

EP + 
annan 

TT+ 
annan 

Annan 

SvD
.se 

E
xpressen.se 

A
ftonbladet.se 

SvD
.se 

E
xpressen.se 

A
ftonbladet.se 

SvD
.se 

E
xpressen.se 

A
ftonbladet.se 

SvD
.se 

E
xpressen.se 

A
ftonbladet.se 

SvD
.se 

E
xpressen.se 

A
ftonbladet.se 

SvD
.se 

E
xpressen.se 

A
ftonbladet.se 

 Brott 1 - - 6 1 1 1 4 6 - 1 1 2 - 1 - - - 

 Olycka - - - - - - - 1 1 1 - - 2 - - - - - 

 Ekonomi/näringsliv 1 - - 1 7 - 5 1 - - - - 1 - - - - 7 

 Sport - - - 1 - - 2 3 2 - - 2 - - - - - - 

 Politik 3 - 1 2 1 - 3 4 2 1 1 - 2 - - - - - 

 Krig - 1 1 - - 1 1 3 - - 1 - - - - - - - 

 Rättssäkerhet/rättstvist 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

 Miljö/naturkatastrof/väder 1 2 - - - - - 1 2 1 1 - - - - - - - 

 Vård/omsorg - - - 1 1 - - - 3 - - - 1 - - - - - 

 Nöje/skvaller - - - - - - - 1 8 - - 3 - - - - - 1 

 Teknik/data - - - - - - - - 3 - - 1 - - - - - - 

 Skola/utbildning - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

 Trafik/information - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

 Egen reklam - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 

 

Summa nyheter: 
 

7 

 

3 

 

2 

 

11 

 

10 

 

2 

 

12 

 

19 

 

31 

 

3 

 

4 

 

7 

 

8 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

8 

 

Summa i % (c:a): 
 

17 

 

8 

 

4 

 

27 

 

28 

 

4 

 

29 

 

53 

 

60 

 

7  

 

11 

 

14 

 

20 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

16 

 

                                                                 
41 Hellström & Hansson, Senast ändrad 19 januari 2011, 10:00. En undersökning av Svenska 
Dagbladets webbnyhetsproduktion, s. 25 
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Samtliga åtta nyhetsblock som föll inom annan-kategorin var nyhetsblock från 

Aftonbladet.se – samtliga tillhörde sidans parallellblock och länkade till E24.se. 

SvD.se använde sig tidigare av nyhetsblock som länkade till E24-material, men slutade 

med detta år 2010.42 Hellström & Hansson (2011) såg inga så kallade portalnyheter, 

där av hade de inte med denna kategori. Karlsson (2010) skriver att år 2009 utgjordes 

ungefär var sjätte nyhet på de fyra största webbtidningarna av en portalnyhet. Men på 

senare år har det skett en kraftig nedgång vad gäller att länka till andra sidors nyheter43

 

. 

Undantaget är just Aftonbladet.se. Här noterades, som tidigare nämnt, åtta 

portalnyheter på Aftonbladet.se – cirka 16 procent av samtliga nyhetsblock.   

Vad gäller ämneskategorier skiljer sig vårt material även här något från Hellström & 

Hansson (2011). Fem nya ämnesområden tillkom i vår undersökning: nöje/skvaller, 

teknik/data, skola/utbildning, trafik/information samt egen reklam. Den första är 

speciellt intressant och bör noteras. Nyheter om nöje och skvaller fanns inte med alls 

på SvD.se44

 

 och påträffades bara en gång på Expressen.se Topp 4. Aftonbladet.se 

särskiljer sig här genom att ha hela tolv nyhetsblock inom ämnesområdet nöje/skvaller.   

 

Ser vi på ”tunga” ämnen – näringsliv/ekonomi samt politik – hade Expressen.se 10 av 

51 nyhetsblock inom dessa kategorier, det vill säga nästan 20 procent. På 

Aftonbladet.se var 14 av 39 nyhetsblock inom kategorierna näringsliv/ekonomi samt 

politik, alltså cirka 36 procent. SvD.se hade avslutningsvis i Hellström och Hanssons 

undersökning 19 av 41 nyhetsblock inom dessa kategorier, vilket innebär cirka 46 

procent.45

                                                                 
42 Karlsson, Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen process, s. 49 

 Tunga ämnen tycks alltså utgöra en relativt stor del av Expressen.se innehåll, 

en betydande del hos Aftonbladet.se och en väldigt stor del av SvD.se innehåll. Dock 

bör påpekas att 70 procent av Expressen.se nyhetsblock inom nämnda kategorier var 

TT-material, och alltså inte egenproducerat. På Aftonbladet.se var 50 procent av 

nyhetsblocken inom kategorierna producerade av E24. Detta kan jämföras med SvD.se 

där endast cirka 30 procent av nyhetsblocken som berör ekonomi/näringsliv och politik 

43 Karlsson, Nätnyheter, Från sluten produkt till öppen process, s. 49 
44 Hellström & Hansson, Senast ändrad 19 januari 2011, 10:00. En undersökning av Svenska 
Dagbladets webbnyhetsproduktion, s. 25 
45 Hellström & Hansson, Senast ändrad 19 januari 2011, 10:00. En undersökning av Svenska 
Dagbladets webbnyhetsproduktion, s. 25 
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var obearbetat byråmaterial. Till största del var alltså rapporteringen kring ekonomi/ 

näringsliv och politik enligt Hellström & Hansson egenproducerat.  

Ämnesområden på topp 1 

På Aftonbladet.se noterades 12 nyheter som befann sig på förstaplats, det vill säga på topp 

1, under våra två insamlingar. 2 föll under kategorin brott, 2 under nöje/skvaller och 2 

under sport. Kategorierna politik, miljö/naturkatastrof/väder, krig, olycka, trafik/ 

information, samt vård/omsorg fanns alla på topp 1 en gång vardera. Expressen.se hade 16 

nyheter som någon gång befann sig på förstaplaceringen. 4 av handlade om brott, 4 om 

väder, 3 om krig, 2 om politik, 1 om olyckor och 1 om sport.  

Topparnas fördelning över klockslag 

Tabell 6.3 visar upptäckta nyhetsblock fördelade över klockslag vid de två olika 

undersökningstillfällena. Siffrorna jämförs här med SvD.se. Nya nyhetsblock (det vill 

säga första gången ett block påträffas i studien) påträffades på Topp 4 med jämna 

mellanrum. De tidpunkter på dagen när topparna byts ut som mest kan med ett annat 

ord beskrivas som när störst ”aktivitet” sker på Topp 4. När topparna byttes ut som 

mest skiljer sig från tidning till tidning. Inga generella likheter kunde ses mellan 

Expressen.se och Aftonbladet.se. De gråmarkerade rutorna i tabell 6.3 synliggör de 

nedslag då störst aktivitet på sidorna noterades. Tabellen samt tillhörande figur (figur 

6.3) visar alltså när nya toppar påträffades. Nedslag 06:30 har 8 nya nyhetsblock. Detta 

då insamlingen startades 06:30 och samtliga påträffade nyheter alltså var ”nya” för 

undersökningen. Nya toppar påträffades på Aftonbladet.se så sent som klockan 22:30, 

medans Expressen.se inte lade till några nya nyheter efter klockan 19:30 vid båda 

insamlingstillfällena.  
 
