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ABSTRACT 
Studien undersöker Sveriges Radios nyhetspublicering på nätet och jämför med Ekots 

nyhetssändningar i etern. Syftet är att undersöka eventuella skillnader i nyhetsurvalet, samt 

hur webbinnehållet påverkas av flerkanalspubliceringen och webbens möjligheter till ständig 

publicering och uppdatering, möjlighet att använda sig av bildobjekt och grafik samt 

hypertext och interaktivitet. Undersökningen ramas in av de teoretiska begreppen konvergens 

och divergens, samt teorier om hur kanalernas produktionsförhållanden påverkar 

nyhetsinnehållet. En kombination av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys har använts, 

där de båda kanalerna undersöktes under två dagar, 23 och 24 april 2012. 

Det visade sig att webbens nyhetsrapportering till viss del bestod av nyheter som inte fanns 

med i Ekosändningarna. En stor del av dessa handlade om brott, men vetenskapliga nyheter 

hörde också till det i undersökningen webbunika materialet. Båda kanalers nyhetsrapportering 

präglades av ett högt antal nyheter om politik, och ungefär lika stora delar inrikes- som 

utrikesnyheter.  

I det undersökta materialet fanns tecken på olika nivåer av konvergens, som förekomsten av 

cross-promotion av webbnyheter i radiosändningarna, och utnyttjande av webbens 

möjligheter till ständig uppdatering av pågående nyheter samt hypertext. Men det visade sig 

också finnas material som klonades från radiosändningarna till webben, där nyheterna 

rapporteras ordagrant i de båda kanalerna.   

Sveriges Radio har en ambition att skilja på nyhetsrapporteringen i de olika kanalerna, men i 

min undersökning syns tendenser på att webbens innehåll fortfarande påverkas mycket av 

Ekots nyhetssändningar i etern. 

 

Nyckelord: konvergens, flerkanalspublicering, webbjournalistik, Sveriges Radio 
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1. Inledning 

Det nya mediesystem som växt fram under 2000-talet präglas av individualisering och en 

fragmentering av publiken, skriver Nygren och Zuiderveld (2011:22). Människor i olika 

åldrar och grupper har varierande sätt att använda sig av medier, vilket gör att de därför också 

får olika typer av information och nyheter. Men när enbart vissa grupper tar del av de medier 

som fungerar som förmedlare av politisk information, ökar kunskapsklyftorna i samhället. Det 

innebär också en ökande risk för sociala klyftor som kan påverka bland annat politiskt 

deltagande. 

Ett sätt för mediehusen att anpassa sig till detta nya och komplexa mediesystem är 

flerkanalspublicering. Det är ett verktyg som traditionella medieföretag använder sig av för att 

överleva, och som också kan innebära att journalistiken lever vidare i det nya 

medielandskapet. På så vis har flerkanalspubliceringen också en viktig roll i samhället och 

demokratin. Allt detta beror förstås på hur flerkanalspubliceringens möjligheter tas till vara. 

 

När jag började fundera över möjligt uppsatsämne så fick jag av min kursansvarige ett tips 

som handlade om just flerkanalspublicering, mer specifikt hur Sveriges Radio vill arbeta med 

detta i sin nyhetspublicering.  Jag ringde upp Mikael Österlund, nyhetschef på Ekot, och fick 

veta lite mer. Sveriges Radio vill ha en bred nyhetspublicering på webben. En 

nyhetspublicering som sträcker sig utöver det nyhetsinnehåll som finns i de klassiska 

Ekosändningarna i etern. Alla SRs nyhetsredaktioner ska kollas över när nyheter plockas till 

webben, och man ska utnyttja de möjligheter som kommer med webbformatet, som 

användandet av bildmaterial och grafik. Men hur lyckades de med dessa mål i nuläget? 

