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Sammanfattning/Abstract 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur närvarande klickstatistik är i det redaktionella arbetet hos fem 

webbredaktioner och vilken påverkan klickstatistik har på dessa redaktioners nyhetsvärdering. 

Dessutom är syftet är att undersöka hur journalister ser på sin egen redaktions förhållningssätt till 

klickstatistik och hur de ser på klickstatistik i allmänhet. 

 De huvudsakliga frågeställningarna som studien utgår ifrån är följande: På vilket sätt används 

klickstatistik på svenska webbredaktioner idag? Hur påverkar klickstatistik nyhetsvärderingen?  Hur 

ser de enskilda journalisterna på sina respektive redaktioners förhållningssätt till klickstatistik och hur 

ser de på fenomenet i allmänhet? Webbredaktionerna som undersökts är dn.se (Dagens Nyheter, 

gd.se/arbetarbladet.se (Gefle Dagblad/Arbetarbladet), na.se (Nerikes Allehanda), nt.se (Norrköpings 

Tidningar) samt en anonym redaktion. 

 Metoderna som används i studien är direktobservation och samtalsintervju. Två redaktioner har 

både observerats och intervjuats medan tre redaktioner enbart intervjuats. Teorin som uppsatsen haft 

som utgångspunkt är de olika teorierna om nyhetsvärdering. Uppsatsen utgår också från tidigare 

forskning kring ämnet klickstatistik.  

 Resultatet visar bland annat att klickstatistik används som en indikator på vilka nyheter som 

fungerar hos publiken samt att den påverkar sättet redaktionerna presenterar sina nyheter på. Resultatet 

visar också att klickstatistik är en ytterligare variabel att ta hänsyn till när det kommer till 

nyhetsvärdering, samt att klickstatistik skapar en ständig balansgång mellan vad som är publicistiskt 

relevant och vad som lockar många läsare. 

 

Förord: 

Den här uppsatsen är resultatet av ett väl fungerande samarbete mellan Martin Åkerblom och Jonatan 

Grudd.  Martin Åkerblom är den av uppsatsförfattarna som har yrkesmässig erfarenhet av klickstatistik 

och därför har en viss anknytning till området. 

Vi vill rikta ett särskilt stort tack till vår handledare Ester Appelgren som väglett och handlett oss på 

bästa möjliga sätt. Vi vill även tacka de intervjuade och observerade redaktionerna som deltagit i 

studien. 
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1. Inledning  

I detta kapitel kommer inledningsvis klickstatistik och de svenska medierna att presenteras, 

därefter uppsatsens syfte och frågeställningar och till sist en begreppsdefinition som förklarar 

flertalet journalistiska facktermer som förekommer i uppsatsen. 

1.1 Klickstatistik och de svenska medierna 

De senaste åren har pappersupplagorna för de svenska tidningarna sjunkit sakta men säkert 

och allt fler väljer att läsa sina nyheter på tidningarnas respektive nyhetssajter (Nygren & 

Zuiderfeld 2010). Medieinnehållet är idag ofta gratis och tillgängligt i princip var som helst i 

och med avancerade mobiltelefoner i var mans hand. 

Denna utveckling väcker frågor om hur journalistiken ska finansieras. Eftersom få 

nyhetssajter i dagsläget tar betalt genom prenumerationer är det istället i praktiken 

annonsörerna som får sätta priset på journalistiken. Till grund för annonsörernas pris ligger 

den, i denna uppsats, så kallade klickstatistiken, som redovisar hur många läsare som klickat 

in sig på nyhetssajternas artiklar.  

Det väckte stor uppmärksamhet i branschen när det för ett par år sedan kom ut att 

nyheter24.se, en nyhetssajt vars nyhetsvärdering och tilltal liknar en kvällstidning, betalade 

sina skribenter utifrån hur många klick de lyckades dra till sina artiklar. Dåvarande 

ordföranden för Journalistförbundet, Agneta Lindblom Hulthén, sade att nyheter24.se 

proletariserade journalister och att branschen har ett stort problem framför sig om inte 

respekten för journalistiken upprätthålls (Sjöström 2009).  

Men i konkurrensen om publiken är det knappast bara nyheter24.se som i högre grad 

strävar efter att anpassa sig till vad läsarna vill ha. Även på de stora svenska rikstäckande och 

de mindre regionala nyhetssajterna finns klickstatistiken tillgänglig som ett mått på hur 

journalistiken fungerar hos läsarna (Montell & Stadigs 2006). 

Vad händer när de kommersiella drivkrafterna representerad i form av klickstatistik tar sig in 

på nyhetssajternas redaktioner? Hur går det till rent praktiskt, och hur påverkar det eventuellt 

nyhetsvärderingen? Vad anser journalisterna själva om denna utveckling? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Allt fler av de svenska mediekonsumenterna tar dagligen del av nyheter på webben (Nygren 

& Zuiderveld 2011). Om klickstatistik påverkar nyhetsvärderingen inom webbjournalistiken 

påverkar den i sin tur journalistiken som en allt större publik tar del av. 

 Syftet med denna studie är därför att undersöka hur närvarande klickstatistik är i det 

dagliga arbetet på fem olika webbredaktioner. Med närvaro menar vi på vilket sätt, när, var 

och hur frekvent klickstatistik används i det redaktionella arbetet samt vilka nyckeltal ur 

statistiken som används. Syftet är även att undersöka vilken påverkan klickstatistikens 

närvaro har på nyhetsvärderingen. Med påverkan menas hur klickstatistiken används i 

nyhetsvärderingen utifrån marknadsmässiga och publicistiska grunder. Detta både i fråga om 

vilka nyheter redaktionen väljer att publicera samt hur nyheter utformas, placeras och ges 

utrymme. Ett delsyfte är att undersöka hur journalister ser på sin egen redaktions 

förhållningssätt till klickstatistik och hur de ser på klickstatistik i allmänhet. 

 Klickstatistikens närvaro på redaktionerna kan potentiellt skapa en journalistik baserad på 

kommersiella intressen snarare än publicistiska ideal. Målet med studien är därför att belysa åt 

vilket håll webbjournalistiken just nu är på väg. Studiens frågeställningar är följande: 

 På vilket sätt används klickstatistik på fem svenska webbredaktioner idag? 

Hur, var och när används klickstatistik? 

Hur frekvent används klickstatistik? 

Vilka siffror, det vill säga nyckeltal ur klickstatistiken används? 

 Hur påverkar klickstatistik nyhetsvärderingen? 

Hur påverkar den vilka nyheter som publiceras? 

Hur påverkar klickstatistik artiklarna beträffande placering, utformning och utrymme? 

 Hur ser de enskilda journalisterna på sina respektive redaktioners förhållningssätt till 

klickstatistik och hur ser de på fenomenet i allmänhet? 

 Hur upplever de enskilda journalisterna på sina respektive redaktioners samarbete med 

annonsavdelningen gällande klickstatistik? 
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1.3 Begreppsdefinition 

I uppsatsen förekommer flera journalistiska begrepp och facktermer. Här följer en lista som 

förklarar dem, i de fall där det saknas referenser vid begreppet har uppsatsförfattarna utgått 

från sina egna samt de observerade och intervjuade personernas definitioner av begreppet: 

 Google Analytics – Googles program för redovisning av klickstatistik. 

 Brödtext – Huvuddelen av en artikel, ej rubrik och ingress.  

 Förhandsmodering– När en moderator läser och godkänner artikelkommentarer och 

foruminlägg innan de publiceras (Lindquist 2010). 

 Löp – förstasidan på en nyhetssajt. 

 Klick – när en användare klickare med musknappen på något på webben skapas ett 

klick. 

 Klickis, klickbomb, klickmonster och klick- eller läsarmagnet – nyhet som har fått, 

eller förväntas få, många läsare på en nyhetssajt.  

 Polopoly – publiceringsprogram som även redovisar klickstatistik. 

 Puff – en kort sammanfattning av en artikel på en nyhetssajt. Kan innehålla puffbild 

och pufftext i form av rubrik och ingress. När en besökare klickar på puffen kommer 

besökaren till artikeln. 

 Puffbild – bild som finns i anslutning till en puff. 

 Pufftext – text som finns i anslutning till en puff.  

 Räckvidd – mått på hur många individer som ett medium når procentuellt inom ett 

visst område eller inom en viss målgrupp. 

 Styrfält – samling av tankar, idéer och ideal hos en specifik grupp, i detta fall 

journalister.  

 Topp – en nyhetssajts huvudnyhet och den nyhet som är placerad på den mest 

framträdande platsen, oftast högst upp, på en nyhetssajt.  
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 Trafik eller trafikströmmar – den trafik som sker på nätet i form av att människor 

surfar och klickar på olika typer av material. 

 Uppföljningsartikel – artikel som följer upp en tidigare publicerad artikel och tillför 

ytterligare information om samma händelse, ämne eller område. 

 Webbläsare – program som används för att tolka och hämta information som 

placerats på webbservrar på internet. Internet Explorer, Safari och Mozilla Firefox är 

exempel på olika typer av webbläsare.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras inledningsvis bakgrunden till dagens mediemarknad och vilken roll 

journalistiken spelar för samhället. Därefter beskrivs klickstatistikens historia och dess 

funktion i mediesammanhang och till sist vilken roll publikens intresse spelar för 

webbjournalistiken. 

2.1 Den nya mediemarknaden 

De senaste tjugo åren har det skett omvälvande förändringar på mediemarknaden. 

Tidningarna har blivit färre, upplagorna lägre och tidningssidorna i papperstidningarna färre. 

Dagspressens andelar på annonsmarknaden har krympt och papperstidningarna har blivit både 

mindre och dyrare. Sist men inte minst har internet vuxit. (Krogh & Picard 2011) 

 I jämförelser mellan generationerna och deras medievanor är det tydligt att yngre personer 

i större utsträckning än de äldre vänder sig till internetbaserade medier för att införskaffa sig 

medieinnehåll. Utifrån detta går tendensen mot att befolkningen som helhet i allt högre 

utsträckning kommer använda sig av internetbaserade medier i framtiden. (Hvitfelt & Nygren 

2008) Om knappt tio år beräknas 80 procent av mediekonsumtionen ske via de digitala 

medierna (Krogh & Picard 2011). 

 Den tryckta tidningen är väletablerad på den svenska marknaden, men en tid med 

papperslösa tidningar ligger inte långt borta. De internetdistribuerade medierna är billigare att 

producera än pappersmedierna (Nord & Strömbäck 2004) och dessutom tar de en allt större 

del av annonsmarknaden (Krogh & Picard 2011). Detta skapar en ny ekonomisk situation för 

tidningshusen eftersom de digitala medierna är oftast reklamfinansierade vilket innebär att det 

är annonsörerna som finansierar dem (Krogh & Picard 2011).  
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2.2 Journalistikens roll i samhället 

En väl fungerande demokrati kräver ett system som förmedlar information mellan medborgare 

och politiker. Detta för att medborgare ska få en uppfattning om politikers verksamhet och 

åsikter, samt för att politiker ska få en inblick i medborgares diton. Därför krävs det att 

medierna tillhandahåller mer än underhållning, skvaller och konsumentinformation. Den 

svenska pressutredningen från 1994 slog fast det som brukar benämnas som ”mediernas 

demokratiska uppgifter”, vilka brukar kallas informations-, gransknings- och forumuppgiften.  

Dessa tre uppgifter medför höga krav på journalistiken, krav som sällan är lätta att leva upp 

till. I verkligheten styrs inte journalistiken enbart av abstrakta ideal utan av flera olika 

faktorer, däribland ekonomi. (Nord & Strömbäck 2004) I och med klickstatistikens inträde i 

webbjournalistiken kan potentiellt de ekonomiska drivkrafterna potentiellt utmana de 

journalistiska demokratiska uppgifterna. 

2.3 Kommersialisering 

Medier som tidigare varit måna om sin roll som folkets företrädare och samhälleliga 

institutioner börjar numera allt mer likna vilka företag som helst, som prioriterar ekonomiska 

egenintressen framför publicistiska ambitioner. Enligt denna logik blir nyheter varor som 

vilka som helst att sälja på en marknad. Resultatet blir det som i debatten kallas för 

kommersialisering. När medieföretagen vill nå maximala publikskaror och därigenom tjäna 

mer pengar blir resultatet att journalistiken blir mer sensationellt inriktad. Annonsörerna 

betalar för att nå en publik, enkelt uttryckt betalar de ett visst pris beroende på hur många 

individer de når. De kan också betala för att nå rätt publik, det vill säga en publik som 

betraktas som en köpstark målgrupp för annonsörens produkter eller tjänster. (Nord & 

Strömbäck 2004) Förutom publikens betalningsvilja är alltså publikens intresse den viktigaste 

ekonomiska faktorn för medieföretagen (Hvitfelt & Nygren 2008). 

2.4 Klickstatistikens beståndsdelar och nyckeltal 

Att analysera webbsajter påbörjades under 1990-talet men den första definitionen av 

begreppet Web Analytics, fritt översatt till svenska: webbanalys, föreslogs inte förrän 2006 av 
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organisationen WAA, The Web Analytics Association. Detta faktum visar hur ungt fältet är. 

(Kaushik 2007) 

 Idag är WAA:s (2012) definition av begreppet webbanalys: ”mätning, insamling, analys 

och rapportering av internetuppgifter med syftet att förstå och optimera webbanvändningen”. 

En del av webbanalys är den så kallade klickstatistiken eller klickanalysen som visar vad och 

var en läsare klickar på en webbsajt. Klickstatistik registrerar användarnas beteenden på 

webbsajter. (Farney 2011) Här följer några av de viktigaste nyckeltalen och begreppen 

beträffande klickstatistik, begreppen är kursiverade: 

 En träff skapas när en webbserver levererar en fil till en besökares webbläsare. Det kan 

vara i form av bland annat ljud- eller textfiler. En sida med fem bilder räknas som sex träffar, 

en träff för själva sidan och varsin träff per bild.  En sidvisning registreras varje gång en 

besökare tittar på en sida på en webbsajt. Ett besök beskriver aktiviteten hos en individuell 

besökare (unik besökare) på en webbsajt. Man kan också säga att ett besök är en serie av 

sidvisningar av samma besökare. De flesta statistikverktyg avslutar ett besök efter 30 minuter. 