 

Hellström & Hansson (2011) begränsade sin studie av SvD.se till 06.30–18.30. Detta 

då SvD.se-redaktionen i enlighet med dem gick hem för dagen klockan sju. 

Expressen.se uppdaterade sina nyhetsblock på Topp 4 efter 18:30 men bara 2 block 

totalt tillkom efter denna tidpunkt. Aftonbladet.se däremot hade totalt 7 nya 

nyhetsblock efter nämnd tidpunkt. Inga nya block tillkom vid det sista nedslaget 

klockan 23:30. Dock bör påpekas att tabellen och illustrationen här ovan inte säger 
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något om ändringar eller omflyttningar av redan påträffade nyhetsblock, utan endast 

visar när nya nyhetsblock kom upp på Topp 4. I figur 6.3 ges en överskådlig 

illustration av hur topparna byts ut, det vill säga ”aktiviteten” på Aftonbladet.se, 

Expressen.se samt SvD.se. 
 

Tabell 6.3: Upptäckta nyhetsblock fördelade över klockslag vid de två olika undersökningstillfällena, 
jämfört med SvD.se46
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Figur 6.4: Upptäckta nyhetsblock fördelade över klockslag vid de två olika undersökningstillfällena. 
 

Ändringar i nyhetsblocken 

Detta avsnitt fokuserar på ändringar mellan de olika nedsparade versionerna av 

nyhetsblocken. 14 av totalt 36 nyhetsblock (cirka 39 procent) på Expressen.se ändrades 

minst en gång under undersökningsperioden. På Aftonbladet.se ändrades cirka 31 

procent av nyheterna (16 av 51 block). Jämförs dessa siffror med SvD.se så kan 

noteras att de båda kvällstidningarnas webbsidor har en betydligt lägre ändrings-

                                                                 
46 Hellström & Hansson, Senast ändrad 19 januari 2011, 10:00. En undersökning av Svenska Dagbla-
dets webbnyhetsproduktion, s. 26 
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frekvens än SvD.se. SvD.se hade en eller flera ändringar i hela 66 procent av 

nyhetsblocken (27 av 41).47  Se tabell 6.4–6.6 samt figur 6.5. Figur 6.5 visar 

överskådligt hur stort antal av nyhetsblocken som ändrades/uppdaterades respektive 

inte ändrades/uppdaterades mellan nedslagen. Tabell 6.4–6.6 visar, förutom antalet 

ändrade samt oförändrade nyhetsblock, även antalet gånger nyhetsblocken ändrades 

vid de båda undersökningstillfällena. Flest antal ändringar (5 stycken) mellan 

nedslagen gjordes i nyhetsblocket: 38. Svenskarna_i_Libyen_EX.1. I fem 

nyhetsblock48

 

 gjordes 4 ändringar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6.4: Ändrade och oförändrade nyheter 
vid båda undersökningstillfällena,  
Expressen.se 
 

Antal  
ändringar  
 

Antal  
nyheter  

Nyheter utan ändringar 22 

Nyhet med en ändring 7 

Nyhet med två ändringar 2 

Nyhet med tre ändringar 2 

Nyheter med fyra ändringar 2 

Nyheter med fem ändringar 1 
 

 

Tabell 6.5: Ändrade och oförändrade nyheter 
vid de båda undersökningstillfällena,  
Aftonbladet.se 
 

Antal 
ändringar  
 

Antal  
nyheter  

Nyheter utan ändringar 35 

Nyhet med en ändring 8 

Nyhet med två ändringar 3 

Nyhet med tre ändringar 2 

Nyheter med fyra ändringar 3 

Nyheter med fem ändringar 0 
 

 
Tabell 6.6: Ändrade och oförändrade nyheter 
vid båda undersökningstillfällena,  
SvD.se.49

 
 

 

Antal 
ändringar  
 

Antal  
nyheter  

Nyheter utan ändringar 14  

Nyhet med en ändring 16 

Nyhet med två ändringar 7 

Nyhet med tre ändringar 2 

Nyheter med fyra ändringar 1 

Nyheter med åtta ändringar 1 
 

 

 

                                                                 
47 Hellström & Hansson, Senast ändrad 19 januari 2011, 10:00. En undersökning av Svenska Dagbla-
dets webbnyhetsproduktion, s. 26 
48 2. Stormen_AB.1, 22,  Hockeyfinal_a_AB.1, 36, Stormen_EX.1 samt 57. Brand_i_Södertälje_AB.2, 
87. Hockeyfinal_b_EX.2 
49 Hellström & Hansson, Senast ändrad 19 januari 2011, 10:00. En undersökning av Svenska Dagbladets  
webbnyhetsproduktion, s. 26 
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Figur 6.5: Antalet nyhetsblock som ändrades/uppdaterades. 
 

 

Här måste dock påpekas att ”ändringar” i denna kvantitativa del av undersökningen 

endast avser att något förändrats inom nyhetsblocket mellan två nedslag. Ett block där 

det tillkommit en artikel mellan nedslagen, eller en artikel inom blocket som fått ett 

faktafel korrigerat, räknas alltså på samma vis: ”ändring har skett”. Även i de fall då 

flertalet faktiska förändringar av blocket sker samtidigt mellan nedslagen så 

betecknades dessa enbart som ändring. Observera att läsarkommentarer inte har 

räknats som ändring i denna undersökning. Som diskuterades i metoddelen: i denna 

undersökning innehöll nyhetsblocken mellan 1 till 12 artiklar. Teoretiskt sett är det 

möjligt att samtliga nyhetsblock uppdateras mellan nedslagen. Varje enskild artikel 

kan i sin tur uppdateras på flertalet olika sätt mellan nedslagen varför det inom ramen 

av denna studie endast var möjligt att konstatera att ändring skett – inte hur eller hur 

många.  
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DEL 2 
Kvalitativ innehållsanalys 

Faktakorrigeringar och rättelser 

I följande del kommer, de i vårt material, vanligaste sätten att ändra i nyhetstexterna att 

beskrivas. En absolut majoritet av de förändringar som vi kunde spåra föll under dessa 

kategorier.   

 

De frågor som ställdes till nyhetsblocken och dess texter är: har rubriken förändrats? 

Har ingressen förändrats? Har något lagts till/tagits bort i brödtexten? Är vinkeln 

förändrad? Är det fortfarande samma byline? Har nya artiklar tillkommit inom 

nyhetsblocket? Har artiklar tagits bort ur nyhetsblocket? 