Mitt intresse väcktes, då jag tidigare inte hade sett något om hur etermedier arbetar i det nya 

medielandskapet. Detta avgränsade område tedde sig relativt outforskat, jämfört med de 

många studier jag läst eller hört om, som undersöker hur traditionella tidningsredaktioner 

arbetar med publicering i flera mediekanaler. Den litteratur jag tidigare kommit förbi 

handlade också om kommersiella företag. Som en del av Public Service arbetar Ekot och 

Sveriges Radio under andra förutsättningar, som kan tänkas göra att deras 

flerkanalspublicering ser annorlunda ut gentemot tidigare undersökta medieföretag. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att jämföra Ekoredaktionens nyhetsproduktion för eterradion med Sveriges 

Radios nyhetspublicering på webben. Uppsatsen undersöker innehållet i Ekosändningarna och 

på www.sr.se/nyheter, och jämför detta med hjälp av de teoretiska begreppen konvergens och 

divergens. Leder flerkanalspubliceringen till ett bredare innehåll eller ett mer nischat, och på 

vilka sätt? Jag vill också undersöka hur mediernas olika produktionsförhållanden påverkar 

innehållet, med fokus på webbens möjligheter till ständig publicering och uppdatering, 

möjlighet att använda sig av bildobjekt och grafik samt hypertext och interaktivitet. Syftet 

specificeras med följande frågeställning: 

 

- Vad finns det för skillnader och likheter i nyhetsinnehållet på Sveriges Radios nyheter på 

Internet jämfört med nyhetsinnehållet i SR Ekots nyhetssändningar i etern? 

- Hur hanteras webbens styrkor i de undersökta artiklarna på webbsidan? 

 

2. Bakgrund 

2.1. Sveriges Radio och Ekot 

Det som nu heter Sveriges Radio har funnits sedan 1 januari 1925, då under namnet AB 

Radiotjänst. Dagens Ekos första sändning skedde 1937, med nyhetstelegram från 

Tidningarnas Telegrambyrå TT. 1993 har Sveriges Radio fyra nationella och 26 lokala 

stationer när radiomonopolet bryts, vilket möjliggör privata radiostationer att starta. 

1995 sändes TT:s sista nyhetssändning i Sveriges Radio. Samma år tog Sveriges Radio sitt 

första kliv ut på internet, då P3 blev de första som började använda detta nya medium till att 

presentera Trackslistan, kanalens mest spelade låtar, P3-programmens adresser och annan 

information. (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971599) 

 

Dagens Eko, ”Ekot”, sänder idag nyheter i etern 40 gånger om dygnet, i kanalerna P1, P3 och 

P4. Sändningarna är två till fem minuter långa, förutom Morgonekot och Lunchekot som är 

30 minuter vardera, Dagens Eko kvart i fyra som är 10 minuter långt och Dagens Eko kvart i 

sex som är 15 minuter långt. 
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Sveriges Radios nyhetssida på webben, http://sverigesradio.se/nyheter/ har en förstasida med 

överrubriken Nyheter/Ekot. Startsidan ska visa upp ett brett nyhetsinnehåll enligt Mikael 

Österlund, nyhetschef på Ekot. Också lokalredaktionernas material ska plockas upp.  

”Det ska inte vara Ekoredaktionens webb utan Sveriges Radios nyhetswebb, med så mycket 

bra material som möjligt eftersom hela företaget ska synas.” 

(Intervju med Mikael Österlund 2012-05-14)  

Utöver förstasidan finns här flikar till nyhetssidor med olika inriktningar: Inrikes, Utrikes, 

Lokala Nyheter där besökaren på sidan kan välja bland lokalredaktionernas sidor, Ekonomi, 

Kultur och Vetenskap, samt sidan Klartext där nyheter på lätt svenska publiceras. 

Större nyhetshändelser har speciella temasidor med artiklar och annat material kring 

händelsen. Temasidorna ska enligt Public Service-redovisningen från 2011 ”göra det lättare 

för publiken att få sammanhang och hitta det relevanta i ett enormt flöde av information”.  

(http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3113/12007.pdf )  

Sveriges Radio och Ekot återfinns även i sociala medier som Twitter och Facebook där de har 

egna sidor, publicerar nyheter och vill hålla en dialog med lyssnare och läsare. 

”Vi vill att alla medarbetare innan året är slut ska använda sig av Twitter i tjänsten: prata 

med de som hör av sig, kanske leta nyheter och case. […] Det är viktigt för oss.” (Intervju 

med Michael Österlund 2012-05-16). 

 

På Ekots centralredaktion, den så kallade Ekojouren, finns sändare, producenter, redaktörer 

för webben, arbetsledare, utrikesarbetsledaren som arbetsleder korrespondenterna, en 

riksarbetsledare som har kontakt med lokalradion och riksreportrar. 