(LeClaire & Sostre 2007) 

 Ett vanligt sätt att mäta webbsajters storlek är i så kallade unika besökare, men begreppet 

är aningen diffust. I själva verket är det inte hur många unika besökare som besökt en sajt som 

mäts, utan snarare hur många webbläsare som besökt en hemsida. Om du surfar in på en sajt 

från webbläsaren Safari registreras besöket som en unik besökare. Om du sedan, från samma 

dator, surfar in på samma sajt från en annan webbläsare, exempelvis Mozilla Firefox, 

registreras du återigen som en unik besökare. Dessutom, om du byter dator och surfar in på 

samma sajt, blir du återigen registrerad som ytterligare en unik besökare. Exemplet ovan visar 

alltså att en person registreras som tre olika unika besökare. Ytterligare en faktor att ta hänsyn 

till vad gäller unika besökare är att det mäts med hjälp av så kallade cookies, filer som sparas 

i din dator när du besöker en webbsajt. Detta för att webbstatistiksystem, såsom Google 

Analytics, ska känna igen dig och veta att du är en återbesökare och inte registrerar dig som 

ännu en ny unik besökare. Problemet med cookies är att de enkelt går att radera. Om du surfar 

in på en sajt, raderar cookies och sedan surfar in på samma sajt igen, registreras du som två 

olika unika besökare. (Lindquist 2010) 

Exempel på hur klickstatistik kan fungera för nyhetssajter:  

 Besökare A besöker nyhetssajt X från webbläsaren Safari, klickar in sig på två artiklar 

(två delsidor) och stänger därefter ner webbläsaren. 
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 Besökare B besöker nyhetssajt X från webbläsaren Safari, klickar in sig på fyra 

artiklar (fyra delsidor), surfar sedan vidare till en annan sajt och återkommer inte till 

nyhetssajt X. 

 Besökare A besöker återigen nyhetssajt X från webbläsaren Safari, tittar på tre artiklar 

(tre delsidor) och surfar sedan vidare till en annan sajt och återkommer inte till nyhetssajt 

X. 

 

Klickstatistiken för sajt X på ovanstående exempel blir följande: 

 Unika besökare: 2 st. (Besökare A och B). 

 Besök: 3 st. (1+1+1). 

 Sidvisningar: 9 st. (2 delsidor +4 delsidor +3 delsidor).  

 

2.5 Publikens intresse 

Kristian Lindquist nyhetschef på SvD.se, säger att ”en nidbild av webbtidningar är att deras 

nyhetsvärdering styrs helt och hållet av vad läsarna väljer att klicka på ”(Lindquist 2010, 

s.16). Han menar att publicistiska ambitioner fortfarande står högt i kurs hos webbsajternas 

redaktioner men att webbredaktörerna påverkas av klicken, liksom också övriga 

publiceringsplattformer skulle göra om de hade likadana mätmetoder som webbjournalistiken.  

Vidare anser Lindquist att klickstatistik kan fungera som en signal om att en artikel behöver 

omarbetas och att klicken får påverka journalistens arbete men aldrig helt styra det. (Lindquist 

2010) 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras olika teorier om och modeller för nyhetsvärdering samt vad 

forskare kommit fram till i tidigare forskning och undersökningar i ämnet klickstatistik. 

3.1 Nyhetsvärdering 

Teorier kring nyhetsvärdering utgör olika exempel på sätt för journalister att förutse vad som 

kan tänkas intressera deras publik. Inom nyhetsproduktionen är just detta förutseende av vad 

som intresserar publiken en av de grundläggande frågorna. Nyhetsvärderingen kan grovt delas 

upp i två styrfält. Det första utgår ifrån vad journalisterna anser att publiken bör ta del av, och 

vad de inte bör ta del av. Detta styrfält är ideologiskt färgat och utgår från journalisternas egna 

ideal och åsikter, men också mer synliga faktorer som lagstiftning och etiska regler. Det andra 

styrfältet kallas för det marknadsmässiga och utgår ifrån vad man tror att publiken är 

intresserad av. Detta är ett mer ekonomiskt sätt att se på journalistiken och många forskare, 

exempelvis John H. Macmanus, betonar att detta synsätt har fått ökad betydelse i 

nyhetsproduktionen. I den allt mer marknadsdrivna journalistiken anpassas innehållet efter 

vad publiken vill ha och de journalistiska idealen får stryka på foten. (Nord & Strömbäck 

2004) 

 Traditionellt har medieföretag drivits med en publicistisk idé och vinstmaximering har inte 

varit en självklarhet (Nord & Strömbäck 2004). Denna tradition har varit särskilt stark hos 

dagspressen (Krogh & Picard 2011).  

 Det går att göra ytterligare en uppdelning mellan olika synsätt på journalistiken. Det ena 

synsättet ser journalistiken som ett sätt att nå maximal ekonomisk vinst genom produktion av 

innehåll, det andra ser ekonomin som ett medel att återinvestera i journalistiken och på så vis 

stärka den. Detta är två extremfall, för att tydligt illustrera de olika synsätten. (Nord & 

Strömbäck 2004) 
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3.2 Modeller för nyhetsvärdering  

Den holländske kommunikationsforskaren Henk Prakke (1969 se Nord & Strömbäck 2004) 

har utformat en nyhetsvärderingsmodell som utgår från faktorerna tid, kultur och rum. En 

händelse som ligger nära i både tid och rum och dessutom är lätt för läsarna att identifiera sig 

med har stor sannolikhet att bli en nyhet, enligt Prakke. Utifrån denna logik har en händelse 

som sker långt borta och som är svår för läsarna att relatera till mindre sannolikhet att 

intressera en nyhetsredaktion och i slutändan dess läsare.  

 Pamela J. Shoemaker, Tsan-Kuo Chang och Nancy Brendlinger (1987 se Nord & 

Strömbäck 2004) är andra forskare inom samma område som gjort ett annat försök att reda ut 

vilka dimensioner som påverkar om en händelse blir en nyhet. De pekar på att händelsen ska 

vara ovanlig och oväntad, innehålla konflikter, sensationalism och eliter. 

 Även Tony Harcup och Deirdre O’Neill (2001 se Nord & Strömbäck 2004) har räknat upp 

viktiga faktorer i nyhetsvärderingen och enligt dem blir en händelse en nyhet om den handlar 

om: 

 Maktelit. 

 Kändisar. 

 Underhållning. 

 Något oväntat. 

 Något negativt. 

 Något positivt. 

 Något som berör många människor. 

 Något som är viktigt för många människor. 

 Uppföljningar. 

 Att händelsen passar tidningens agenda. 

 

Även i Sverige har det gjorts liknande sammanfattningar av nyhetsvärderingens kriterier. 

Håkan Hvitfelt (1989 se Nord & Strömbäck 2004)) har pekat ut ett antal viktiga egenskaper 

hos händelser för att de ska bli nyheter: 

 Händelserna handlar om politik, ekonomi, brott eller olyckor. 

 Händelserna är viktiga eller relevanta. 

 Händelserna handlar om olika slag av avvikelser. 
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 Händelserna utspelar sig på kort avstånd i olika dimensioner till mediernas 

spridningsområden. 

 Händelserna är konsonanta med journalisternas och publikens värderingar. 

 Händelserna handlar om eliter. 

 Händelserna är begripliga för mediets publik. 

 Händelserna berör enskilda personer. 

I och med klickstatistiken förändras detta förutseende och antagande om vad publiken 

intresserar sig för till en mer direkt process (Hvitfelt & Nygren 2008). 

3.3 Klickstatistik i forskning och undersökningar 

Tidigare var relationen mellan redaktionen och läsaren mer allmän än direkt, redaktioner 

förstod först i efterhand läsarens beteende (Turow 2005, se Karlsson 2010). Redaktioner 

kunde bara ta reda på vilken typ av nyheter olika läsargrupper gillade respektive ogillade 

genom enkäter och undersökningar (Beam 1995, se Karlsson 2010). Vad som blev till nyheter 

styrdes av medieföretagens egen medielogik, och publikens behov beaktades sällan (Gieber 

1999; Schlesinger 1987, se Karlsson 2010). 

Den nya digitala tekniken har möjliggjort för nyhetsredaktioner att följa klicken i realtid och 

få respons från läsarna angående vilka nyheter som drar mest respektive minst trafik (Gynnild 

2008;Thurman & Myllylahti 2009, se Karlsson 2010). Den lättåtkomliga statistiken över 

läsarnas vanor gör att redaktionernas kontroll över nyhetsvärderingen försvagas då det vore 

dumt att varken följa klicken eller tillgodose läsarna (Karlsson 2010). Detta gör att läsarna 

indirekt påverkar nyhetsvärderingen vilket kan betyda att redaktionerna väljer att jaga trafik 

(Thurman & Myllylahti 2009, se Karlsson 2010). 

 Webbjournalistiken är numera en diskussion i realtid mellan journalisternas professionella 

nyhetsvärdering och klicken från läsarna. Läsarna har genom sina klickmönster makt över hur 

nyheterna utformas (Karlsson 2010). Nuförtiden rådgör även journalisterna med läsarna för 

att få en inblick i vad publiken har för intressen, vilket förr enbart journalisterna gjorde med 

sig själva och sina kollegor. (Gieber 1999; MacGregor 2007; Schlesinger 1987; Thurman & 

Myllylahti 2009, se Karlsson 2010) 

 Klickstatistik och nättidningar är en uppsats skriven 2006 av Catarina Montell och Jenny 

Stadigs på Göteborgs Universitet. Uppsatsen består inledningsvis av en bakgrund där 

nättidningens historik presenteras, hur läsandet på nätet ser ut och vad det kan få för 
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eventuella följder. Även klickstatistikens funktion för annonsörerna presenteras. Sedan följer 

intervjuer med tio representanter för lika många nyhetssajter av skiftande karaktär. Bland 

nyhetssajterna finns såväl landsortspress som kvälls- och dagstidningar. I intervjuerna svarar 

respondenterna kortfattat på bland annat hur de konkret tar del av klickstatistiken, vilka för- 

och nackdelar det finns, hur nyhetssajten anpassar sig efter statistiken och vad som är mest 

läst. Svaren skiljer sig åt mellan nyhetssajterna men klart står att representanterna generellt 

tycker att klickstatistiken är användbar men inget som nyhetssajten ska styras fullständigt av. 

I uppsatsens slutord resonerar författarna om allt ifrån uppkommande trender på nätet till ett 

potentiellt framtida övervakningssamhälle. De drar slutsatsen att ”morgontidningarnas 

nätupplagor har en kvällstidningskänsla” och hänvisar till den ”ökade kommersialiseringen 

som nätet innebär”. (Montell & Stadigs 2006) 

 Även i Johan Forsstedts avsnitt, baserad på hans c-uppsats i samlingen Ständig deadline, 

multimedia och twitter avhandlas ämnet klickstatistik i korthet. Tre journalister uttalar sig 

kring ämnet och en av dem konstaterar bland annat att det hon själv tycker är intressant inte 

nödvändigtvis sammanfaller med det som folk klickar mest på. Hon säger att hon vet vad som 

drar klick, men att det krävs en balans i hur statistiken ska användas. En journalist på en 

lokaltidning säger i samma avsnitt att hon gärna skulle ta del av klickstatistiken men att hon 

inte har tillgång till den. Samma journalist säger också att det ofta snarare är nyhetsläget än 

vad folk vill ha som styr vad hon skriver om. Den tredje journalisten kommenterar en av de 

stora dagstidningarnas allt mer publikanpassade innehåll och ställer sig skeptisk till 

utvecklingen. (Hansson, Hellström, Norwald, Forsstedt & Wicklén 2011) 

 2009 gjorde medieforskarna Neil Thurman och Merja Myllylahti en studie över vilka 

förändringar som ägt rum på finska tidningen Taloussanomat sedan den övergått från papper 

till enbart webb. Studien visade motsättningar mellan journalister och redaktörer beträffande 

att maximera antalet besökare. Nyhetsredaktören menade att hon enbart tittade på 

besökarsiffror och en journalist sade att om tidningen har låga besökarsiffror publiceras en 

nyhet om exempelvis David Beckhams underkläder, enbart för att få upp siffrorna. Ansvarige 

för utveckling och strategi medgav att det nya arbetssättet påverkade det journalistiska arbetet, 

men att påverkan hade två sidor. Dels får ledningen reda på vilka nyheter läsarna finner 

intressanta dels får även journalisterna det. (Thurman & Myllylahti 2009) 

Även den brittiska journalistikforskaren Phil MacGregor är inne på en tudelad påverkan 

av att läsa av trafikströmmar (MacGregor 2007): 
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Fördelar: 

 Möjligheter att se nyheters popularitet. 

 Möjligheter att bedöma utveckling och trender på hela nyhetssajten. 

 En mätmetod som är mer objektiv än annan interaktiv respons från läsarna. 

 

Nackdelar: 

 Publicistiska ambitioner kan hamna i skymundan av trafiken vilket kan skada 

journalistiken över tid. 

 Trafiken är kall statistik som varken säger varför läsaren klickade på en nyhet eller hur 

läsaren upplevde nyheten. 

 Trafiken varken vägleder journalisten eller säger något om vilka nyheter som kommer 

vara populära i framtiden. 

 

Ovanstående teorier och vad tidigare forskning kommit fram till i ämnet klickstatistik har 

tillämpats för att förstå, tolka och analysera resultatet i uppsatsen. 
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4. Metod och material 

För att kunna uppnå studiens syfte och svara på frågeställningarna måste både 

klickstatistikens närvaro och påverkan på det redaktionella arbetet, samt hur journalisterna 

själva upplever klickstatistikens närvaro och påverkan undersökas. Därför har två 

forskningsmetoder använts i studien, samtalsintervjuer och direktobservationer. Detta 

eftersom det alltid kan finnas en diskrepans mellan vad respondenterna säger och hur 

verkligheten ser ut (Esaiasson, Gilljam, Oskarsson & Wängnerud 2007). Genom 

observationer av arbetet på redaktionerna kan studien därmed ge en mer rättvis bild av 

verkligheten än om den enbart utgått från journalisternas svar om hur arbetet går till. 