 

Hellström & Hansson (2011) delade upp nyhetsblock från SvD.se i sju olika kategorier 

vad gäller ändringar: fakta, kommentar, fakta+kommentar, omflytt, borttaget, 

återinförd fakta samt inget. Det problematiska med denna – i vår mening – förenklande 

indelning är dock att de, för det första, inte ordentligt utreder förhållandet mellan 

nyhetsblock och nyhetsblockens enskilda artiklar. Och för det andra, att de inte tar 

hänsyn till att det teoretiskt sett kan förekomma en nästintill oändlig kombination av 

kategorierna. Vi vill påstå att kategorierna inte nödvändigtvis behöver utesluta 

varandra. Det sätt, på vilket Hellström & Hansson räknar ändringar, går inte att 

översätta på vårt material. På den här punkten blir allstå inte studierna jämförbara. 

Ytterligare ett problem som bör nämnas i sammanhanget, och som skapar 

översättningsproblem, är att Aftonbladet.se inte använder sig av så kallade 

tidsstämplar. Vi kan därav inte kartlägga vad Hellström & Hansson benämner ”falska 

uppdateringar”; det vill säga när SvD.se har en tidstämpel som säger att artikeln blivit 

uppdaterad fastän ingen uppdatering gjorts.  

Olika typer av ändringar 

Istället för att dela in ändringar i kategorier kommer här ges tre exempel på generella 

mönster vad gäller sättet att uppdatera artiklar på webben: 
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1. Nyhetsblock innehållandes endast en artikel som kontinuerligt uppdateras.   

2. Nyhetsblock som kontinuerligt byggs ut med fler artiklar. 

3. Nyhetsblock som innehåller flera artiklar men där bara ledartikeln ändras.  
 

 

Typexempel 1:  

Nyhetsblock innehållandes endast en artikel som kontinuerligt uppdateras 

Nyheten om ett ungt par som misstänks ha mördat sin lärare (31. Lärarmordet_EX.1) 

får här tjäna som exempel. Nyhetsblocket kom upp på Expressen.se Topp 4 klockan 

09:30 och påträffades då på topp 1. Artikeln i nyhetsblocket hade då rubriken ”20-

åringarna begärs häktade för lärarmordet”. Därefter påträffades nyheten inte förrän 

klockan 13:30 (då på topp 2). Rubriken löd då ”Dispyt bakom det tragiska mordet” – 

vinkeln hade med andra ord ändrats. Artikeln har, vid 13:30 nedslaget, fått ny bild 

samt ny bildtext. Ingressen är omskriven men det är till stor del samma text – bara 

något omskriven. Brödtexten är till största del identisk med den i 09:30-versionen. Den 

tillfogade informationen är ett uttalande från åklagaren samt information om när 

kvinnans respektive mannens häktningsförhandlingar ska äga rum (13:30 respektive 

14:45).  
 

 

En timme senare, klockan 14:30, återkom blocket på Topp 4. Den låg nu på topp 1. 

Rubriken/vinkeln var nu: ”Kvinna häktas för mord på sin lärare”. Ingressen börjar 

med samma mening som förra versionen, men en mening samt ett talminus har 

tillfogats; konstaterandet att kvinnan nu är häktad samt ett uttalande från kvinnans 

advokat. Artikeln i övrigt innehåller samma form av uppdatering som i ingressen: en 

faktamening och ett uttalande från advokaten har tillfogats. 
 

 

Klockan 16:30 (nu på topp 2) påträffas nyhetsblocket och dess artikel en sista gången. 

Rubriken lyder nu ”Paret häktas för mordet på läraren”. En mening i ingressen är ny 

och informerar läsaren att både mannen och kvinnan är häktade. Artikelns brödtext är 

dock identisk med den förra versionen förutom en rad på slutet som säger att ”mannen 

erkänner grov misshandel men nekar till mord”. 
 

 

Denna typ av nyhetsblock – med endast en artikel som kontinuerligt uppdateras – var 

vanliga när nyheten gällde en händelse som pågick. Häktningsförhandlingar, bränder, 

stormbyar som orsakar förseningar i tågtrafiken och liknande är nyheter som tycks 
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förändras på detta vis på Expressen.se respektive Aftonbladet.se. Innebörden 

förändrades inte, men ny fakta tillkom kontinuerligt. 

 

Typexempel 2: 

Nyhetsblock som kontinuerligt byggs ut med fler artiklar 

Den andra typen förändringar inom nyhetsblock var de som kontinuerligt utökades 

med nya artiklar. Bevakningen av den sista SM-hockeyfinalen (67. 

Hockeyfinal_b_AB.2), där Färjestad tog guldet, får här tjäna som exempel. Den här 

nyheten är liksom nyheten om lärarmordet en bevakning av ett pågående skeende. 

Bevakningen av hockeyfinalen tog dock en annan form på Topp 4 än nyheten om 

lärarmordet. Båda torsdagarna – insamlingstillfälle 1, 2011-04-07 samt 

insamlingstillfälle 2, 2011-04-14 – var det hockeyfinalspel. Både Expressen.se samt 

Aftonbladet.se bevakade finalerna och placerade denna på sina respektive Topp 4.50

 

  

 

Bevakningen från den sista hockeyfinalen påträffades första gången på Aftonbladet.se 

Topp 4 torsdagen den 14 april 2011 klockan 20:30. Nyhetsblocket låg då på topp 1. 

Den första versionen av nyhetsblocket innehöll då bara en artikel med citatrubriken 

”’Fullständigt horribelt’”. Nyheten var uppbyggd kring ett referat av TV4:s 

expertkommentator. Blocket innehöll även en länk till en sida på Aftonbladet.se med 

live-referat från matchen. 
 

 

En timme senare, klockan 21:30, föll nyhetsblocket utanför vår underökning eftersom 

det då endast innehöll en länk till live-referatet. Som nämnt i studiens avgränsning är 

det endast textbaserade artiklar som är denna studies fokus. Klockan 22:30 sparades 

nyhetsblocket ned igen. Nyhetsblocket innehöll då hela 11 artiklar. En av de elva 

artiklarna var ”’Fullständigt horribelt’” som var oförändrad. Klockan 23:30, 

insamlingens sista nedslag, hade blocket utökats med ytterligare en artikel – ”Även 

Junland lämnar Färjestad”. Detta nyhetsblock är det nyhetsblock som innehöll flest 

antalet artiklar i vårt material. Fyra artiklar hade fått ny bild sedan 22:30 men i övrigt 

var ingen artikel förändrad vad gäller text.  
 

 

Detta sätt att bygga ut nyhetsblocken, med flertalet småartiklar istället för att skriva 

ihop alla till en eller ett fåtal längre artiklar, noterades även i bevakningen av de 
                                                                 

50 22. Hockeyfinal_a_AB.1, 43. Hockeyfinal_a_EX.1, 67. Hockeyfinal_b_AB.2, 87. Hockeyfinal_b_EX.2 
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svenska militärerna (och deras JAS-plan) i Libyen. Allteftersom ny information 

tillkommer läggs det direkt upp som en ny artikel på webben – även om artikeln inte 

blir mer än tre, fyra rader.   
 