"Där sitter ett webbgäng som är väldigt duktiga på att göra webb, och ett radiogäng som är 

väldigt duktiga på att göra radio och de samarbetar med varandra." (Intervju med Michael 

Österlund 2012-05-14)  

Centralredaktionen är öppen dygnet runt. Webbredaktionen jobbar dock inte hela dygnet utan finns på 

plats mellan 05 på morgonen och 02 på natten. Under de tre timmar som webbredaktionen är 

obemannad görs vissa uppdateringar på nätet av de som arbetar med nätternas Ekosändningar i etern. 

Ekot arbetar utifrån vad Michael Österlund kallar 10-80-10-modellen. Målet med denna är att 80% av 

medarbetarna på Ekot ska arbeta med både radio och webb. Reportrarna ska göra radioinslag, skriva 

webbtexter, ta bilder och så vidare. 10% av medarbetarna ska vara specialiserade på radio och 10% 
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ska vara specialiserade på webben, kunna göra bra rubriker, och skapa "webbpaket" med hjälp av 

redigeringsprogrammen. På redaktionen används också en särskild webbreporter.  

"Ibland så måste det gå väldigt fort med saker, det är precis som att ha en särskild telegramskrivare 

för radion. Alla reportrar är huvudsakliga insamlare av nyheter men det kan ju komma saker från 

byråerna som ska skrivas om, och det kan ju vara något särskilt." (Intervju med Mikael Österlund 

2012-05-14) 

 

2.2 Public Service 

Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR) är de tre företag 

som ingår i svensk Public Service. De får sitt uppdrag av Sveriges Riksdag och verksamheten 

finansieras av det svenska folket genom Radio- och TV-avgiften.  

Sveriges Radios uppdrag är formulerat i sändningstillståndet. I Sveriges Radios Public 

Service-redovisning från 2011 finns följande utdrag ur sändningstillståndet som gäller 2010-

2013: 

”Nyhetsverksamheten inom SR ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, 

analyser och kommentarer kommer till uttryck i olika program. SR ska meddela 

nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden 

och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara 

orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor. 

SR ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på 

beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och 

inom andra maktsfärer. 

Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska utgå från olika perspektiv, så att 

händelser speglas utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter.” 

(http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3113/12007.pdf) 

 

2.3. Flerkanalspublicering 

Begreppet kanal handlar enligt Nygren & Zuiderveld först och främt om ”tekniken för 

distribution och användning, inte om hur innehållet produceras, vad det består av eller hur det 

finansieras (av annonsörer eller publiken).” (2011:14) Tekniken som används i 

kommunikationen med publiken skiljer sig åt, däremot kan samma innehåll finnas i flera 
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kanaler. Innehållet kan då vara exakt detsamma, eller anpassas till den kanal det ska 

presenteras i.  

Flerkanalspubliceringen har växt fram tillsammans med den digitala tekniken, som har gjort 

denna utveckling möjlig. Redaktionernas material kan samlas in, bearbetas, distribueras och 

lagras digitalt, vilket möjliggör publicering av till exempel ljudklipp på en hemsida. Publiken 

har också en ökad tillgång till digitala apparater, varav många kombinerar funktioner som 

tidigare var separata. Via en och samma apparat kan användaren få tillgång till 

radiosändningar, videoklipp, musik, och annan media som tidigare var uppdelade på flera 

olika apparater som radiomottagare, DVD-spelare och CD-spelare (Hedman 2006:11).  

 

Det finns flera anledningar till varför medieföretag väljer att satsa på flerkanalspublicering. 

När webbpubliceringen växte fram under 1990-talet handlade det främst om att finna en ny 

distributionskanal för det innehåll som också fanns i mediets huvudkanal. (Nygren 2008).  En 

företagsekonomiskt strategisk orsak är att de traditionella medierna måste se till att vara en 

del av IT-åldern om de vill kunna överleva i den.  Flerkanalspubliceringen kan också innebära 

utvecklingsmöjligheter för journalistiken. Webben erbjuder de traditionella medierna 

möjligheten att bli snabbare i publiceringen av nyheter, papperstidningar får möjlighet att 

använda sig av videoklipp på webben. Radiokanaler kan använda sig av webben som ett sätt 

att göra radiolyssnandet oberoende av tiden, genom att lägga ut nyhetssändningar och 

program på hemsidan för att lyssnarna ska kunna lyssna även efter att programmet sänts i 

etern.  Dessutom får radion via webben möjlighet att använda sig av bilder och länkar till 

gamla ljudfiler som läggs ut i artiklarna. Flerkanalspublicering kan också ses som en 

möjlighet att ge publiken utökad service i form av nya tjänster (Hedman 2006:13, Nygren, 

2008).	  