 Enligt Kaijser och Öhlander (1999) är just kombinationen av dessa två metoder att 

rekommendera, då man genom intervjuerna som forskare får en inblick i de undersökta 

personernas åsikter och subjektiva bild av sina handlingar, samtidigt som direktobservationen 

möjliggör att se hur dessa ideal efterföljs i verkligheten. 

4.1 Metoder 

För att undersöka hur journalisterna själva upplever klickstatistikens närvaro och påverkan har 

samtalsintervjuer använts. Fördelen med samtalsintervjuer är att de (Esaiasson et al. 2007):  

 Ger möjligheter till att följa upp respondenternas svar med följdfrågor samt notera 

oväntade svar. 

 Ger stort utrymme till att interagera med respondenten.  

 

Samspelet mellan intervjuaren och respondenten leder till att kunskap skapas genom ett 

åsiktsutbyte mellan bägge parter (Kvale, Brinkmann & Torhell 2009). Intervjumetoden är 

relevant då ett av studiens mål är att synliggöra och gestalta fenomenet klickstatistik utifrån 

respondenternas egna uppfattningar (Esaiasson et al. 2007).  

För att undersöka klickstatistikens närvaro och påverkan på det redaktionella arbetet har 

direktobservationer använts. Detta då metoden är ett lämpligt sätt att besvara studiens 

frågeställningar om det praktiska arbetet på redaktionerna. En annan anledning till att använda 
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sig av direktobservationer är att det finns möjligheter att iaktta och notera sådant som 

respondenterna inte är medvetna om eller reflekterar över, och ännu mindre skulle nämna i en 

intervju (Kaijser & Öhlander 1999). 

 Direktobservationen tar formen av en fokuserad observation, vilket innebär att forskaren på 

förhand vet vad denne ska titta efter. Trots detta är forskaren öppen för det oväntade och 

överraskande, och är hela tiden beredd att omvärdera och omformulera studiens 

frågeställningar. Detta för att utnyttja potentialen med metodens explorativa karaktär. (Kaijser 

& Öhlander 1999) I observationerna för denna studie har rollen som fullständiga observatörer 

intagits, vilket innebär att deltagandet är passivt. Dock tillåts viss inblandning i situationer 

som kan ge relevant information för studien. Detta eftersom det är viktigt att fokusera på 

studiens bästa och inte vara fyrkantig som forskare. Manipulationen av situationen är 

obefintlig, avsikterna är öppna och studiens miljö är naturlig. (Esaiasson et al. 2007)   

 Studien kan inte ge någon allmängiltig bild av hur de studerade redaktionerna förhåller sig 

till klickstatistik. Däremot ger studien en inblick i de studerade redaktionernas förhållningssätt 

till klickstatistik. De redaktioner som både observerats och intervjuats ger studien ett resultat 

med högre validitet än de redaktioner som enbart intervjuats. Detta eftersom resultaten från de 

enbart intervjuade redaktionerna bara bygger på respondenternas personliga uppfattningar och 

upplevelser. Angående reliabiliteten kan resultaten från såväl observationer som intervjuer 

kan variera från dag till dag samt från person till person. Detta gör att denna studie kan se 

annorlunda ut om den görs om på nytt. Detta gäller främst resultaten från observationerna.  

 4.2 Urval 

Studiens urval består av fyra dagstidningars webbsajter varav en är rikstäckande och tre 

regionala. Urvalet består också av en branschtidning med inriktning på teknik som valt att 

vara anonym i studien.  

 
Regionala dagstidningar:  

 gd.se/arbetarbladet.se - Gefle Dagblad och Arbetarbladet, två papperstidningar med 

gemensam webbsajt. 

 na.se - Nerikes Allehanda. 

 nt.se - Norrköpings Tidningar. 

http://nt.se/
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Rikstäckande dagstidning: 

  dn.se - Dagens Nyheter. 

 
Branschtidning:  

 Anonym. 

 

Två av redaktionerna (na.se och den anonyma redaktionen) har observerats och intervjuats 

medan tre redaktioner (dn.se, gd.se/arbetarbladet.se och nt.se) enbart har intervjuats. Urvalet 

är gjort för att få med olika typer av publikationer i studien, och därmed ge en bredare bild av 

hur klickstatistiks inverkan på webbjournalistiken ser ut. Urvalet har dessutom styrts av både 

praktiska och ekonomiska omständigheter. De enda redaktionerna som sade ja till att bli 

observerade var den anonyma redaktionen, na.se och gd.se/arbetarbladet.se. Av ekonomiska 

skäl kunde vi enbart resa till två av dessa redaktioner, vilket gjorde att gd.se/arbetarbladet.se 

valdes bort då de enbart kunde låta oss observera dem under två halvdagar. Detta hade blivit 

dyrare än att, som vi gjorde, enbart resa till Örebro och na.se under en dag. 

 Fyra av de valda nyhetssajterna (na.se, nt.se, gd.se/arbetarbladet.se och dn.se) bygger på 

prenumerationsbaserade dagstidningar. Detta gör dem intressanta för studien eftersom de 

kommer ur en marknadsmässig situation som bygger på en långsiktig relation med läsarna, till 

skillnad från kvällstidningarnas ständiga jakt efter läsarnas uppmärksamhet. Dessutom har 

just dagstidningarna av tradition snarare drivits av publicistiska idéer än av kommersiella skäl 

(Nord & Strömbäck 2004). I ljuset av detta blir klickstatistikens inverkan på 

webbjournalistiken och det dagliga arbetet på just dessa redaktioner intressant.  

 Den sista nyhetssajten är en nischad branschtidning med inriktning på teknik. Tidningen är 

relevant att undersöka eftersom den huvudsakligen är webbaserad till skillnad från de övriga 

tidningarna och dessutom en helt annan typ av publikation än de övriga fyra.  

 De mest givande och relevanta källorna har eftersökts i urvalet av respondenter (Miles & 

Huberman 1994). De respondenter som antagits kunnat bidra och suttit inne med mest 

information om klickstatistik har eftersträvats att intervjuas. Därefter har ett så varierat urval 

som möjligt skett i fråga om variablerna arbetserfarenhet, kön och ålder (Ryen & Torhell 

2004). Därför har en redaktionschef och två reportrar på de observerade redaktionerna 

intervjuats, då personerna i fråga är relevanta och givande källor för ämnet. På de redaktioner 

som enbart intervjuats, har enbart en redaktionschef och en webbredaktör intervjuats. 
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 4.3 Metodkritik 

Angående direktobservationen som metod finns det flera punkter att kritisera och 

problematisera: 

 En del av kritiken är av praktisk karaktär och handlar om att en direktobservation till sin 

natur kräver fysisk närvaro på en specifik plats. Av praktiska och ekonomiska skäl har enbart 

två observationer kunnat utföras under en begränsad tid.  Vi anser dock inte att detta har 

drabbat vår studie någon avsevärd utsträckning då vi genom våra observationer har nått det 

resultat vi eftersträvat. Däremot hade en idealisk studie observerat fler än två redaktioner för 

att få ett ännu mer representativt och allmängiltigt resultat. En annan del av kritiken handlar 

om svårigheten i att exakt förutse vad som ska observeras i fältstudierna. Vi har vid ett antal 

tillfällen varit tvungna att frångå vår observationsmodell för att kunna notera och anteckna det 

vi ansett vara relevant information. Vi har dock varit förberedda på att anta denna öppenhet 

och har således kunnat hantera de situationer då oförutsedda händelser inträffat. 

 Den sista delen av kritiken handlar om rollen som fullständig observatör. Det har många 

gånger varit svårt att inta denna roll, och vid ett antal tillfällen har vi tillåtit oss själva 

inblandning i situationer utan att det gett oss relevant information för studien. Detta känns 

dock ofrånkomligt, i och med den sociala situation som observationen trots allt är. Det är 

svårt att hålla distans samtidigt som man måste försöka vara en naturlig del av omgivningen. 

Angående samtalsintervjun anser vi att det stundvis varit oklart vid vilka situationer det varit 

motiverat att utelämna frågor och att ställa följdfrågor. Vi har använt oss av en utförlig 

intervjuguide som vi utgått från i våra intervjuer med respondenterna, i enlighet med vad 

metodlitteraturen föreslagit. Trots detta har vi vid vissa tillfällen ansett det motiverat att 

utelämna vissa frågor som vi ansett att vi fått svar på tidigare i intervjun. Vid andra tillfällen 

har vi lagt till frågor för att få mer utlämnande svar. Ytterligare tillfällen då vi frångått vår 

intervjuguide är då vi slagit ihop flera frågor till en då vi ansett dem ligga innehållsmässigt 

nära varandra. I dessa situationer har funderingar väckts kring hur strikt den vetenskapliga 

intervjun bör vara. 

 En annan kritik angående samtalsintervjuerna är att vi enbart varit i kontakt med en person 

på dn.se. Beslutet att komplettera de två observerade redaktionerna med intervjuer från icke-

observerade redaktioner fattades sent under arbetsgången. Därmed fokuserade vi i sluttampen 

av arbetet på annat än att jaga ytterligare en person från dn.se. Det hade dock varit idealiskt att 

ha med en till person från dn.se i studien då det hade kunnat ge en mer rättvis bild av deras 
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redaktion. Ett etiskt problem vi brottades med under arbetets gång var att en av 

uppsatsförfattarna sedan tidigare är bekant med en av de intervjuade och trots detta 

observerade personerna på den anonyma redaktionen. Ett problem som vi såg som både en 

för- och en nackdel.  Fördelen finns beträffande att kontakten med redaktionen underlättades 

avsevärt. Nackdelen är att just den goda kontakten kanske färgade resultaten något. 
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5. Resultat 

Resultatdelen är disponerad i två delar: direktobservationer och samtalsintervjuer. Alla 

intervjuade och observerade personer kommer att namnges med namn och titel. Eftersom en 

redaktion valt att vara anonym i studien kommer redaktionen benämnas som den ”anonyma 

redaktionen” och de intervjuade och observerade personerna på redaktionen som: 

”chefredaktören”, ”webbredaktören”, ”reportern”, ”nyhetschefen”, ”frilansande 

webbredaktören” och ”webbreportern”. 

 

5.1 Direktobservationer 

Direktobservationerna är disponerade i två delar. Först den anonyma redaktionen och därefter 

na.se. Den anonyma redaktionen besöktes under två arbetsdagar medan na.se besöktes under 

en arbetsdag. 

 

5.1.1 Den anonyma redaktionen 

Direktobservationen av den anonyma redaktionen ägde rum den första och andra december. 

Under första dagen observerades både webbredaktören och webbreportern/den frilansande 

webbredaktören samt stundtals redaktionen i helhet. Den andra dagen observerades 

nyhetschefen samt stundtals redaktionen i helhet.  

 Miljön är ett öppet och stort kontorslandskap. Två storbildsskärmar visar koncernens sajt 

förstasida. Klickstatistik finns att tillgå i publiceringsprogrammet, där det ska gå att se antal 

unika besökare/artikel senaste timmen och under dagen. Däremot är det vid vårt besök fel på 

programmet vilket gör att siffrorna för unika besökare per artikel senaste timmen samt under 

dagen, visar samma siffror. Redaktionen använder sig även av Google Analytics för att ta del 

av klickstatistik.  



 20 

 Observationerna är uppdelade i fyra delar. Först observationen av webbredaktören, därefter 

observationen av webbreportern samt den frilansande webbredaktören och sedan 

observationen av nyhetschefen. I slutet finns en sammanfattning av alla observationer. 

 

Webbredaktören 

Webbredaktören är både reporter och huvudansvarig för sajten. Webbredaktörens närmsta 

medarbetare är nyhetschefen, chefredaktören och reportern som alla ingår i observationen.  

 Klockan är 09.10 och Webbredaktören kollar i publiceringsprogrammet över artiklarnas 

antal unika besökare den senaste timmen. Därefter scannar webbredaktören av andra 

nyhetssajter efter någon lunchtopp och potentiella notiser. Webbredaktören sammanfattar sin 

syn på klickstatistik: 

– Det är inte nödvändigt med mycket klick, utan det viktiga att jag hittar något som är 

passande för målgruppen. Det är rätt svårt att se vad som passar målgruppen, det måste ske 

via läsarenkäter som vi ibland gör. 

 

En observation som går att göra utifrån klickstatistiken i Polopoly är att lättsammare artiklar 

för tillfället lockar färre klick på sajten än mer branschmässiga artiklar. 

Därefter lägger webbredaktören in en länk i en artikel efter att reportern uppmärksammat att 

ett företag tidigare hade ett annat namn. Länken refererar till en tidigare artikel om företaget. 

Webbredaktören förklarar varför länken kom till: 

– Man får mer klick med en länk, och att man länkar visar att man är med i matchen”. 

 

Webbredaktören blir sedan ombedd av nyhetschefen att göra en notis. Webbredaktören gör en 

rewrite på en artikel från New York Times, därefter omarbetar webbredaktören en notis 

reportern publicerat, vilket uppmärksammar reportern: 

– Tog du bort företagsnamnen i ingressen? säger reportern. 

– Ja, tänkte att det skulle bli en klickis, svarar webbredaktören. 

 

Webbredaktören förklarar sitt förhållningssätt till klickstatistik vad gäller pufftexter:  

– Klickstatistik är ett bra komplement men inget man ska stirra sig blind på. Jag tror det är bra 

att skriva så, att utelämna företagsnamnen i pufftexten, då måste folk klicka. 
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En notering av observationen är att webbredaktören skriver ingressen så den ska bli mer 

klickad genom att utelämna företagsnamnen.  

 Webbredaktören skriver sedan en notis om ett företags utförsäljning.  Webbredaktören 

mejlar redaktören på koncernens huvudsida som i sin tur lägger ut notisen. Den får 2 847 

klick bara på en timme.  

– Notisen är en så kallad klickis, som drar mycket trafik, och blir ännu bättre med bild. Vi har 

gjort liknade artiklar förut.  

 

Efter lunch kollar webbredaktören snabbt på klickstatistiken i publiceringsprogrammet. 