 

Typexempel 3: 

Nyhetsblock som innehåller flera artiklar men där bara ledartikeln ändras 

Här kan vi gå tillbaka till nyheten om lärarmordet. Aftonbladet.se hanterade 

bevakningen annorlunda jämfört med Expressen.se vad gäller den här nyheten. 

Nyhetsblocket 10. Lärarmordet_AB.1 innehöll konstant 3 separata artiklar samtliga 

gånger blocket påträffades. Sex gånger (11:30 till och med 16:30) sparades detta block 

ned. Nyhetsblocket låg på topp 1 vid fem av dessa gånger, och på topp 2 klockan 

16:30. Detta nyhetsblock var uppbyggt av tre artiklar. Ledartikeln, det vill säga den 

artikel som kommer först i blocket på förstasidan, ändrades med jämna mellanrum så 

som i typexempel 1. De två andra artiklarna förändrades dock aldrig. De förblev 

oförändrade vid samtliga sex nedslagen.  
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5. Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel redovisas våra resultat. Det empiriska materialet sammanfattas och 

slutsatser dras kring dessa. Resultaten och slutsatserna diskuteras med fokus på 

metodologiska problem. Diskussionen mynnar ut i förslag till vidare forskning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceringstidpunkt för en artikel är inte länge förutsägbar. Artiklar publiceras på 

webben direkt efter händelsen – eller så fort journalisten har någon information – i 

teorin som ett utkast under ständig bearbetning. Det brukar talas om webbens 

föränderlighet och hur snabb webbjournalistiken är. I denna studie såg vi snarare att 

redan producerat material flyttades runt på sidorna, i större utsträckning än att nytt 

material producerades och placerades på Topp 4 – eller att ändringar/uppdateringar 

gjordes i dessa. Sammanfattningsvis har denna studie visat på att:  

 

• På Aftonbladet.se var den mest förekommande ämneskategorin nöje/skvaller. 

Dessa artiklar var egenproducerade. Expressen.se dominerades i sin tur av externt 

producerade nyheter om ekonomi/näringsliv. 

 

• Aftonbladet.se i enlighet med denna studies empiriska material hade en högre 

publiceringsrytm än Expressen.se. Expressen.se hade dock ett större antal nyheter 

på topp 1.   

 

• Michael Karlssons metod för att studera toppnyheter lämpar sig dåligt för att 

studera ändringar, speciellt i en nedbantad version. Karlsson metod utgår 

ursprungligen från att de 14 högst liggande nyheterna studeras. Tendensen att 

nyheter faller utanför studien minskar ju fler toppar studien följer. Att, som i denna 

studie, begränsa sig till de fyra högst liggande nyheterna blir ur denna synvinkel 

problematisk. Detta i synnerhet om studien även har som ambition att följa 

specifika nyheters ändringar.  
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Publiceringsrytm i webbens skyltfönster 
Michael Karlsson definierar i sin bok Nätnyheter (2010) begreppet skyltfönster. Han 

menar att detta skyltfönster för papperstidningen är förstasidan och löpsedeln. 

Skyltfönstret för nyhetssajten är istället förstasidan.51 Detta webbens skyltfönster har i 

vår studie representerats av de fyra högst liggande nyhetsblocken – i denna studie 

benämnda Topp 4. Webbtidningars förstasida skiljer sig från papperstidningens 

förstasida genom att den har möjlighet att konstant förändras och ”nyheter som 

toppade sajten på förmiddagen kan ha förpassats till arkivet på eftermiddagen52

 

.”  

På Aftonbladet.se noterades 12 olika nyheter på förstaplaceringen (topp 1) under de 34 

timmar som studien pågick. Motsvarande siffra för Expressen.se var 16 olika nyheter 

på topp 1. På Topp 4 noterades 87 nyheter under våra två undersökningstillfällen. 51 

nyhetsblock påträffades på Aftonbladet.se och 36 nyhetsblock påträffades på 

Expressen.se. På SvD.se noterade Hellström & Hansson (2011) 41 nyhetsblock på 

Topp 4. Man kan därav dra slutsatsen att Aftonbladet.se har en något högre 

publiceringsrytm än Expressen.se, vad gäller de fyra högst placerade nyheterna på 

sidan. Publiceringsrytm är ett begrepp som Kristina Sabelström-Möller introducerade i 

sin avhandling Information categories and editorial processes in multiple channel 

publishing (2001). Hon visade att publiceringen på webben sträcker sig från morgon 

till midnatt, och att det är det överlägset snabbaste mediet. Webben är visserligen ett 

snabbare medium än exempelvis papperstidningar, men tempot på webben skiljer sig 

naturligtvis åt från tidning till tidning.  

 

Vårt empiriska material visade exempelvis att Expressen.se hade en större ruljans av 

nyheter på den absoluta toppen av sidan än Aftonbladet.se. Detta trots att det på 

Expressen.se upptäcktes färre nyhetsblock än på Aftonbladet.se. Aftonbladet.se tycks 

alltså ha en högre publiceringsrytm i stort, men Expressen.se har en högre 

publiceringsrytm än Aftonbladet.se vad gäller sidans topp 1-nyheter.   

 
 

                                                                 
51 Karlsson, Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen process, s. 102 
52 Karlsson, Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen process, s. 102 
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Nyhetsblockens rörelser och placeringar på Topp 4 
Nättidningarna byter med andra ord ut förstanyheten relativt ofta. Detta leder till att 

användarna får olika toppnyheter beroende på när under dagen de går in på respektive 

nyhetssidor. Här kan påstås att teorin om agenda setting inte är giltig i samma 

utsträckning som förr i och med webbens föränderlighet. På webben får olika 

människor olika nyheter beroende av när de väljer att läsa medierna. Den 14 april 

dominerades till exempel Aftonbladet.se under lunchtimmarna av nyheten om en 

familj som utövat utpressning gentemot pedofiler. Denna nyhet låg på topp under tre 

timmar i sträck, för att sedan försvinna helt från sidans toppnyheter. Eftermiddagen 

dominerades istället av rapporteringen från prins- och prinssessdopet i Danmark. Det 

vill säga: en användare som kort besökte Aftonbladet.se vid lunch skapar sig en helt 

annan bild av vad som är viktigt än den som surfar in bara några timmar senare.  

 

I denna studie noterades att topp 3 respektive topp 4 rörde sig mindre än topp 1 och 

topp 2 på de båda sidorna. Detta kanske främst på grund av att Expressen.se och 

Aftonbladet.se använder sig av vad vi i denna studie har benämnt som parallellblock. 

Dessa parallellblock låg som sagt ofta som topp 3/topp 4. Samtliga artiklar tillhörandes 

dessa block var externt producerat material – artiklar från TT i parallellblocken på 

Expressen.se och artiklar från E24 i parallellblocken på Aftonbladet.se. 