 

2.4 Journalistik på nätet 

Det finns mycket som skiljer journalistik på nätet från journalistik i andra kanaler. Gunnar 

Nygren skriver att webben har en lättsam ton, som ibland är mer tillspetsad. Något som 

understödjer detta är interaktiviteten med bland annat läsarkommentarer, som gör att 

webbjournalistiken kan uppfattas som mindre högtidlig.  

Webbnyheterna är i regel korta, trots det obegränsade utrymmet på nätet. Möjligheten att 

publicera mer omfattande artiklar används enligt Nygren sällan till att göra fördjupningar och 

skriva kompletterande material. 
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Den journalistiska processen med inhämtning av fakta, kontroll och skrivande reduceras 

tidsmässigt i skapandet av webbjournalistiken. Detta innebär att man på redaktionerna får nya 

rutiner där man börjar med att lägga ut det man vet, för att sedan komplettera allteftersom mer 

information inhämtas. Snabba och lättillgängliga källor blir viktiga, som informatörer, 

vakthavande på polisen och av bidrag från läsarna i form av tips och mobilbilder. (Nygren, 

2008:159) 

 

Nyhetsvärderingen på webben påverkas av att kanalen styrs av en ständig deadline. De bästa 

nyheterna är de som pågår och förändras, som olyckor och brott, där läsaren lockas att 

återkomma för att se vad som händer.  Nya händelser prioriteras före gamla (Nygren 

2008:159-160). 

Kristian Lindquist menar dock att själva toppen på nyhetssajten inte nödvändigtvis utgörs av 

den senaste nyheten. Istället placeras här det som just nu anses vara redaktionens mest 

intressanta nyhet. ”Femton minuter senare kan det vara någonting annat.”(Lindquist 2010:13). 

Vidare skriver Lindquist att många redaktioner låter riktigt stora nyheter eller pågående 

nyhetsskeenden toppa sajten längre än andra nyheter. Nyheter som är pågående skeenden kan 

också vinklas om flera gånger för att behålla känslan av att nyheten är fräsch. 

Webbredaktörerna påverkas av hur populär en nyhet verkar vara, hur många klick den får, 

konstaterar Kristian Lindquist. Nyheter som är väldigt lästa kan komma att lyftas fram mer 

och nyheter som inte blir lästa, trots att de borde bli det, kan arbetas om med exempelvis en 

mer intressant puff på nyhetssidans förstasida. 

Primetime för nättidningarna är enligt Kristian Lindquist under kontorstid, och måndagen är 

den dag under veckan som flest besöker nättidningarna (Lindquist 2010:17). 

 

3. Teori och tidigare forskning	  
3.1. Konvergens och divergens 

Konvergens som begrepp har tillskrivits många olika betydelser och definitioner. 

Ursprungligen användes begreppet för att beskriva en ökande korrespondens mellan två 

fenomen eller enheter, som exempelvis två medieteknologier som förr eller senare skulle 

komma att slås ihop. (Quandt & Singer 2009). 

Konvergensbegreppet har använts i diskussionen om mediernas utveckling, gällande bland 

annat sammanslagningar av företag, användande av cross-promotion mellan olika partners i 

marknadsföringssyfte, och integrationen av video med/på nätet.  
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Det debatteras mellan de som ser konvergens som en strikt teknologisk utveckling driven av 

nya digitala verktyg och de som menar att konvergens måste definieras i termer av 

fundamentala förändringar i berättande (Dailey et al. 2003). Gemensamt för de olika 

existerande definitionerna av begreppet konvergens är att se det som en process eller en 

rörelse (Nygren & Zuiderveld, 2011:17; Quandt & Singer, 2009). 

 

Dailey et al. försöker definiera konvergensbegreppet genom att placera det på en dynamisk 

skala som innehåller överlappande nivåer av cross-promotion, cloning, coopetition, content 

sharing, och convergence (Se Figur 1). 

De fem cirklarna illustrerar hur varje nivå karaktäriseras av en mängd olika beteenden som 

kan överlappa varandra när interaktion och samarbete ökar i nyhetsskapandet. Pilarna visar att 

en mediepartners placering i modellen inte är fixerad utan rörlig. 

 

Figur 1. Convergence continuum 

 

Källa: Dailey et al. 2003 

 

- Cross promotion är processen där den ena kanalen gör reklam för den andra med text eller 

visuella element, exempelvis när en nyhetsuppläsare tipsar publiken om att läsa en artikel på 

webben. 