Webbredaktören skriver sedan om en tidigare artikel efter att källan kontrollerat fakta och 

citat, samt lägger till bild i artikeln. Därefter slutar webbredaktören för dagen. 

Webbreportern  

Webbreportern är främst reporter på sajten men även huvudansvarig för sajten några gånger 

per vecka. Frilansande webbredaktören är egentligen webbredaktör för koncernens sajt men 

hoppar några gånger i veckan in som webbansvarig på den anonyma redaktionens sajt.  

Observationen börjar med webbreportern, därefter slutade webbreportern för dagen och 

frilansande webbredaktören tog över webbreporterns arbete som huvudansvarig för sajten. 

 Observationen inleds klockan halv tio och webbreportern visar hur klickstatistik finns 

tillgänglig, först i publiceringsprogrammet, därefter i en intern topplista för koncernen och till 

sist i Google Analytics.  Webbreportern uttalar sig angående statistiken på koncernens interna 

topplista.  

– 1 000 besökare är bra. En stor andel av klicken kommer från koncernens huvudsida. Sajten 

toppar ofta listan över mest klickade artiklar inom koncernen. 

 

Webbreportern publicerar nyheter från papperstidningen, redigerar texter, skriver puffar, letar 

och redigerar bilder. Webbreportern kollar sedan klickstatistiken snabbt och ändrar en rubrik 

på en artikel. Webbreportern börjar därefter skriva en egen artikel och kollar snabbt den 

interna statistiken för koncernen. En timme senare kollar webbreportern klickstatistiken i 

publiceringsprogrammet för att se hur många klick artikeln genererat. Klockan ett går 

webbreportern hem för dagen och ersätts av den frilansande webbredaktören och 

observationen fortsätter. 
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Frilansande webbredaktören 

Den frilansande webbredaktören börjar sitt arbetspass med att lägga ut artiklar från 

papperstidningen på sajten. Därefter ändras en rubrik så att den innehåller ett företagsnamn. 

– Det är en tråkig rubrik, det är bättre att ha företagsnamnet i rubriken. Det väcker känslor, 

folk tycker saker om X och gillar att gnälla på X. 

 

Frilansande webbredaktören lägger sedan in intern länk (länk till en annan del av hemsidan) i 

artikeln: 

– På så sätt får man fler klick och kan ge lite backstory. 

 

Klockan halv två konstaterar frilansande webbredaktören att en rubrik är bra, eftersom den 

innehåller två företagsnamn. Frilansande webbredaktören tittar därefter i klickstatistiken över 

koncernens alla sidor och ser att den egna sidan finns med bland de mest lästa artiklarna. 

 Därefter hittar den frilansande webbredaktören en artikel med ett företagsnamn i rubriken 

och gör rubriken ännu tydligare för att det ska framgå vad artikeln handlar om. 

– Det krävs ganska lite för att göra en artikel klickvänlig, så att folk klickar på den. Man kan 

använda ett aggressivt citat eller kanske en bra bild. Det gäller att hitta det som krävs. 

 

Frilansande webbredaktören placerar sedan en artikel om ett företag som topp på sidan och 

letar efter en bild att använda som puffbild som sedan redigeras. Angående ett företagsnamn 

konstaterar frilansande webbredaktören: 

– X, det gillar folk. Den kommer bli klickad. 

 

Angående bildvalet till artikeln säger frilansande webbredaktören: 

- Stora bilder, det är win. Nu ska jag bara sexa till den lite. Mycket bilder är i regel bra. 

 

Klockan två lägger den frilansande webbredaktören upp ett bildspel till en artikel, där man 

klickar sig genom bilderna i en ruta ovanför artikeln. Frilansande webbredaktören berättar att 

redaktionen tidigare använde sig av bildspel som laddade om hela sidan för varje bild, för att 

de på så sätt fick fler klick på sidan. 

– Så gjorde vi tidigare, men det slutade vi med eftersom folk blev irriterade för att det tog 

sådan tid. 
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Frilansande webbredaktören ändrar därefter en pufftext till en artikel och förklarar varför: 

– Man ska göra korta puffgrejer så att man inte avslöjar för mycket. 

 

Sedan flyttar frilansande webbredaktören ned en artikel som inte har så mycket klick. 

Därefter tittar frilansande webbredaktören på klickstatistiken i publiceringsprogrammet och 

samtalar med nyhetschefen: 

– Är det bra drag på webben? säger nyhetschefen. 

– Ja, X och Y har varit riktiga klickmonster, svarar frilansande webbredaktören. 

– Bra, då behöver vi inte lägga ut så mycket mer, säger nyhetschefen. 

 

Innan direktobservationen tar slut konstaterar den frilansande webbredaktören att sajten inte 

varit bland nyhetssajterna inom koncernen med en nyhet om en ny processor. Det blir med 

andra ord inte deras nyhet som kommer upp på koncernens huvudsida. Frilansande 

webbredaktören kommenterar detta: 

– Hade vi varit först och kommit upp på koncernens huvudsida hade vi fått mer klick. 

 

Nyhetschefen 

Nyhetschefen är reporter, nyhetschef och är huvudansvarig för sajten några gånger per vecka.  

Klockan är 09.00 och samtliga på redaktionen är närvarande på ett morgonmöte. Redaktionen 

går laget runt och pratar om vad folk har på gång. Klickstatistik varken närvarar eller påverkar 

morgonmötet. Vid tiotiden kollar nyhetschefen TNS-Sifo och Orvestos statistik över sajtens 

unika besökare senaste året. Nyhetschefen kommenterar detta: 

– Sidvisningar är inte det viktiga. Vi behöver inte jaga trafik som kommersiella webbtidningar 

gör, visst är vi också kommersiellt finansierade men vi har en dubbel roll. Vi riktar oss mot 

personer i sin yrkesroll. Vi strävar efter unika webbläsare samtidigt som vi vill behålla vår 

redaktionella profil. Det viktiga är räckvidden. 

 

Nyhetschefen följer därefter upp en artikel med en ytterligare artikel inom samma ämne. 

Därför vill nyhetschefen ha en ny bild för att visa för läsarna att något nytt har kommit ut. 

Uppföljningen görs därför att nyhetsvärdet hos föregående artiklar varit stort.  Nyhetschefen 

bestämmer sig för att hålla på artikeln i cirka 30 minuter till en timme då föregående artikel 
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fortfarande drar mycket klick och alla läsare ännu kanske inte läst just den artikeln.   

– Jag vill ha en ny bild så jag kan visa för läsaren att något nytt kommit ut. Toppen går så 

himla bra just nu så jag väntar med uppföljningen. 

 

Sedan kollar nyhetschefen den senaste veckans antal unika besökare i Google Analytics och 

kollar därefter även realstatistik som visar mest lästa sida och mest lästa skribenten på sajten. 

Nyhetschefen förklarar redaktionens syn på klickstatistik: 

–Aftonbladet och de andra stora jagar hysteriskt efter klick. Vi bryr oss, men det är inte det 

enda. Vår målgrupp är rätt smal och den vi vill nå. För att nå målgruppen måste man känna 

till vad som angår dem genom att träffa och snacka med dem för att lära sig vad deras jobb 

går ut på. Har man jobbat länge vet man vilka rubriker som fungerar och vilka som inte gör 

det. Jag tänker inte i termer av trafik utan det är mer än fråga om kommunikation med läsaren. 

 

Sammanfattning 

En slutsats som går att dra av observationen av den anonyma redaktionen är att nyhetssajten 

prioriterar sin målgrupp framför antal klick. Det framgår dock att redaktionen har 

uppfattningar om vad som genererar mycket klick och att det till viss del påverkar 

presentationen av nyheterna. 

5.1.2 Na.se 

Direktobservationen av na.se ägde rum den 13 december 2011. Webbredaktionen bestod för 

dagen av Linus Mattisson, Herman Nikolic, Marina T. Nilsson, Gabriel Rådström och Pär 

Thorsén. Herman Nikolic är webbchef medan de övriga har titeln webbredaktörer. Gabriel 

Rådström och Marina T. Nilsson arbetar främst med webb-tv. Arbetsuppgifterna för 

webbredaktörerna varierar då redaktionen roterar på arbetspositionerna. Denna dag är Pär 

Thorsén huvudansvarig för sajten. 

 Den redaktionella miljön består av ett stort och öppet kontorslandskap där även 

journalisterna som arbetar med Nerikes Allehandas papperstidning sitter. Webbredaktionen 

sitter tillsammans runt en stor grupp av bord. Nära webbredaktionen sitter webbchefen 

Herman Nikolic vid en cirkelformad nyhetsdesk i mitten av kontorslandskapet, där även 

nyhetscheferna från papperstidningens olika avdelningar sitter.  
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På webbredaktionen finns en storbildsskärm som visar realtidsstatistik från Google Analytics 

om sajtens trafik. På storbildsskärmen presenteras antal aktiva besökare på sidan uppdelat på 

nya och återkommande, vanligaste sidhänvisningar uppdelat i källa och aktiva besökare, bästa 

aktiva sidorna uppdelat i aktiv sida och aktiva besökare i procent per sida, sidvisningar per 

minut samt sidvisningar per sekund. Webbredaktionen kan även ta del av klickstatistik i sina 

datorer via publiceringsprogrammet Polopoly. I programmet finns ett diagram som i 

tårtbitsform visar sidvisningar på de mest lästa artiklarna.  

 Observationerna är uppdelade i tre delar. Först observationerna under förmiddagen och 

därefter de under eftermiddagen. Till sist kommer en sammanfattning av båda 

observationerna. 

 

Förmiddag 

Klockan är nio och det är en lugn morgon på na.se. Webbredaktören Pär Thorsén lägger upp 

en recension av bandet Motörheads spelning i Örebro dagen innan, och förhandsmodererar 

sedan kommentarer till artiklar på sajten. Redaktionen diskuterar sinsemellan vad som ska bli 

nästa topp på sajten. Pär Thorsén om vilka program redaktionen använder för att se 

klickstatistik och hur programmen används: 

– Polopoly har vi använt länge, där ser vi tendenser för våra artiklar. Google Analytics och 

skärmen har vi inte använt så länge, den kom upp förra veckan. Jag tittar på skärmen i 

synnerhet när en ny topp läggs upp, då kan man se om man behöver tänka om beträffande 

rubrik eller lägga upp en ny topp. 

 

Därefter redigerar Pär Thorsén en bild till en lucia-artikel. Linus Mattison skriver en 

polisartikel medan Marina T. Nilsson diskuterar huruvida de ska ha ett möte eller inte. Pär 

Thorsén svarar på insändare i egenskap av moderator på sajten. Herman Nikolic diskuterar 

med Linus Mattison om placeringen av en artikel och att Linus artikel kommer med i 

morgondagens papperstidning. Pär Thorsén skriver sedan en artikel om en trafikolycka som 

kommer upp som ny topp på sajten. 

 

Klockan halv tio kommer Andreas Nilsson (nyhetschef) och Sten Nöjd (reporter) från 

papperstidningen förbi webbredaktionen och tittar på storbildsskärmen. 

– Vi är över 700 aktiva besökare nu, säger Andreas Nilsson. 

– Ja, det beror på lucia-artikeln, svarar Sten Nöjd. 

http://na.se/
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Vid halv elva diskuterar större delen av redaktionen rubriken till en webb-tv-artikel som ingår 

i na.se: s artikelserie, Krim-TV samtidigt som Linus Mattison kollar klickstatistik i Polopoly. 

Marina T. Nilsson vill ha en vinjett upplagd i bilden medan Herman Nikolic vill ha en kortare 

brödtext.  Herman Nikolic vill sedan ha en ny vinkel på webb-tv-artikeln och diskuterar det 

med redaktionen: 

– Det är kanske lite mycket text i artikeln, smaska in Krim-TV i bilden i Photoshop, få med 

djurrättsaktivist i rubriken eller puffen, det får folk intresserade. 

 

Efter att redaktionen diskuterat färdigt ändras artikelns rubrik och puffbild, när ändringarna 

publicerats blir artikeln sajtens andra bästa aktiva sida.  

 

Eftermiddag 

Redaktionen scannar efter lunch av andra nyhetsmedier. Linus Mattison skriver en artikel 

medan Pär Thorsén kollar av läget i länet med polisen. Vid ettiden fortsätter redaktionen att 

arbeta med diverse redaktionellt arbete. Pär Thorsén förhandsmodererar läsarkommentarer 

och fixar med filmer från morgonens luciatåg. Därefter blir han larmad av Linus Mattison om 

att en trafikolycka inträffat i Åsbro varpå Pär Thorsén ringer upp polisen. Linus Mattison och 

Marina T. Nilsson diskuterar sedan kommentarer som kommit in på sajtens Facebooksida.  

Just nu är klickstatistik närvarande i form av informationen på storbildsskärmen, men dess 

påverkan på det redaktionella arbetet förefaller vara minimal. 

 Klockan kvart i två ringer Pär Thorsén upp na.se: s utsände vid trafikolyckan i Åsbro. 

Samtidigt pratar Linus Mattison i telefon med en läsare. Senare ringer Pär Thorsén upp 

polisen angående mer information om trafikolyckan i Åsbro, samtidigt som Linus Mattison 

via telefon bokar en intervju med en spelare i Örebro Hockey till nästa vecka. 

 Strax innan två dyker Gabriel Rådström, en av webbredaktionens medarbetare, upp. Han är 

på väg ut på staden för att filma ett luciatåg något som ”brukar rendera en hel del klick på 

sajten” enligt Gabriel. Vid tretiden publicerar Pär Thorsén en film från ett av många luciatåg 

som framträtt i Örebro under dagen. Därefter läser han nyheter på TT:s sajt samt kollar 

händelser i länet på SOS Alarm. Redaktionen diskuterar sedan en vinkel på en eventuell 

artikel om ledlampor. Pär Thorsén kollar sedan på storbildsskärmen och diskuterar med 

Marina T. Nilsson. Pär Thorsen uttalar sig om artikeln Ingen vill hitta på namn till bussarna 

som ligger trea på listan över bästa aktiva sidor: 
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– De drar alltid klick, de där artiklarna. 