Parallellblockets placering ledde till att de mest förekommande nyhetsblocken i vårt 

material var externt producerade notiser från TT samt E24-nyheter, båda inom 

kategorin ekonomi/näringsliv. SvD.se använder sig inte av parallellblock så topparnas 

rörelsemönster är svåra att jämföra med Hellström & Hanssons resultat.  
 

 

 

Nyhetsblockens ämneskategorier och källor 
Vad gäller nyhetsblockens ämneskategorier skiljer sig Expressen.se från 

Aftonbladet.se. Den mest förekommande ämneskategorin på Aftonbladet.se var nöje/ 

skvaller. På Expressen.se var den mest förekommande kategorin ekonomi/ näringsliv. 

Även detta har förmodligen att göra med parallellblocket. 7 av 8 nyheter inom 

kategorin ekonomi/näringsliv på Expressen.se var notiser signerade TT, tillhörande 

sidans parallellblock. På SvD.se noterade Hellström & Hansson (2011) att de mest 
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förekommande nyheterna föll under ämneskategorin politik, samt att just ämnes-

kategorin politik till största delen var egenproducerat material.  

 

I vår undersökning var ungefär 60 procent av alla nyhetsblock som låg på 

Aftonbladet.se Topp 4 egenproducerade. På Expressen.se var motsvarande procentsats 

cirka 53 procent. I enlighet med Hellström & Hanssons studie var endast 29 procent av 

samtliga Topp 4-nyheter på SvD.se egenproducerade. Aftonbladet.se tycks med andra 

ord vara den av de tre webbtidningarna med mest egenproducerat material på Topp 4, 

följt av Expressen.se. SvD.se har i jämförelse långt mindre material producerat helt 

och hållet av den egna redaktionen.    

 

Spridningen av påträffade nyhetsblock under dagen 
Samtliga påträffade nyhetsblock vid nedslag 06:30 var nyheter som legat kvar över 

natten från föregående dag. Detta gällde vid båda insamlingstillfällena. Vid 07:30 

påträffades för dagen nya artiklar. Störst aktivitet vad gäller nya nyheter på Topp 4 

noterades på Expressen.se vid nedslag 09:30, 11:30 samt 12:30. På Aftonbladet.se 

noterades största aktivitet på Topp 4 vid nedslag 11:30 samt 13:30. Hellström & 

Hansson noterade störst aktivitet på SvD.se klockan 07:30 samt klockan 13:30. Inga 

nya nyhetsblock påträffades vid det sista nedslaget klockan 23:30. Nya nyhetsblock 

påträffades på Aftonbladet.se fram till och med nedslag 22:30. Den sista, för studien, 

nya nyheten, påträffades på Expressen.se vid nedslag 19:30. I Hellström & Hanssons 

studie påträffades nya nyhetsblock fram till och med 18:30. Dock bör påpekas att de 

valde att göra sitt sista nedslag på SvD.se klockan 18:30, och därav inte kunde notera 

eventuella uppdateringar av sidan efter detta klockslag.    
 

 

 

 

Nyhetsblockens ändringar och metodologiska problem  
Vi vill här poängtera att även denna del i undersökningen utfördes för att kunna utvärdera 

tillgängliga metoder. Vi utgick från Hellström & Hanssons SvD-studie men fann att 

studiens tillvägagångssätt var svåröversättligt på denna studies material. Nedan 

presenteras och problematiseras de metodologiska svårigheterna att studera ändringar i 

nyhetstext på webben.  



39 

 

Uppdateringar inom nyhetsblocken 

Nyhetsblock ändrades på Aftonbladet.se i cirka 31 procent av fallen. På Expressen.se 

uppdaterades eller ändrades 39 procent av nyhetsblocken. Motsvarande siffror på 

SvD.se var, i enlighet med Hellström & Hansson, hela 66 procent. Expressen.se och 

Aftonbladet.se hade alltså en relativt likartad ändringsfrekvens, medan SvD.se tycks 

uppdatera sina artiklar i långt högre utsträckning. Expressen.se tycks med andra ord 

uppdatera och ändra i sina nyhetsblock i en något högre utsträckning än 

Aftonbladet.se.   

 

I enlighet med vår undersökning läggs alltså fler toppnyheter upp på Aftonbladets 

webbsida, men de jobbas inte om i lika stor utsträckning som på Expressen.se. Här bör 

dock parallellblockets inverkan uppmärksammas. Parallellblocket låg ofta på 

topp3/topp 4 och uppdaterades aldrig. Detta bidrar till skeva siffror då SvD.se inte 

använder sig av dessa parallellblock. En slutsats av det detta är att webbtidningars 

format/layout skiljer sig väldigt mycket åt från webbtidning till webbtidning och gör 

att alla jämförelser mellan olika webbtidningar blir något problematiska. Om en sådan 

studie ska göras bör forskaren vara tydlig med detta faktum. I vår studie noterades att 

Aftonbladet.se och Expressen.se hanterade nyhetsblocken på liknande sätt, vad gäller 

uppdateringar och ändringar inom blocken. Tre generella mönster uppdagades: 
 

• Att uppdatera en artikel kontinuerligt. 

• Att uppdatera nyhetsblocket genom att lägga till nya artiklar. 

• Att uppdatera blockets ledartikel kontinuerligt utan att uppdatera de övriga 

artiklarna i blocket. 

 

I det första fallet rörde det sig om nyhetsblock som endast innehöll en artikel. Denna 

artikel uppdaterades vartefter ny information blev tillgänglig. Det andra sättet att 

uppdatera ett nyhetsblock var att skriva nya (ofta väldigt korta) artiklar av den nya 

informationen. Dessa artiklar tillfogades sedan till nyhetsblocket. Det tredje sättet att 

uppdatera ett nyhetsblock var att endast uppdatera ledartikeln i ett block beståendes av 

flera artiklar. Ledartikeln uppdaterades kontinuerligt på samma sätt som i det första 

exemplet, medan övriga artiklar förblev oförändrade 
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Problemet att studera ändringar 

Att studera ändringar/uppdateringar inom webbjournalistik är dock mycket 

problematiskt. Kan man egentligen dra några slutsatser angående ändringar när man 

inte sparar ned samtliga versioner, i likhet med exempelvis Kautsky & Widholm? Med 

metoden vi har använt kan vi visserligen fastslå att blocken ändrades ett visst antal 

gånger i materialet, men vad säger det egentligen? Det är inte heller helt självklart hur 

analysenheten ska definieras. Hur och exakt vad ska räknas? Detta löste vi med 

kvalitativa typexempel över generella mönster i materialet – men man kan givetvis lösa 

detta på andra sätt. Resultatet tenderar med andra ord att bli subjektivt när det blir upp 

till forskaren att definiera vad en ändring är. Hur ska dessa ändringar kodas? Vi vill 

påstå att en kvantitativ kodning är svårgenomförbar. Empirin blir helt enkelt för stor. 