 

Vid halv fyra börjar direktobservationen gå mot sitt slut. Återigen rår en lugn stämning på 

redaktionen. Linus Mattisson är spårlöst försvunnen och Pär Thorsén och Marina T. Nilsson 

diskuterar en artikel om vargar samt en uppföljningsartikel om en dömd våldtäktsman.   

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att redaktionen tittar på storbildsskärmen då och då, främst för 

att se hur det går för de artiklar som just publicerats. I observationen framkommer exempel på 

hur klickstatistik indirekt påverkar presentationen av ett material och att redaktionen har en 

uppfattning om vilken typ av material som ger mycket klick. Klickstatistiken på 

storbildsskärmen är även något som engagerar journalisterna på papperstidningen. 

5.2 Samtalsintervjuer 

Samtalsintervjuerna blandar svaren från de olika redaktionerna och är uppdelade i åtta delar: 

nyckeltal, användning och frekvens, redaktionella möten, publicering, presentation, 

samarbete med annonsavdelning, användningsområde och förhållningssätt samt åsikter och 

framtid. Samtalsintervjuerna finns sparade som inspelade ljudfiler hos uppsatsförfattarna. 

5.2.1 Nyckeltal 

På den anonyma redaktionen arbetar webbredaktören dagligen med klickstatistik medan 

webbreportern enbart gör det några gånger under veckan när webbreportern är ansvarig för 

sajten. De nyckeltal som de bägge tar del av är: 

 Unika besökare per artikel. 

 Antal sidvisningar per artikel och på sajten.  

Dessutom tittar webbreportern på antal unika besökare på sajten. Webbredaktören menar att 

unika besökare per artikel är ett viktigt nyckeltal därför att det är ett mått på hur många läsare 

varje artikel har. Webbredaktören menar också att antal sidvisningar per artikel är ett viktigt 

nyckeltal eftersom sajten säljer annonser per klick.  

 Björn Hedensjö (webbchef dn.se) säger att deras redaktion tittar på följande nyckeltal: 

 Klickfrekvensen på förstasidan. 
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 Antal besökare på förstasidan som sedan klickar sig vidare på sajten. 

 Snittläsning per minut på förstasidans artiklar senaste tre minuter. 

 Jämförelsestatistik från de senaste fem veckorna över hur puffar på förstasidan 

klickats jämfört med hur en tidigare puff på samma position klickats vid samma 

tidpunkt. 

 Läsarbeteenden i form av scrollning och navigering. 

 

Lars Westin (webbchef gd.se/arbetarbladet.se) säger att redaktionen fortlöpande följer vilka 

artiklar som är mest klickade under dagen och gårdagen. Ulf Lindman (webbmaster 

gd.se/arbetarbladet.se) använder sig av följande nyckeltal: 

 Antal sidvisningar per artikel. 

 Unika besökare per artikel. 

 Vilka länkar läsare klickat på. 

 Hur olika sektioner på sajten klickas. 

Marina T. Nilsson och Linus Mattisson (webbredaktörer na.se) och Herman Nikolic 

(webbchef na.se) använder sig alla av statistik som anger: 

 Antal sidvisningar på sajten och per artikel. 

 Unika besökare på sajten och per artikel.  

Utöver det använder sig Marina T. Nilsson av klickstatistik som visar hur långt in i ett 

filmklipp en läsare tittat för att se var i filmklippet läsaren faller bort. Linus Mattisson tar 

också del av vilka tider på dygnet läsare besöker sajten. Herman Nikolic tar också del av 

statistik gällande genomsnittlig besökstid och sidhänvisningar. Enligt Herman Nikolic är de 

aspekterna extra viktiga då redaktionen vill nå ut till så många som möjligt samt att besökarna 

stannar så länge som möjligt på sajten. 

 Malin Ahnoff (webbredaktör nt.se) säger att hon främst tittar på antal sidvisningar per 

artikel och unika besökare per artikel. Dessutom säger hon att hon tar del av både tim- och 

dygnsstatistik beträffande sajten. 

5.2.2 Användning och frekvens 

Webbredaktören på den anonyma redaktionen tycker att användningen av klickstatistik är 

begränsad även om webbredaktören ofta kollar om artiklar blir mycket lästa eller inte, främst 

vid publicering av nya artiklar då publiceringsprogrammet även innehåller klickstatistik. 



 29 

Dessutom tar webbredaktören del av klickstatistik efter att ha skickat ut nyhetsbrev till sajtens 

prenumeranter för att se om nyhetsbrevet gett någon effekt: 

– Jag vet inte om jag ska kalla det för att jag använder klickstatistiken mer än att jag är 

nyfiken. Det är sällan jag går in och ändrar en rubrik, det kan hända att jag gör det för att jag 

tycker att den blir mer läst om jag gör så här. Det är oftare jag ändrar bilder så att det ska se 

snyggare ut på sajten än vad jag ändrar rubriker. 

 

Webbreportern på samma redaktion, säger sig använda klickstatistik ständigt men främst när 

det gäller att byta toppnyhet på sajten för att se när det är rätt läge. Webbreportern säger också 

att användningen kan ske i form av att webbreportern larmar nyhetschefen ifall sajten har för 

få besökare. Webbreportern säger även att rubrikändringar kan ske för att få upp trafiken men 

att ändringar i brödtexten sällan sker. Angående artiklar som drar mer trafik följer de upp 

artiklarna om ämnet möjliggör det. Då i form av nya artiklar som länkar till föregående 

artiklar. Däremot följer inte redaktionen upp artiklar som drar mycket trafik bara för sakens 

skull, enligt webbreportern. 

Mikael Sundgren (webbchef nt.se) säger att det inte enbart är klickstatistik som bestämmer 

huruvida deras redaktion följer upp artiklar. Han menar att också redaktionens känsla för 

nyhetens värde styr: 

– En bra nyhet gör man mer på. Vi vet vad som är en bra nyhet och då väljer vi att göra mer 

utav den. Vi kanske kan göra ett tv-inslag till artikeln, kanske finns arkivartiklar vi kan lägga 

till och så vidare. 

 

Björn Hedensjö (webbchef dn.se) säger att de använder sig ”ganska mycket” av klickstatistik. 

Frekvensen beror på vilken roll man har. Förstasidesredaktörer tittar mer frekvent än enstaka 

reportrar. Vidare säger han att klickstatistik är en indikator på vad folk tycker är intressant och 

ett bra hjälpmedel för att lära känna läsaren. Han säger också att användningen av 

klickstatistik blir effektivast om man använt sig av den över en längre tid.  

  Lars Westin (webbchef gd.se/arbetarbladet.se) säger att redaktionen varje morgon ser över 

vad varit mest läst dagen innan, men att de inte har något regelverk för hur frekvent de ska 

följa klickstatistik. Däremot säger Lars Westin att de fortlöpande ser över hur mycket varje 

artikel blir klickad. Ulf Lindman (webbmaster gd.se/arbetarbladet.se) säger att han använder 

klickstatistik som ett verktyg för att se om verkligheten stämmer överens med redaktionens 

bild av läsarna. Han använder också klickstatistik för att se tendenser i läsarnas beteenden. Ulf 
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Lindman säger att han inte följerklickstatistik ”slaviskt” men att den är intressant eftersom 

den visar att det finns en skillnad i vad läsarna och hans redaktion finner intressant:  

– Det är bra för oss att se hur folk gör i verkligheten istället för att vi bara gissar. Vi är rätt 

insnöade själva på sajten, vi vet hur den fungerar med in- och utgångar. Vi har ju svårt att 

föreställa oss hur en person som är ny på sajten använder sajten, det märker man själv när 

man går in på andra sajter. 

 

Vidare säger Ulf Lindman att ”man inte får stirra sig blind på statistiken” eller låta sig ledas 

av den, men att den kan vara vägledande och ge en råd hur man ska presentera en nyhet. 

Samtidigt säger han att det är svårt att förutse vad publiken kommer att läsa. 

– Vi har fått några rejäla överraskningar under årets lopp. Vi har lagt ut grejer som blivit mer 

lästa än vi hade trott. Förra veckan vann en lokal tjej en modelltävling, då blev det enorma 

siffror. 13 000 klick jämfört med en vanlig bra artikel på 2 000 klick. Skälet var att artikeln 

låg länkad i en modeblogg vilket gav oss läsare från hela landet. 

På na.se sattes nyligen en storbildsskärm upp vid webbredaktionens arbetsplats. Den visar 

realtidsstatistik från sajten och hjälper enligt Herman Nikolic (webbchef na.se) redaktionen 

med att få respons: 

– Det är inget att titta på hela tiden, men när man lägger ut kan man se om man fick respons. 

När man jobbat ett tag vet man hur mycket läsning en sak borde ha och går det bra eller dåligt 

undrar man varför. Vad gjorde jag nu? Kan jag byta bild eller göra en superrubrik? Det blir 

mycket bollande.  

– Just nu känns det som tjänstefel att inte kolla vad folk läser. Särskilt när man vet att det är 

bra grejer, då har man en chans att göra om. Annars famlar man i blindo. 

 

Marina T. Nilsson och Linus Mattisson (webbredaktörer na.se) använder klickstatistik olika 

från dag till dag beroende på vilken roll de har. Även frekvensen av användningen skiljer sig 

men enligt Linus Mattisson är klickstatistik ” uppe på tapeten under nästan varje arbetspass”. 

När Marina T. Nilsson har huvudansvaret för sajten tittar hon på klickstatistik varje eller 

varannan timme. Vid publicering av filmklipp använder hon sig av i statistiken i 

förebyggande syfte. Det vill säga att hon kollar hur klickat filmklippet är så att hon vet hur 

hon ska göra filmklipp i framtiden.  

 Mikael Sundgren (webbchef nt.se) säger att han har programmet för klickstatistik uppe 

ständigt under dagen och att han använder sig av klickstatistik väldigt frekvent. Malin Ahnoff 
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(webbredaktör nt.se) säger att användningen skiljer sig lite, den används mer beträffande 

placering av nyheter på sajten än vid nyhetsvärdering. 

5.2.3 Redaktionella möten 

Webbreportern säger att klickstatistik inte är särskilt närvarande på den anonyma 

redaktionens redaktionella möten. Webbreportern redovisar föregående veckas statistik på 

måndagsmötet och mejlar även ut till redaktionen hur trafiken var och vilka artiklar som gick 

bra föregående vecka. Webbredaktören bekräftar webbreporterns bild av en låg närvaro av 

klickstatistik på redaktionella möten. Webbredaktören redovisar likt webbreportern 

klickstatistik en gång på veckomötet. Webbredaktören menar att det är viktigare att de 

planerar nyheter och hittar rätt vinkel för målgruppen än att planera nyheter som ska bli 

”klickbomber” eller ”klickmagneter”.  

 På dn.se är däremot klickstatistik högst närvarande på redaktionella möten enligt Björn 

Hedensjö (webbchef dn.se). Han säger att de fortlöpande under dagen diskuterar huruvida 

läsarna tycker att en nyhet är intressant eller inte. Även på gd.se och arbetarbladet.se är 

klickstatistik närvarande på redaktionella möten. Lars Westin (webbchef 

gd.se/arbetarbladet.se) säger att de tittar på vad som är mest läst, vilka avdelningar som är 

mest besökta och hur utvecklingen går.  

Enligt Marina T. Nilsson (webbredaktör na.se) och Herman Nikolic (webbchef na.se) är 

klickstatistik inte särskilt närvarande på redaktionella möten på na.se. Han säger att siffror 

kan nämnas vid rekordveckor medan hon säger att klickstatistikens närvaro beror på mötets 

tema. Linus Mattisson (webbredaktör na.se) säger däremot att klickstatistik är högst 

närvarande på redaktionella möten och att det pågår en idelig diskussion om hur antalet 

sidvisningar och besökare ska öka. 

 På nt.se är klickstatistik högst närvarande på redaktionella möten enligt Mikael Sundgren 

(webbchef nt.se). På morgon- och eftermiddagsmötet går redaktionen igenom vad som är 

mest klickat just nu, mest klickat över dygnet och enligt Malin Ahnoff (webbredaktör nt.se) 

även det som är mest debatterat. 
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5.2.4 Publicering av nyheter 

Webbreportern på den anonyma redaktionen säger att det är olika huruvida webbreportern 

styrs av klickstatistik beträffande publicering. Webbreportern menar att det vore konstigt om 

man inte bryr sig om läsarnas intressen när man arbetar med webbjournalistik. En bild som 

Herman Nikolic (webbchef na.se) styrker: 

– Det vore konstigt om klickstatistik inte påverkar det material vi publicerar. Vi lägger inte ut 

grejer som vi vet inte kommer få några klick. Då är det i onödan om det inte finns någon 

viktig aspekt, att det är viktig information eller att allmänheten bör känna till det. Men det är 

klart att man lär sig utkristallisera vilka ämnen som funkar på webben. 

 

Däremot säger Herman Nikolic att webbredaktionen på na.se har massvis med kriterier för 

vad de publicerar.  

– Vi tar inte med två nakna bröst för att det drar mycket klick. Vi arbetar ju journalistiskt. 

 

Webbreportern säger också att den anonyma redaktionen har vissa ämnen som de alltid 

kommer att skriva om även om de inte drar mycket trafik på webben. Webbredaktören 

exemplifierar: 

– Det kan vara en nyhet som vi vet kommer dra lite trafik för att det är ett bolag som få känner 

till, men det är ändå en så pass intressant nyhet så att vi kommer skriva och toppa med den. Vi 

gör det inte för att få klick, utan vi gör det för att en viss del av vår målgrupp verkligen vill 

läsa om nyheten. Och då skiter man helt och hållet i klickstatistiken. 

 

Även Björn Hedensjö (webbchef dn.se) säger att det definitivt finns situationer där man helt 

bortser från klickstatistik: 

– Exempelvis när ett EU-beslut fattats och vi vet att det är inte är någon läsarmagnet men det 

är ändå så pass viktigt för många. Då får det ligga topp så länge som vi tycker det är rimligt. 

 

Björn Hedensjö säger att man i det fallet kan använda sig av klickstatistik för att göra 

pufftexten så intressant som möjligt och att den då blir ett mått på hur bra redaktionen är på 

att göra puffar och hur intresseväckande sajten är. 

 Lars Westin (webbchef gd.se/arbetarbladet.se) säger att även hans redaktion upplever 

situationer där publicistiska ambitioner prioriteras högre än klicken:  



 33 

– Det finns ju sådant vi publicerar av andra skäl än att det är klickat och läst, mer publicistiska 

skäl. Det kanske bara är en liten grupp som läser det, men det är viktigt att få ut det, för det är 

viktigt för de läsarna. Vi kan ju ha tämligen betydelselösa artiklar som är väldigt klickade som 

många tittar och klickar på och tycker det är småkul, men som inte betyder något.  

 

Na.se är inget undantag. Där publiceras visst material oavsett om det blir klickat eller inte, 

enligt Linus Mattisson (webbredaktör na.se): 

– Vissa nyheter vet man att de inte kommer klickas så mycket. Man måste ju informera 

allmänheten om vissa saker oavsett om det klickas så mycket, typ politiska beslut.  

 

Däremot säger Linus Mattisson att de i fråga om publicering från papperstidningen har 

klickstatistik i åtanke. 

– Vi tänker väl i klicktermer där om man ska vara krass eller ärlig. Det är ju ganska mycket 

blåljusnyheter man tar från tidningen. Vi väljer ut det som vi tror är mest populärt och blir 

mest klickat.  

 

Malin Ahnoff (webbredaktör nt.se) säger att klickstatistik inte styr vad som publiceras på 

nt.se eller vilka ämnen hon skriver om. Hon säger att hon inte väljer bort en nyhet som har en 

hög journalistisk prioritet bara för att den skulle bli dåligt klickad: 

– Vi kan ha grejer som känns väldigt journalistiskt viktigt, regeringens budgetförslag eller 

liknande, som man ser går väldigt dåligt på nätet hos oss. Men sådant bör ändå finnas med 

och ligga ganska högt för att ge sidan seriositet även om nyheten inte klickas särskilt mycket. 

 

Marina T. Nilsson (webbredaktör na.se) säger att klickstatistik påverkar vilka ämnen hon 

skriver om då läsarnas intressen är en del av nyhetsvärderingen, men hon poängterar att det 

bara en av många faktorer som spelar in. Vidare säger hon att klickstatistik lärt redaktionen 

om läsarnas beteenden på sajten.  Linus Mattisson (webbredaktör na.se) tycker att 

klickstatistik påverkar hur redaktionen utformar och presenterar nyheter, men inte att den styr 

hur de värderar nyheter.    

 Chefredaktören på den anonyma redaktionen menar att det är farligt för redaktionen att 

styras av klicken beträffande publicering, då kan de riskera att missa att nå ut till sina 

kärnläsare. Webbredaktören på den anonyma redaktionen säger däremot att klickstatistik kan 

påverka vilka ämnen webbredaktören väljer att skriva om. Om webbredaktören känner ett 
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behov av att jaga klick kan det hända att webbredaktören letar efter mer publikfriande notiser. 

Webbredaktören menar dock att detta är mer en sak man kan göra än något som är nödvändigt 

att göra. Vidare säger webbredaktören att nyhetsvärderingen inte ska påverkas av 

klickstatistik men att den kan göra det i vissa extrema lägen: 

– Är alla notiser jag väljer emellan lika, exempelvis skriva om en ny försäljningschef på ett 

okänt bolag eller skriva om ett mer publikfriande företag, då väljer man ju den notisen som får 

mest klick. Det är roligt med mer klick. Vi är ändå en sajt på nätet. Kommer en läsare in på 

vår sajt och läser en grej kanske läsaren läser en grej till. 

 

Att nyhetsvärdera efter klicken är även Herman Nikolic (webbchef na.se) inne på. Han menar 

att om redaktionen på na.se ska välja vilken av två ”likadana” nyheter som ska ligga i topp tar 

de den som ger mest klick. Men samtidigt säger Herman Nikolic att om något är 

nyhetsmässigt bättre eller webbunikt ska det ligga i topp, oavsett om det innebär färre klick. 

– Om en nyhet är exklusiv och viktig för våra läsare då trycker vi på det, även om vi vet att 

det blir färre klick än en trafikolycka.  

 

Webbredaktören säger också att det emellanåt kan komma larm från säljavdelningen om att 

den anonyma redaktionens sajt behöver fler sidvisningar. Webbredaktören säger att man då 

kan krydda sajten med bildspel för att få fler sidvisningar, men att de slutat med det. Däremot 

har de en sektion på sajten med mycket bilder som drar många sidvisningar. En sektion som 

är viktig för sajten ur sidvisningshänsyn men också för sajtens igenkänningsfaktor då 

sektionens syfte är att underhålla läsarna. 

 Klickstatistik påverkar litet grann vilka artiklar dn.se publicerar, men den styr inte 

nyhetsvärderingen enligt Björn Hedensjö (webbchef dn.se): 

– Vi nyhetsvärderar utifrån ett traditionellt redaktörskap som bas, men den (klickstatistiken) 

är ett väldigt bra hjälpmedel för att lära känna läsaren. 

 

Klickstatistik påverkar inte vad som publiceras på gd.se och arbetarbladet.se enligt Lars 

Westin (webbchef gd.se/arbetarbladet.se) Han säger att klickstatistik snarare påverkar hur 

nyheter presenteras. 
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5.2.5 Presentation av nyheter 

Webbreportern på den anonyma redaktionen utelämnar ibland information i pufftexter för att 

locka fler läsare, vilket sker främst när det gäller ämnen som webbreportern vet inte drar så 

mycket trafik. Webbreportern menar att detta är viktigt om redaktionen vill att läsare ska 

klicka på en artikel. Däremot menar webbreportern att detta inte är något signifikativt för 

webbjournalistiken utan är exakt samma princip som när man skriver för en papperstidning.  

Webbredaktören på samma redaktion skriver och vinklar liksom webbreportern rubriker på 

ett sätt så att de ska bli mer lästa och klickade, men webbredaktören understryker att 

rubrikerna alltid måste ha täckning i texten. Webbredaktören menar att detta sätt att presentera 

nyheter mer handlar om ett högre läsvärde än att jaga trafik.  

 Även Ulf Lindman (webbmaster gd.se/arbetarbladet.se) säger att just rubriksättningen är 

viktig för klicken och att det finns en poäng i att utelämna information: 

– Man ser väldigt tydligt. Vi har bytt en dålig rubrik mot en bättre och då ser man att intresset 

ökar. En något mer vässad rubrik fångar läsaren. Vi jobbar mot ett mål om att ha en intressant 

rubrik men inte avslöja för mycket, vi vill gärna att folk klickar sig vidare och läser hela 

artikeln.  

 

Rubriksättningen har även stor betydelse på na.se, enligt Linus Mattisson (webbredaktör 

na.se). Han säger att klickstatistik ger honom direkt svar på om en rubrik fungerar eller inte. 

Herman Nikolic (webbchef na.se) säger att om exempelvis en tänkt bra nyhet har få klick 

måste de ändra nyhetens utformning och framförallt rubriken: 

– Rubrik är ofta det som gör att folk vill läsa en nyhet. Samtidigt så är vi en tidning, vi 

försöker hålla rubrikerna väldigt korrekta. De ska stämma och ha täckning, man ska inte bli 

besviken när man kommer in på artikeln. Vissa andra tidningar är ju experter på att vässa 

rubrikerna ett steg för långt. Det försöker vi undvika, för det tror jag är kontraproduktivt i 

längden. 

 

Webbredaktören och webbreportern tycker inte att klickstatistik påverkar hur den anonyma 

redaktionen placerar artiklarna då de har en strikt policy hur artiklar ska läggas ut på sajten. 

Webbredaktören menar att sajtens utseende är det viktigaste vad gäller placering av artiklar.  

 Björn Hedensjö (webbchef dn.se) säger att redaktionen på dn.se lär sig väldigt mycket om 

nyhetspresentation av klickstatistik och att den kan påverka sättet de presenterar sina nyheter 

på beträffande placering samt bild- och rubriksättning.  
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 Klickstatistik påverkar placeringen av nyheter på gd.se och arbetarbladet.se enligt Lars 

Westin (webbchef gd.se/arbetarbladet.se). Det som är mest läst placerar de med bättre 

exponering på sidan samtidigt som det redaktionen anser ha potential att bli mer läst lyfts upp. 

Han säger också att de lägger ned mer arbete på att göra länkar, bildspel och bilder till artiklar 

som är mer klickade än andra. Dessutom säger Lars Westin att antalet kommentarer på en 

artikel är nästan lika viktigt som antal klick: 

– Artiklar med mycket kommentarer låter vi leva längre med en hög placering, för att dra 

ännu fler kommentarer och hålla diskussionen igång.  

 

Även Malin Ahnoff (webbredaktör nt.se) säger att nyheters placering kan styras av 

klickstatistik. Om en topp är mycket klickad på nt.se får den ligga kvar längre än om den hade 

varit mindre klickad. Hon säger också att läsarna ibland kan få vara med och bedöma hur en 

nyhet ska placeras: 

– Om man har nyheter som journalistiskt bedöms som ganska lika så kan läsarna få vara och 

med att bestämma. Vi flyttar då upp den nyhet som flest läser, för att läsarna ska hitta den 

lättare. 

 

På na.se är klickstatistik det enda som påverkar artiklarnas presentation enligt 

webbredaktören Marina T. Nilsson (webbredaktör na.se): 

– Det är bara hur klickat det blir som styr det. Man gör något man tror ska bli klickat, blir det 

inte det ändrar man efter vad man tror blir mer klickat. Man ändrar bilder, bildutsnitt, 

rubriker, länkar, över- eller underrubrik. Hela sättet man presenterar artikeln på. 

5.2.6 Samarbete med annonsavdelning 

Samarbetet mellan annonsavdelningen och den anonyma redaktionen är enligt chefredaktören 

inte särskilt utbrett. De måste leverera en viss trafik till de annonser som är sålda. Är trafiken 

inte tillräckligt hög för att tillgodose annonserna arbetar redaktionen enligt chefredaktören på 

olika sätt för att driva upp trafiken. Exempelvis kan de försöka driva in trafik från koncernens 

huvudsida eller anpassa artiklarnas placering och pufftexter. Chefredaktören säger att 

redaktionen i dessa fall mer värnar om sina kärnläsare än att publicera artiklar som 

redaktionen vet drar mycket klick. Webbredaktören säger däremot att när säljavdelningen 

larmar om att trafiken sjunker, kan de välja att skriva om företag som de vet drar mycket 

trafik för att tillmötesgå annonsförsäljningen. 
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     Även på dn.se kan det förekomma att säljavdelningen larmar om låga siffror, enligt Björn 

Hedensjö (webbchef dn.se): 

– Vi kan få information om att vi ligger lågt på webb-tv den här veckan och behöver mer 

trafik där. Då agerar vi utefter det och kör kanske ett extra klipp webb-tv. 

 

Lars Westin (webbchef gd.se/arbetarbladet.se) säger att annonsörerna inte påverkar det 

redaktionella materialet på deras sajt. Redaktionen levererar statistik till annonsavdelningen så 

att de ska kunna sälja annonser mer riktat mot specifika avdelningar.  

 På na.se ser det ungefär likadant ut som på gd.se och arbetarbladet.se. Herman Nikolic 

(webbchef na.se) säger att de aldrig gör något efter annonsavdelningens önskemål utan alltid 

utgår redaktionens egna idéer. Däremot ger han annonsavdelningen underlag och sedan rättar 

sig de efter det: 

– Redaktionen jobbar vattentätt från annonsavdelningen. Jag som webbchef har en viss 

kontakt, men inte övriga redaktionen.   

5.2.7 Användningsområde och förhållningssätt 

Chefredaktören på den anonyma redaktionen tycker att man kan använda klickstatistik som 

ett journalistiskt verktyg, men betonar att deras redaktion i första hand fokuserar på att nå sina 

kärnläsare. Klickstatistik visar däremot inte om de lyckas med det, för den informationen 

krävs läsarundersökningar. Webbreportern på samma redaktion tycker att klickstatistik inte 

får spela för stor roll och att dess påverkan beror på vilken arbetsuppgift man har. Även 

webbreportern betonar att den anonyma redaktionen fokuserar på att nå sina kärnläsare och 

säger att de inte har något egenintresse i att ha många läsare. Webbreportern säger att om de 

fokuserar för mycket på klick finns risken att de tappar sina kärnläsare: 

- Vi har en specifik målgrupp som vi riktar oss till, om vi då går utanför den och bara 

fokuserar på att få så många klick som möjligt så tappar vi de läsare vi faktiskt har. De som är 

vana vid vår produkt och tycker om vårt varumärke och våra nyheter. Det finns en risk att 

man blir för populistisk om man bara bryr sig om vad som klickas. 

Webbredaktören på den anonyma redaktionen säger att det inte blir någon kvalitativ produkt 

om man bara låter klickstatistik styra men att den är en bra mätare för att hålla koll på att 

redaktionen gör rätt saker och att de når det antal personer de vill nå: 

– Säg att vi har mellan si och så unika besökare i veckan då vet vi att vi träffar rätt. Får vi 10 

000 fler vet vi att vi gjort någon klickdragare som kanske inte passar in i målgruppen men den 
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funkade och drog trafik. Men vi blir inte så jättemycket lyckligare. Det kan egentligen vara 

viktigare att göra skitbra grejer och ha 10 000 mindre besökare en vecka. 

 

Björn Hedensjö (webbchef dn.se) tycker att klickstatistik ska användas i hög utsträckning och 

som ett verktyg för att lära känna läsarna och kunna göra en sajt som läsarna tycker är 

attraktiv. Han säger att det är först när man använt verktyget ett tag som man får ut något av 

det: 

– Då lär man sig vad läsarna gillar, vad som funkar och vilka ämnen läsarna tycker är 

intressanta. Man kan göra en bättre sajt helt enkelt. 

 

Lars Westin (webbchef gd.se/arbetarbladet.se) tycker att klickstatistik kan användas som ett 

kvitto på om läsarna är intresserade av materialet som publiceras och vilka ämnen som är 

populära hos läsarna. Ulf Lindman (webbmaster gd.se/arbetarbladet.se) tycker att 

webbredaktioner har en fördel gentemot redaktioner för papperstidningar eftersom 

webbredaktioner verkligen ser vad publiken läser. Ulf Lindman tycker också att man inte får 

bli slav under statistiken och menar att journalistiken måste vara en blandning av publicistiska 

ambitioner och läsarnas intressen. 