 
Ändringar i nyhetsblock – jag har inte gjort detta själv och inte sett några andra göra det. 

Skulle dessutom undvika det om det är möjligt av skäl som ni säkert har upptäckt…53

 

 

Om man utgår från Karlsons metod för att spara ned toppar så ingår i empirin endast de 

nyheter som ligger på vissa specifika placeringar. Då dessa flyttas runt och ibland 

faller utanför Topp 4 (eller Topp 14 som Karlsson studerar) får man en bruten linje; 

empirin omfattar inte samtliga versioner av nyhetsblocken och blockens tillhörande 

artiklar. Man kan då endast notera de ändringar som faller inom empirin, och de som 

faller utanför kan med andra ord inte studeras. I denna studie påträffades till exempel 

15 nyheter endast en gång på Topp 4. De sparades med andra ord ner bara en gång 

vardera och kategoriserades därav som nyhetsblock utan ändring. Det här blir 

problematiskt då vi de facto inte vet om de ändrats innan eller efter att de dök upp på 

Topp 4. Fem metodologiska problem uppstår här: 
 

 

 

1) Ju större intervall mellan nedslagen desto mindre sannolikhet att alla ändringar 

fångas. 
 

2) Karlssons metod förutsätter att man hanterar topparna som nyhetsblock, och att 

dessa utgör analysenheten. Men, ändringarna sker inom de specifika artiklarna som 

ligger i nyhetsblocket. Då nyhetsblocken kan innehålla tiotalet (eller fler) artiklar 

                                                                 
53 Intervju med Michael Karlsson, 2011-05-05 
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kan man inte skapa ömsesidigt uteslutande kategorier för att kvantitativt koda 

ändringarna inom nyhetsblocken. Vi valde därför att i denna studie endast notera 

att ”ändring skett”.  
 

3) RICC-metoden blir väldigt problematisk i kombination med Karlssons metod för 

att studera topparnas rörelser. RICC utgår från att man studerar samtliga versioner 

av det material som ska studeras – det är metodens grundtanke54

 

. Karlssons metod 

tar inte hänsyn till detta – de nyheter som faller utanför Topp X ignoreras. RICC 

går därför inte att använda på det material som samlats in med hjälp av Karlssons 

metod.  

4) Ska man ta hänsyn till eventuella förändringar vad gäller nyhetsblockets utseende 

på förstasidan? Ibland vinklar webbtidningar om blockens rubriker på förstasidan 

utan att artiklarna i blocket har förändrats. Samma sak kan ske vad gäller bilder och 

underrubriker. Hur ska man räkna detta? Dessa ändringar kan sägas tillhöra 

nyhetsblocket och inte artiklarna i nyhetsblocket. Ett nyhetsblock består alltså av 

dels det som syns på förstasidan, dels av de enskilda artiklarna som blocket länkar 

till. Det är därför viktigt att forskare i sina texter är tydliga gentemot läsaren med 

vad som avses; vad är det som räknas? Vad är det som ändras – och vad är 

analysenheten?  
 

5) Hur ska man bedöma variabelvärden i den kvantitativa studien? Bedömningarna 

löper stor risk att bli subjektiva med denna metod. Risken att olika forskare 

bedömer exempelvis variabelvärdet ändrad vinkel olika är stor. Gör de detta blir 

studierna inte jämförbara. Även om forskarna samlat in samtliga ändringar av 

samtliga artikel under samtliga minuter på dygnet måste de klart och tydligt 

definiera vad de i sin studie anser att en ändring är samt eventuellt vilka 

variabelvärden dessa ändringar kan anta.  
 

 
 

 

 

 

 

Metodutveckling kring så kallade ändringar 
För att kunna uttala sig om ändringarnas karaktär vad gäller toppar på en webbtidning 

krävs ändå en kombination av RICC och Karlssons metod, vill vi påstå. 

Kombinationen av dessa båda metoder kan användas för att studera en rad fenomen, 

                                                                 
54 Kautsky & Widholm, Online Methodology: Analysing News Flows of Online Journalism, s. 88 
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men då måste kombinationen göras på ett korrekt sätt. Vi föreslår en kombination av 

metoderna som lyder: Karlssons metod utökas för att systematiskt kunna få med 

samtliga versioner av de block som någon gång befann sig på de topplaceringar som 

man vill studera. Detta genom att så fort ett nytt block påträffas på Topp X följer man 

det var y minut under hela insamlingen, oavsett om det vid ett nedslag ligger på topp 1 

eller topp 39. Då kan man både uttala sig om hur block/artiklar förändras samt dess 

rörelse på förstasidan. Viktigt är vidare att särskilja mellan de olika nivåerna av 

nyhetsblocken i sin analys: vad som sker med själva nyhetsblocket på förstasidan, samt 

hur de enskilda artiklarna inom nyhetsblocket förändras. Detta kan exempelvis uppnås 

genom att forskaren är konsekvent och övertydlig i sin text (och gentemot sig själv) för 

att inte skapa förvirring och en felaktiv bild. Eller ännu värre: en felaktig kodning och 

en felaktig analys.  
 

 

Förslag till vidare forskning  
Fler försök att utveckla standardiserade, eller åtminstone konsekventa, metoder för att 

studera webbnyheter behövs. Denna studie har fokuserat på de två stora 

kvällstidningarnas webbpublicering, som en uppföljning på Hellström & Hanssons 

studie av SvD.se. Fler studier av webbtidningar skulle behövas för att ytterligare 

komplettera bilden. Vi föreslår till exempel att en studie görs där man utvärderar vårt 

metodförslag, det vill säga en sammanslagning av RICC-metoden och Michael 

Karlssons metod för att studera topparnas rörelser. En sådan studie skulle dock kräva 

resurser och är förmodligen inte genomförbar utan tillgång till sofistikerade 

datorprogram.  

 

Papperstidningar trycks i fasta format, och innehållet är statiskt. Webbtidningar är 

däremot föränderliga. SvD.se gjorde om sin webbsidas design bara några månader 

efter att Hellström & Hanssons studie gjorts. Det är med andra ord inte bara artiklarna 

som är föränderliga – även sidorna i sig är lika föränderliga. Låt oss exempelvis säga 

att Expressen.se slutar använda sig av parallellblock. Om då en liknande studie som 

denna skulle genomföras skulle inte resultaten överhuvudtaget vara jämförbara med 

denna studies. Det vi vill ha sagt med detta är att även metoder för att studera 

webbnyheter bör vara lika föränderliga och öppna för uppdatering som de artiklar de är 

skapta för att studera.  
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Bilaga 1 
Kodschema för analysenhet nyhetsblock 
 
 

Alla nyheter i den kvantitativa analysen:

1. Webbtidning: aftonbladet.se= AF, expressen.se = EX 

2. Nummer på nyheten: 1, 2, 3, 4 osv 

3. Antal artiklar inom nyheten: 1, 2, 3, 4 osv 

4. Ämnesområde: 1. Brott, 2. Olycka, 3. Ekonomi/Näringsliv, 4. Sport, 5. Politik, 6. Krig,  

 

 

7. Rättstvist/Rättsäkerhet, 8. Miljö/Naturkatastrofer, 9. Vård/Omsorg, 10. Nöje/skvaller,  

11. Teknik/data, 12. Skola/utbildning, 13. Trafik/information, 14. Egen reklam 

5. Undersökningstillfälle: 1/2 

6. Tid för upptäckt: 06:30, 07,30, 08:30, 09:30 osv 
7. Högsta placering på Topp 4: 1, 2, 3, 4 

8:1. Antal gånger på #1: 1, 2, 3, 4 osv. 

8:2. Antal gånger på #2: 1, 2, 3, 4 osv. 

8:3. Antal gånger på #3: 1, 2, 3, 4 osv. 

8:4 Antal gånger på #4: 1, 2, 3, 4 osv. 

9. Totalt antal gånger på Topp 4: 1, 2, 3, 4 osv. 

10. Varifrån kommer nyheten? Egen produktion=EP, TT, TT+annan, TT+EP, EP+annan,  

Annan   

11. Har ändring gjorts i nyhetsblocket (påträffad ändring av nyhetsblocket)? Ja/nej 

12. Antalet ändringar55

13. Finns nyheten i morgondagens tidning? ja/nej 

14. Finns nyheten med på morgondagens förstasida? Ja/nej 

15. Finns nyheten med på morgondagens löpsedel? Ja/nej 

 under undersökningsperioden: 0, 1, 2, 3, 4 osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
55 Endast om något ändrats mellan medslagen. 
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Bilaga 2 
Benämningar på nyhetsblocken i undersökningen, 
samt antalet artiklar som existerade som mest samtidigt inom blocken. 
 
 
Nyhetsblock   Antal artiklar  

1. Partibyte_Centern_AB.1   2 

2. Stormen_ AB.1   2 

3.  Lyxfällan_AB.1   1 

4.  Pojkar_band_klasskamrat_AB.1  1 

5.  F-kassan _AB.1   1 

6.  Japan_AB.1   1 

7.  Svenskarna_i_Libyen_AB.1  1 

8. Priskrig_-_e24_AB.1   2 

9. Pojkar_förgrep_sig_på_barn_AB.1  1 

10. Lärarmordet_AB.1   3 

11. Doping_AB.1   1 

12. Peter_Apelgren_AB.1   1 

13. Bästa_Android-mobilerna_AB.1  1 

14. Smurfbär_AB.1   1 

15. Bli_testpilot_och_få_en_iPad_AB.1  1 

16. Heilade_i_Big_Brother-huset_AB.1  2 

17. Harry_på_isen_AB.1   1 

18. Chefernas_löner_-_e24_AB.1  1 

19. Förmögenhetsskatt_-_e24_AB.1  1 

20. Stopp_på_centralen_AB.1  1 

21. Skott_på_skola_i_Rio_AB.1  1 

22. Hockeyfinal_a_AB.1   7 

23. Våldtäkt_i_huset_AB.1   1 

24. ’’Burken’’_är_död_AB.1  1 

25. Misrata_EX.1   1 

26. Tommy_Waidelich_EX.1  1 

27. USAs_ekonomiska_kris_EX.1  1 

28. Stadium_EX.1   1 

29. S-posten_EX.1   1 

30. Skrotpriser_EX.1   1 

31. Lärarmordet_EX.1   1 

32. S-politiker_stöldgods_EX.1  1 
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33. Pojkar_förgrep_sig_på_barn_EX.1  1 

34. Peter_Apelgren_EX.1   1 

35. Mubarak_i_husarest_EX.1  1 

36. Stormen_EX.1   2 

37. ’’De_borde_bett_om_hjälp’’_EX.1  1 

38. Svenskarna i Libyen_EX.1  3 

39. Doping_EX.1   1 

40. Adelsohn_EX.1   1 

41. Japan_EX.1   2 

42. Talibaner spionerar_EX.1  1 

43. Hockeyfinal_a_EX.1   6 

44. SOS-sjukskötare_AB.2   2 

45. Mördare_hånar_AB.2   1 

46. Catarina_Z_Jones_AB.2  1 

47. Begagnade_bilar_-_e24_AB.2  1 

48. Jimmy_dog_i_cell_AB.2  1 

49. Bajen_brand_AB.2   1 

50. Näsa_förstörd_av_kokain_AB.2  1 

51. Carl_Bildt_vet_inte_AB.2  1 

52. Silicon_Valleys_barn_-_e24_AB.2  1 

53. Offer:_pedofiler_-_AB.2  3 

54. Lärarmordet_AB.2   1 

55. Bostadspriser_-_e24_AB.2  2 

56. S_anklagas_för_samarbete_med_SD_AB.2 1 

57. Brand_i_Södertälje_AB.2  2 

58. ’’Fittileaks’’_-_Wendela_AB.2  2 

59. Spootify_AB.2   1 

60. Prins-_och_prinsessdop_AB.2  1 

61. Organ_AB.2   2 

62. Chelsea_AB.2   1 

63. Skolmaten_AB.2   1 

64. SAAB_AB.2   3 

65. Lurad_på_facebook_AB.2  1 

66. Christer Sjögren_AB.2   1 

67. Hockeyfinal_b_AB.2   12 

68. Charlie_Sheen_AB.2   1 

69. Uttråkad_på_jobbet_-_e24_AB.2  1 

70. Kriget_i_Libyen_AB.2   1 

71. Borg _EX.2   1 

72. Trump_EX.2   2 



48 

 

73. Bostadspriser_EX.2   1 

74. Tvättmedelskartell_EX.2  1 

75. Organ_EX.2   1 

76. Mat på nätet_EX.2   1 

77. Japan_EX.2   2 

78. Mordet_på_Johanna_EX.2  1 

79. Mordet_på_Elin_EX.2   1 

80. Lärarmordet_EX.2   1 

81. Barnens_tält_EX.2   1 

82. Branden_i_Södertälje_EX.2  2 

83. SAAB_EX.2   4 

84. H&M_EX.2   1 

85. Helgens_väder_EX.2   1 

86. Kriget_i_Libyen_EX.2   4 

87. Hockeyfinal_b_EX.2   5 
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Bilaga 3:a  
Expressen.se, insamlingstillfälle 1 (2011-04-07) 
”Topparnas fördelning över dagen”  
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Bilaga 3:b  
Aftonbladet.se, insamlingstillfälle 1 (2011-04-07) 
”Topparnas fördelning över dagen”  
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Bilaga 3:c  
Expressen.se, insamlingstillfälle 2 (2011-04-14) 
”Topparnas fördelning över dagen”  
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Bilaga 3:d  
Aftonbladet.se, insamlingstillfälle 2 (2011-04-14) 
”Topparnas fördelning över dagen”  
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Bilaga 4 
”Webbplatsens förstasida” 
 