 Herman Nikolic (webbchefen na.se) tycker att det är svårt att säga i vilken utsträckning 

klickstatistik ska användas. Han säger att mycket av den statistik han fått hittills inte visat sig 

stämma helt. Det är enligt honom relationen mellan siffrorna i statistiken som är intressant. 

Marina T. Nilsson (webbredaktör na.se) tycker att klickstatistik ska användas som en metod 

att kolla om ens egen nyhetsvärdering stämmer. Om ens egen nyhetsvärdering inte stämmer, 

måste man tänka över presentationen, menar hon. Linus Mattisson (webbredaktör na.se) 

tycker inte att man får stirra sig blind på klickstatistik. Han säger att det kan skapa överdrivna 

rubriker och bildlösningar.  

 Malin Ahnoff (webbredaktör nt.se) säger att klickstatistik ger en fingervisning om vad 

läsarna tycker är intressant, därför tycker hon att man inte ska bortse från den. Däremot menar 

hon att man måste publicera vissa nyheter som kanske inte gör sig bra på webben, för att 

åstadkomma den journalistiska bredd man måste ha på en seriös nyhetssajt. 

– Man kan inte bara gå efter klicken, men man ska heller inte förringa dem. Det är en faktisk 

indikation på vad läsaren vill ha.   
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Webbreportern och webbredaktören tycker att den anonyma redaktionen förhåller sig till 

klickstatistik på ett sunt sätt och att den inte tar för mycket fokus. Alla på den redaktionen 

varken bryr sig eller jobbar med den, utan det är de som arbetar mer operativt som främst 

använder statistiken.  

– Den är viktig för den som har hand om löpet så att man ser att det är en bra mix av nyheter 

och så bra rubriker som möjligt.  

 

Webbredaktören säger att den anonyma redaktionen har lätt att prata ihop sig angående hur de 

ska förhålla sig till klickstatistik, eftersom redaktionen består av få personer: 

– De få gångerna vi vet att vi behöver ösa klick så hjälps vi åt att leta efter tokroliga notiser. 

 

Björn Hedensjö (webbchef dn.se) upplever att alla på dn.se tycker att klickstatistik är kul att 

arbeta med och han tror att man som webbjournalist måste tycka så. Dessutom säger han att 

klickstatistik kan vara en sporre i arbetet, något som även Malin Ahnoff (webbredaktör nt.se) 

håller med om: 

– Är det väldigt många artiklar som går väldigt bra vet man att man har en hög läsning. Det 

kan sporra en till att få ut nyheter snabbare och att man gör fler omkringgrejer som kollage 

och bildspel.  

 

Malin Ahnoff säger att hennes redaktion har ett bra förhållningssätt till klickstatistik eftersom 

de använder sig av den men samtidigt håller sin journalistiska nyhetsvärdering intakt. Även 

Lars Westin (webbchef gd.se/arbetarbladet.se) pekar på balansgången mellan vad som är 

journalistiskt relevant och att jaga klick:  

– Skulle vi bara jaga klick skulle det bara bli djur i nöd och misshandlade djur, som kanske 

inte är det mest journalistiskt relevanta. Det är ju en balansgång mellan vad som är 

publicistiskt försvarbart och vad som är mycket klickat. Ofta sammanfaller det, men inte 

alltid. 

 

Lars Westin säger också att deras redaktion inte använder klickstatistik på något frenetiskt och 

stressande sätt, utan att den mer är något att stämma av mot och kunna justera sajten utifrån.  

Marina T. Nilsson och Linus Mattisson (webbredaktörer na.se) tycker att deras redaktion har 

bra koll på klickstatistik.  Enligt Herman Nikolic (webbchef na.se) har redaktionen inga 

http://dn.se/
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upplagda direktiv för hur de ska förhålla sig till klickstatistik, utan det är upp till var och en 

och bestämma, och användandet skiljer sig från person till person.  

5.2.8 Åsikter och framtid 

Webbredaktören på den anonyma redaktionen tycker att klickstatistik är ett bra verktyg i 

arbetet och poängterar att det är ett direkt och snabbt sätt att se om man gör rätt eller fel: 

– Jag tycker det är kul på det sättet att det är direkt, man behöver inte vänta i tre månader för 

att se om någon läst artiklar. Klickstatistik är väldigt tillfredställande rent bekräftelsemässigt. 

 

Lars Westin (webbchef gd.se/arbetarbladet.se) tycker att klickstatistik i den bästa av världar 

är ett kvitto på att det som redaktionen skriver är relevant för läsarna och att de vill ta del av 

det: 

– Om vi lägger ned arbete på ett material som ingen vill läsa, då ska det ju vara av andra skäl 

vi publicerar det. Varför ska vi ägna timmar åt material som sen nästan ingen vill läsa? 

 

Marina T. Nilsson (webbredaktör na.se) betraktar klickstatistik som ett 

nyhetsvärderingsverktyg och hon tycker att det är intressant att se vad läsarna går igång på. 

Hon menar dock inte att det behöver betyda att journalistiken utformas efter klickstatistik: 

– Ju bättre man kan lära känna sin publik desto bättre. Vart man leder själva nyhetsarbetet 

efter det, är en helt annan fråga. Klart man vet vad som blir klickat och inte klickat, men vi 

kan inte skriva om varg varje dag. Klickstatistiken gör inte att man tappar sin journalistiska 

roll utan det är bara ett verktyg som man kan använda och som faller in i en rad av 

bedömningar som man gör. 

 

Björn Hedensjö (webbchef dn.se) tror inte att klickstatistiks betydelse för webbjournalistiken 

kommer bli mindre i framtiden, utan tvärtom. Han tror att verktygen kommer att bli bättre och 

bättre, och att klickstatistik kommer bli en självklar del i journalisternas vardag. Även Linus 

Mattisson (webbredaktör na.se) tror att klickstatistik kommer få ännu mer betydelse i 

framtiden. Han säger att annonsintäkterna på webben ökat de senaste åren och därmed 

kommer klickstatistik bli ännu mer påtagligt i det journalistiska arbetet.  

 Ulf Lindman (webbmaster gd.se/arbetarbladet.se) säger att klickstatistik har stor betydelse 

idag och han tror att den kommer fortsätta ha det, eftersom det går att se vad folk är 

intresserade av. Han poängterar dock att statistik inte visar om folk verkligen läst en artikel, 
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även om det går att se hur länge en person varit inne på artikeln. Herman Nikolic (webbchef 

na.se) tror att klickstatistik kommer vara viktig för nyhetssajterna i framtiden eftersom den 

visar hur många sajterna når ut till, och därigenom också ligger till grund för 

annonsförsäljningen. Han tycker det är intressant att se hur många unika besökare sajten har 

och hur ofta folk kommer tillbaka, men att det egentligen är att börja i fel ände. 

– Vår främsta uppgift är att göra nyheter på ett sätt som folk vill ta del av. Vi vill hitta rätt sätt 

att nå ut till så många som möjligt och maximera potentialen av varje nyhet vi lägger upp. 

 

Marina T. Nilsson (webbredaktör na.se) tycker att det är upp till redaktionerna själva att 

bestämma hur man ska använda sig av klickstatistik. Det beror enligt henne på vilken 

medieprodukt man vill göra. Lars Westin (webbchef gd.se/arbetarbladet.se) tror att det i 

framtiden krävs en balans mellan vad man som redaktion står för rent publicistiskt, alltså det 

man tycker är viktigt att delge läsarna, och samtidigt ha ett bra läsande.  

– Att hela tiden försöka få folk att klicka så mycket på vad som helst går ett tag. Men i 

längden underminerar det trovärdigheten och relevansen för åtminstone våra tidningssidor. 

 

Han säger också att det enkelt kan bli någon sorts billig populism om man som redaktion 

enbart jagar klick med enkla knep. Lars Westin tror att det är bättre att långsiktigt bygga upp 

ett förtroende och skapa ett intresse hos läsarna för det som redaktionen har att erbjuda. 

– Vår tidning blir som ett nav som folk snackar om och reagerar på runt omkring här. Det är 

viktigare att tänka långsiktigt än att hela tiden försöka hitta det spektakulära för att på kort sikt 

få mycket klick. 

 

Chefredaktören på den anonyma redaktionen tror att klickstatistik kommer spela mindre roll 

inom business-to-businessjournalistiken. Däremot tror chefredaktören att det kommer bli 

ännu viktigare att fokusera på sina kärnläsare och kunna erbjuda exklusivt material till de som 

betalar. Dessutom tror chefredaktören att annonstyperna kommer bli mer avancerade i 

framtiden.  

– Bannerannonsering och klickstatistikjournalistik kommer att bli mindre och mindre viktigt, 

för det kan man inte överleva på. Man kommer istället vara mer fokuserad på att ha kvalitet 

på sina besökare. Det handlar mer om rätt besökare än mängden besökare. 

 

Även webbreportern på den anonyma redaktionen tror att klickstatistik kommer få mindre 
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betydelse i framtiden och att intresset kommer att dala. Webbreportern tror att 

webbjournalistiken står inför en ganska stor förändring: 

– Allting på webben har alltid varit gratis och då har man kunnat fokusera på att få så många 

läsare som möjligt. Men nu tror jag folk inser att man inte tjänar några pengar på att nå väldigt 

många, för det är inte så att man säljer jättemånga annonser. Tidningar kommer bli tvungna 

att jobba på andra sätt för att tjäna pengar och då kommer det inte vara lika viktigt hur många 

som är där, utan istället hur många av läsarna som betalar. 

 

Webbredaktören på den anonyma redaktionen tror att man i framtiden måste kunna erbjuda 

läsarna unikt material om man vill att de ska betala. Dessutom tror webbredaktören att 

trovärdigheten hos redaktionerna blir lägre om de låter sig styras av klick: 

– Allting finns ju överallt, all information finns överallt, vill man ha reda på något kan man ju 

googla. Men det känns fortfarande som att det finns proffsighet i en redaktion som gör att du 

får en större trovärdighet hos läsarna än när de läser på en konstig sajt, eller en blogg för den 

delen. Trovärdighetsmässigt så kan man inte styras så mycket av klickstatistiken, då blir det 

inte så bra. 
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6. Analys 

I detta kapitel kommer uppsatsens resultat att analyseras utifrån den teori och tidigare 

forskning som tidigare tagits upp i uppsatsen. 

6.1 Närvaro 

Respondenterna säger generellt att de har god koll på statistiken och att de tar del av den flera 

gånger under arbetsdagen. Flera av respondenterna säger att hur mycket de tittar på 

klickstatistik beror på vilken roll de har på redaktionen. En respondent säger exempelvis att 

förstasidesredaktören tittar mer på klickstatistik än reportrarna på redaktionen. På den 

anonyma redaktionen säger respondenterna att det är vid vissa specifika tillfällen som de 

främst tittar på klickstatistiken. Dessa tillfällen kan vara då de lagt upp en ny artikel eller om 

de ska byta toppnyhet på sajten. Respondenternas svar överensstämmer med de resultat som 

direktobservationen av den anonyma redaktionen gav. När det kommer till klickstatistikens 

närvaro på de respektive redaktionernas gemensamma möten varierar svaren bland 

respondenterna. Några av redaktionerna går igenom statistiken gemensamt veckovis, antingen 

på möten eller via mejl, andra går igenom statistiken dagligen. En respondent uppger att 

dennes redaktion tittar på klickstatistik fortlöpande under dagen och att de gemensamt 

diskuterar vad som är mest läst och hur utvecklingen går. 

6.2 Påverkan 

Samtliga respondenter säger att klickstatistiken inte får vara avgörande när det kommer till 

publicering av nyheter. När det finns viktigare aspekter, som att händelsen är viktig för 

allmänheten att känna till, publicerar de oavsett hur många klick artikeln kommer generera. 

Det kan också handla om material som en litet antal personer tar del av, men som är viktigt 

för dessa personer. Detta talar emot MacGregors (2007) påstående att klickstatistik skulle 



 44 

göra att publicistiska ambitioner hamnar i skymundan, vilket skulle kunna skada 

journalistiken över tid. 

 Ytterligare argument för att publicera det som inte förväntas bli särskilt klickat är för att ge 

sajten seriositet eller då det handlar om webbunikt material, enligt respondenterna.  En 

respondent säger dock att hans redaktion kan tänka utifrån vad som blir klickat när de väljer 

vilka artiklar från papperstidningen som ska publiceras på sajten. Två av respondenterna 

menar också att om redaktionen står inför ett val mellan två likartade artiklar publicerar de 

den nyhet som de antar kommer få mest klick. Flera av respondenterna säger att klickstatistik 

inte påverkar vilket material de publicerar, utan snarare hur de presenterar materialet. 

 Direktobservationen av den anonyma redaktionen visade att de prioriterar sin målgrupp 

högre än antal klick. Nyhetsvärderingen görs aldrig av läsarna utan sköts av journalisterna 

själva. Däremot säger nyhetschefen att det krävs att redaktionen träffar och samtalar med 

målgruppen för att lära sig vad målgruppen har för intressen. Nyhetschefen bekräftar alltså 

bilden av redaktioner som rådgör med publiken för att ta reda på publikens intresse så som 

beskrivet i Gieber (1999); MacGregor (2007); Schlesinger (1987) och Thurman & Myllylahti 

(2009) (se Karlsson 2010). 

 Flera av respondenterna säger att klickstatistik kan påverka deras rubriksättning av 

nyheterna som publiceras på deras respektive nyhetssajter. Flera av dem pekar på vikten av att 

ha intresseväckande rubriker. De säger också att klickstatistik ger direkta indikationer om de 

lyckats med en rubrik eller inte, och om den bör omarbetas. Även studiens direktobservationer 

bekräftar bilden av att klickstatistik har påverkan på rubriksättningen. En av de observerade 

personerna på na.se menar att ett av hans främsta användningsområden för klickstatistik är 

just om han ”behöver tänka om beträffande rubrik”.  

 Två av respondenterna säger att de kan utelämna information i rubriken för att locka fler 

läsare. Respondenterna påpekar dock i likhet med Hvitfelt (1985) att rubrikerna måste ha 

täckning i texten. Respondenternas svar går dock isär huruvida klickstatistik påverkar hur 

nyheterna placeras. Respondenterna från den anonyma redaktionen säger att klickstatistik inte 

påverkar placeringen av deras nyheter medan tre av respondenterna säger att klickstatistik 

påverkar nyheternas placering på deras respektive sajter. Detta kan då innebära att en nyhet 

flyttas upp på sajten eller får stanna kvar längre i en viss position. Två av respondenterna 

säger dessutom att deras redaktioner lägger ned mer arbete på att skapa mervärde i form av 

bildspel, bilder eller länkar till artiklar som är mycket klickade. 
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 Nyhetschefen på den anonyma redaktionen tänker inte i termer av trafik eller klick när det 

gäller att presentera nyheter, utan att det snarare handlar om kommunikation med läsaren. 

Direktobservationen av samma redaktion visade dock tecken på att redaktionen tänker på 

klick vid presentation av nyheter. Bilder, pufftexter, ingresser och rubriker presenterades på 

ett sätt som tvingar läsaren att klicka för att få reda på mer information.  

 Ingen av respondenterna säger att annonsavdelningen på något sätt skulle påverka det 

redaktionella materialet. Däremot ger två respondenter exempel på tillfällen när 

säljavdelningen larmar om låga siffror och redaktionen skapar ett material för att nå fler klick, 

rent allmänt eller inom en specifik sektion på sidan. Detta väcker frågor om vad det spelar för 

roll för journalistiken att annonsörerna finansierar den, vilket också Nord & Strömbäck (2004) 

diskuterat. En annan respondent berättar hur hans redaktion levererar statistik till 

annonsavdelningen så att de ska kunna sälja annonser mer riktat mot specifika avdelningar. 

Detta är ett exempel på hur annonsörer betalar för att nå en viss målgrupp för deras produkter 

eller tjänster i likhet med Nord & Strömbäcks beskrivning (2004). 

6.3 Åsikter och framtid 

Flera av respondenterna i studien pekar på att de som journalister har publicistiska ambitioner 

och tankar om vad deras publik borde ta del av. Samtidigt vill flera av respondenterna nå ut 

med sina nyheter till så många som möjligt. Denna balansgång kan betraktas som en ständigt 

pågående korsverkan mellan de två styrfälten inom nyhetsvärderingen som Nord och 

Strömbäck (2004) beskriver. Det går också att betrakta denna process som Karlssons (2010) 

liknelse vid en realtidsdiskussion mellan journalisternas professionella nyhetsvärdering och 

klicken från läsarna. En respondent uttrycker det dock som att det som är publicistiskt 

försvarbart ofta sammanfaller med det som är mycket klickat. 

 Generellt säger respondenterna att klickstatistiken inte ska styra nyhetsvärderingen i någon 

avsevärd utsträckning, utan att de publicistiska ambitionerna ska vara överordnade. För att 

motivera detta pratar flera av respondenterna om vikten av att behålla trovärdigheten och sitt 

förtroende hos läsarna. Detta talar emot den potentiella utvecklingen som Thurman & 

Myllylahti (se Karlsson 2010) sett, mot att läsarna påverkar nyhetsvärderingen och att 

redaktionerna väljer att jaga trafik. Det talar även emot den trend som Nord & Strömbäck 

(2004) beskriver om att de journalistiska idealen får stryka på foten i den allt mer 

marknadsdrivna journalistiken.  
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 Flera av respondenterna säger att nyheterna skulle bli mer sensationellt inriktade, i linje 

med Nord & Strömbäcks (2004) beskrivning, om de i högre utsträckning hade använt 

klickstatistiken i sin nyhetsvärdering. Samtliga respondenter är nöjda med hur sina respektive 

redaktioner förhåller sig till klickstatistik. Respondenterna beskriver klickstatistiken som en 

sporre i arbetet och något att justera sajten utifrån. En av respondenterna beskriver hur de 

tillsammans på redaktionen hjälps åt att hitta det respondenten kallar ”tokroliga notiser” vid 

vissa tillfällen då de vet att de behöver fler klick. Samtliga av respondenterna i vår studie 

upplever klickstatistik som ett användbart verktyg i det journalistiska arbetet. Flera av 

respondenterna säger att det är ett sätt för dem att se vad läsarna är intresserade av, och att 

statistiken kan användas för att se om deras egen nyhetsvärdering stämmer, vilket även 

beskrivs av MacGregor (2007). En av respondenterna säger att klickstatistiken ger dem en 

chans att ”göra om” när redaktionen vet att en nyhet är bra. 

 Utifrån detta blir klickstatistik ytterligare en variabel att ta hänsyn till när det kommer till 

nyhetsvärdering, utöver de redan befintliga variablerna som bland annat Henk Prakke (1969 

se Nord & Strömbäck 2004) och Håkan Hvitfelt (1989 se Nord & Strömbäck 2004) listat. 

Detta bekräftas en av respondenterna som uttrycker det som att klickstatistiken inte styr 

nyhetsvärderingen, men att det faller in i en rad av bedömningar som hon gör. En annan 

respondent säger att journalister inte bara ska gå efter klickstatistik, men inte heller förringa 

den eftersom statistiken är en indikation på vad läsaren vill ha. Detta går i linje med Karlssons 

(2010) påstående att det vore dumt att varken följa klicken eller tillgodose läsarna. 

Flera av respondenterna upplever klickstatistik som ett direkt och tillfredställande sätt att ta 

del av publikens åsikter. Detta ställs i flera fall i relation till enkäter och läsarundersökningar, 

som enligt Turow (2005, se Karlsson 2010) tidigare var webbjournalistikens allmänna relation 

mellan journalister och publik, en relation som var mindre direkt och redaktionen förstod först 

i efterhand läsarens åsikter. 

 Den anonyma redaktionen upplever dock en fördel med just läsarundersökningar, då det 

ger dem information om vilka som läser deras produkt, till skillnad från klickstatistiken. 

Denna information är intressant för dem då deras produkt riktar sig till en specifik målgrupp. 

En av respondenterna påpekar att klicken inte ger honom någon information om läsaren 

verkligen tagit del av materialet. Detta angränsar till MacGregors (2007) påstående om att 

klickstatistik inte heller säger något om varför läsaren klickade på en nyhet eller hur läsaren 

upplevde nyheten. 
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 En annan av respondenterna säger att klickstatistiken blir mest effektivt som journalistiskt 

verktyg om man använt sig av den en längre tid, för att man på så vis lär känna sin publik. 

Detta går emot MacGregors (2007) påstående om att klickstatistik varken vägleder 

journalisten eller säger något om vilka nyheter som kommer vara populära i framtiden. 

 En annan respondent säger också att klickstatistiken kan vara vägledande, men att det ändå är 

svårt att förutse vad publiken kan tänkas vara intresserade av. Han säger att redaktionen har 

blivit överraskade många gånger över vad publiken klickat mycket på.  

 En respondent säger att redaktionen har lätt att prata ihop sig angående hur de ska förhålla 

sig till klickstatistik. De motsättningar mellan journalister och redaktörer beträffande att 

maximera antalet besökare som Thurman & Myllylahti (2009) beskriver är generellt inget 

som noterats i studien. 

 Angående framtiden tror de flesta av respondenterna i studien att klickstatistik kommer 

vara ett fortsatt viktigt journalistiskt verktyg. En av respondenterna tror att klickstatistikens 

betydelse kommer öka och hänvisar till ökade annonsintäkterna på nätet de senaste åren. 

Denna ökning är enligt Krogh & Picard (2011) en realitet och ger därmed tyngd åt 

respondentens tes. En annan respondent hänvisar likt Nord & Strömbäck (2004) till att 

klickstatistiken ligger till grund för annonsförsäljningen. Respondenten fortsätter och säger att 

hans främsta fokus som journalist dock inte ligger på klickstatistiken utan att göra nyheter på 

ett sätt som folk vill ta del av och att maximera potentialen av varje nyhet. Detta får betraktas 

som ett tydligt ställningstagande för det publicistiska av de två styrfälten som Nord & 

Strömbäck (2004) beskriver. 

 På den anonyma redaktionen tror två av respondenterna att klickstatikens betydelse 

kommer minska, åtminstone inom deras kategori av publikation. Istället tror de att det blir 

viktigare att nå läsare som är villiga att betala för exklusivt material. En av respondenterna 

tror att annonstyperna kommer bli mer avancerade i framtiden och att det kommer bli 

viktigare att ha rätt läsare än en viss mängd läsare, ett förhållningssätt som även Nord & 

Strömbäck (2004) nämner. 
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7. Slutsats och diskussion 

Slutsatser vi kan dra av studien är att samtliga av de observerade och intervjuade 

webbredaktionerna på något sätt använder klickstatistik i sitt journalistiska arbete. Hur det 

rent praktiskt går till varierar mellan redaktionerna. Även synsättet på klickstatistik som 

journalistiskt verktyg och hur det bör användas varierar. Generellt går det dock att säga att 

respondenterna har tagit ställning till klickstatistik och svarat utförligt på våra frågor. Flera av 

respondenterna har pratat om en balansgång mellan det publicistiska försvarbara och det 

kommersiellt gångbara. Flera har också pratat om klickstatistiken som en indikator på hur 

deras respektive redaktioners nyheter fungerar hos publiken. 

 I och med klickstatistikens närvaro på webbredaktionerna är publiken i något avseende 

ständigt närvarande i det journalistiska arbetet. Detta är en förhållandevis ny situation i det 

journalistiska arbetet, och det är uppenbart att det finns åsikter om hur denna situation ska 

hanteras. Just detta ställningstagande i sig är värt att notera, eftersom det gör att journalisterna 

ständigt måste fundera över sin egen nyhetsvärdering och i vilken utsträckning de ska följa 

vad läsarna vill ha. Potentiellt kan detta göra att journalisterna lär känna sin publik bättre, men 

det skulle också kunna föra med sig en mer kommersiellt inriktad journalistik. 

 Studien har dock inte visat några direkta tecken på att klickstatistik skulle föra 

webbjournalistiken i en mer kommersiell riktning på bekostnad av de journalistiska idealen. 

Snarare har våra intervjuer om klickstatistik fått respondenterna att prata om publicistiska 

ambitioner och hur klickstatistik kan användas som ett sätt att förbättra nyheternas 

utformning. Ytterligare ett synsätt som har framkommit i våra intervjuer är att klickstatistik 

kan användas som ett kompletterande verktyg i nyhetsvärderingen.   

 De flesta respondenterna tror att klickstatistik kommer att vara ett fortsatt viktigt 

journalistiskt verktyg i framtiden. En motivering till detta är att klickstatistik ligger till grund 

för annonsförsäljningen och att annonsintäkterna på nätet ökar. Utifrån detta är klickstatistik 

en viktig faktor för journalister på webbredaktioner att ta ställning till. 

 Eftersom studien består av elva intervjuer och två direktobservationer kan vi inte dra några 

generella slutsatser om vilken inverkan klickstatistik har på svenska webbredaktioner. 

Däremot anser vi att studien ger en god inblick i hur de studerade nyhetssajterna använder och 
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förhåller sig till klickstatistik. Detta utsnitt ur verkligheten kan sedan användas för att vidare 

undersöka i vilken riktning webbjournalistiken är på väg. 

 

7.1 Förslag till framtida forskning 

En liknande studie som denna men med ett ännu mer omfattande underlag skulle med fördel 

kunna utföras. Detta underlag skulle kunna bestå utav ett mer omfattande antal 

direktobservationer på ett större antal webbredaktioner. Utifrån detta skulle man kunna dra 

mer generella slutsatser om hur svenska webbredaktioner rent praktiskt använder sig av 

klickstatistik i sitt journalistiska arbete. 

 Ett annat förslag till vidare forskning är att ytterligare undersöka hur samarbetet ser ut 

mellan redaktioner och annonsavdelningar när det kommer till klickstatistik. I våra intervjuer 

har vi fått svar som delvis besvarat detta, men klart är att området vidare skulle kunna 

undersökas.  
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Bilaga 

Uppsatsens samtalsintervjuer har utgått från följande intervjuguide: 

Det individuella arbetet 

– Vilken typ av klickstatistik tar du del av i ditt arbete? Vilka nyckeltal tittar du på? 

– På vilket sätt använder du dig av klickstatistik i ditt arbete? Hur, var, när? 

– Hur frekvent använder du dig av klickstatistik? 

– Påverkar klickstatistik vilka artiklar du publicerar på sajten? På vilket sätt? 

– Påverkar klickstatistik vilka ämnen du väljer att skriva om? På vilket sätt? 

– Påverkar klickstatistik artiklarnas utformning, placering och utrymme? På vilket sätt? 

 

Det redaktionella arbetet 

– Vilken typ av klickstatistik tar redaktionen del av i sitt arbete? Vilka nyckeltal används? 

– På vilket sätt använder sig redaktionen av klickstatistik? Hur, var, när? 

– Hur frekvent använder sig redaktionen av klickstatistik? 

– Påverkar klickstatistik vilka artiklar redaktionen väljer att publicera? 
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– Påverkar klickstatistik vilka artiklar redaktionen väljer att skriva om? 

– Hur närvarande är klickstatistik på redaktionella möten? 

– Hur samarbetar redaktionen och annonsavdelningen beträffande klickstatistik? 

– Vid vilka situationer får klickstatistiken större respektive mindre betydelse? 

 

Åsikter och ideal 

– I vilken utsträckning tycker du att klickstatistik ska användas i det individuella 

journalistiska arbetet? 

– På vilket sätt ska den användas? 

– I vilken utsträckning tycker du att klickstatistik ska användas i det redaktionella 

journalistiska arbetet? 

– På vilket sätt ska den användas?’ 

– Hur tycker du att redaktionen förhåller sig till klickstatistik? 

– Vad tycker du om klickstatistik som journalistiskt verktyg, generellt? 

– Vilken betydelse tror du att klickstatistik får för webbjournalistik i framtiden? 

 

 