 

 

 

 

 
 

Ovan: Förenklat typexempel av Expressen.se layout. Observera att varje block i teorin 

kan innehålla ett oändligt antal artiklar. Bilden på denna sida är en skärmdump på 

www.expressen.se förstasida. Pilarna pekar på nyhetsblocken på topp 1, topp 2, topp 3 

samt topp 4. Aftonbladet använder sig av samma placering av annonsplatser på 

www.aftonbladet.se.56

                                                                 
56 Jämför http://www.bink.se/sajt/expressen/ och  

 Observera att annonsen mellan topp 2 (”Adelsohn tvingas bort 

efter tågkaoset”) och parallellblocket kan variera vad gäller placering. Ibland kommer 

endast en topp innan detta annonsblock, ibland flera toppar innan. I detta exempel är 

det två toppar/nyhetsblock innan annonsblocket.  

http://annonswebb.aftonbladet.se/sv/priser--format.html 
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Bilaga 5 
”Ämneskategorier” 
 

 

Notera att de ämneskategorier som är angivna med stora bokstäver är de ursprungliga 
källkategorier som Hansson & Hellqvist (2011) använde sig av i deras undersökning. Till 
dessa kategorier har vi behövt tillfoga några. Dessa nya källkategorier anges med små 
bokstäver nedan. 

 
 

1. BROTT:  
Till denna kategori hör all rapportering av brott. Mord, rån, våldtäkt etcetera. Även 
rättegångar/häktningsförhandlingar mot personer som misstänkts för ett brott räknas till 
denna kategori.  

 
2. OLYCKA: 
 Till denna kategori hör all rapportering om olyckor. Den enda händelse som faller 
inom denna kategori är branden i Södertälje. Om branden däremot varit anlagd så 
skulle den istället fallit under kategorin brott. 

 
3. EKONOMI/NÄRINGSLIV:  
Till denna kategori hör all rapportering som handlar om ekonomi och näringsliv. Om 
nyhetsblocket både berör politik och ekonomi/näringsliv så har vi avvägt var fokus låg i 
artikeln. Ett bra exempel är nyheten 40. Adelsohn_AB.1 som handlade om Adelsohns 
avgång från SJ. Nyhetens fokus var på SJ och försenade tåg – och inte på den politiska 
aspekten, därav sorterades den under ekonomi/näringsliv och inte politik. 

 
4. SPORT:  
Till denna kategori hör allt som har med sport att göra. SM-finalerna i ishockey är ett 
självklart fall. Men även nyheter om sportutövare faller under denna kategori, till 
exempel nyheten om att en elitskidåkare varit dopad under ett mästerskap (11. 
Doping_AB.1). Den senare artikeln faller alltså inte under kategorin brott. Om samme 
skidåkare skulle vara häktad för mord så skulle nyheten däremot falla under just brott, 
men ej om brottet begåtts under ”utövandet av sport”.   

 
5. POLITIK:  
Nyheten om Maud Olofssons efterträdare är ett bra exempel som faller inom denna 
kategori. Nyhetsblocken om SAAB – 64. SAAB_AB.2 samt 83. SAAB_EX.2 – faller 
inom denna kategori och inte under ekonomi/näringsliv. Detta då fokus var på svenska 
staten samt att svenska politiker uttalade sig i frågan.  

 
6. KRIG:  
Svenska JAS-planen i Libyen eller rapporteringen från Libyen i allmänhet är ett bra 
exempel för denna kategori. 42. Talibaner_spionerar_EX.1 faller även den under 
denna ämneskategori. 
 
7. RÄTTSÄKERHET/RÄTTSTVIST:  
Den enda nyheten som faller inom denna kategori, vad gäller vårt insamlade material, 
är 48. Jimmy_dog i_cell_AB.2. Jimmy blev satt i fyllecell av poliser trots att han 
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förklarat att hans tillstånd berodde på insulinbrist. Familjen är kritiska mot polisens 
agerande och nyheten ifrågasätter rättsäkerheten för människor med diabetes. Inget 
nyhetsblock i vår undersökning berörde någon form av rättstvist.   

 
8. MILJÖ-/NATURKATASTROF/väder:  
Under denna kategori faller bland annat rapporteringen från jordbävningen/tsunamin i 
Japan. Kategorin har modifierats från Hansson & Hellqvist (2011) då vi lagt till 
”väder”. Allt som handlar om väder och vind faller under denna kategori. Storm, 
tsunami och vårsolen delar denna kategori.     
 
9. VÅRD/OMSORG:  
Under denna kategori faller det nyheter som berör vård och omsorg. Exempel på 
nyhetsblock som tillhör denna kategori är 5.  F-kassan _AB.1 och 44. SOS-
sjukskötare_AB.2. Även de nyhetsblock som handlade om organdonation (61. 
Organ_AF.2 samt 75. Organ_EX.2) sorterades till denna kategori  

 
10. Nöje/skvaller:  
Denna kategori är tillagd till Hansson & Hellqvist (2011) ursprungliga kategorier. 
SvD.se har enligt Hansson & Hellqvist inga nyhetsblock som faller inom denna 
kategori. Kvällspressens webbnyheter har dock detta. Två exempel från kategorin är: 
68. Charlie_Sheen_AB.2 samt 66. Christer Sjögren_AB.2.  

 
11. Teknik/data:  
Även denna kategori är tillagd för denna studie. Denna kategoris nyheter handlar om 
teknik och data. Exempelvis nyheten om barn som köpt virtuella smurfbär för 
tiotusentals kronor på föräldrarnas iPad (14. Smurfbär_AB.1) är ett bra exempel. 

 
12. Skola/utbildning:  
Tillagd kategori. Nyheter som berör alla nivåer av skola och utbildning – från 
grundskola till högre utbildning. Endast ett nyhetsblock föll inom denna kategori: 63. 
Skolmaten_AB.2.  

 
13. Trafik/information:  
Tillagd kategori. De nyheter som endast har syftet att informera om nuvarande 
situation i trafiken. Stopp på E4:an, stopp på T-Centralen för all trafik och liknande. Ett 
exempel: 20. Stopp_på_centralen_AB.1 låg som ett eget nyhetsblock vid ett nedslag. 
Artikeln i detta nyhetsblock var endast två meningar lång med en bild från T-Centralen 
i Stockholm. Kort efter bakades artikeln in i 2. Stormen_ AB.1. 

 
14. Egen reklam:  
Tillagd kategori. De nyhetsblock som endast innehöll reklam för den egna webbsidan, 
men presenterad som ett nyhetsblock på förstasidan faller inom denna kategori.  
Ett bra exempel är 15. Bli_testpilot_och_få_en_iPad_AB.1 som handlade om 
Aftonbladet.se satsning på iPad och att ”just Du” kan bli testpilot.  
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