- Cloning, kloning, är när innehållet från en kanal publiceras oredigerat på en annan, 

exempelvis när en tidning publicerar en artikel på nätet utan att ändra i dess innehåll. 

- Coopetition är en sammanslagning av ordet "competition", det vill säga tävling och 

"cooperative", det vill säga samarbete. Kanalerna samarbetar genom att dela med sig av 

information kring händelser till varandra, men tävlar samtidigt mot varandra och skapar eget 
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innehåll. Ett exempel kan vara när en radiomedarbetare och en fotograf åker gemensamt ut på 

fältet för att rapportera om en händelse. 

- Content sharing är när de olika kanalerna möter varandra regelbundet för att utbyta idéer 

och tillsammans ta fram specialprojekt, som exempelvis valbevakning eller grävarbeten. 

- Convergence, eller konvergens, är nivån där de olika kanalernas uppdrag ges vid samma 

avdelning eller av samma redaktör och där nyheterna skapas av redaktionsmedlemmar som 

använder styrkorna i varje kanal i sin nyhetsförmedling. Exempelvis multimediala projekt 

som innehåller texter som går på djupet som publiceras i pappersupplagan av en tidning och 

som på webben innehåller stillbilder och video, ljud, grafik, sökbara databaser och andra 

interaktiva element. 

 

Quandt & Singer skriver också om den typ av ”sanna” konvergens där innehåll produceras 

parallellt för flera kanaler. Istället för att journalister skapar material för ett medium så tar de 

fram information i en ”content pool” eller innehållspool, som sedan används till att producera 

innehåll för de olika kanalerna (2009). 

Ett sådant här förfaringssätt har dock en ”top down approach” där medierna samlar in och 

bearbetar material som sedan går ut till mottagarna, läsarna. Detta ignorerar en annan del av 

konvergensen: internet som ett nätverk där inte bara medieföretagen är de som kommunicerar 

med mottagarna. Också publiken påverkas av konvergensen. Användarna blir mer rörliga, 

illojala mot medierna och använder medierna på nya sätt genom deltagarkulturer. (Nygren & 

Zuiderveld 2011:17) 

Mottagarna kan själva kommunicera ett budskap och information med varandra och med 

medieföretagen. Alltså kan en fullt ut ”konvergerad” nyhetsprodukt också inkludera 

information från användarna själva. (Quandt & Singer 2009:131)  

Konvergensen ska ses tillsammans med dess motsats, divergensen. Denna sker som en del i 

konvergensprocessen, där de komponenter som smält samman, också kommer att glida isär. 

Exempel på detta är hur medier nischar sig på ett visst område för att sticka ut från mängden 

och hur de riktar sig mot smalare delar av publiken. De olika kanalerna blir också de smalare 

och mer tematiserade, och mer personligt anpassade till användarna: en publik som blir allt 

rörligare och allt mer fragmenterad (Nygren & Zuiderveld 2011:17, 135)  
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3.2. Strategier för flerkanalspublicering 

Helena Norman skriver att de olika styrkorna eller fördelarna hos kanalerna bör utnyttjas på 

ett optimalt sätt utan att de olika kanalerna konkurrerar ut varandra. En möjlig väg att uppnå 

detta är att undvika att ha samma innehåll i de olika kanalerna.   

Utifrån detta blir det enligt Norman intressant att undersöka hur man lyckas särskilja de olika 

medierna, samt i vilken utsträckning och på vilket sätt de olika mediernas skilda fördelar 

utnyttjas. Detta kan spåras i huruvida artiklar kopieras rakt av när de publiceras i olika 

kanaler, om det finns unika nyheter i de olika kanalerna, om man utnyttjar sig av 

korsreferenser mellan kanalerna, samt om det förekommer publicering av kortversioner av 

nyheter på nätet innan publicering sker i andra kanaler (Norman 2008:155-156). 

Hon beskriver vidare tre olika modeller för hur medieföretag förhåller sig till 

flerkanalspublicering: 

1. Se alla kanaler som symmetriska och likvärdiga och skapa material för flera kanaler 

samtidigt 

2. Se ett medium som det primära, för vilket allt innehåll skapas, medan material får redigeras 

om och återpubliceras i de sekundära medierna 

3. Se de olika medierna som att de arbetar parallellt med att producera och publicera material 

och att det i regel finns ett visst utbyte mellan de olika redaktionerna.  

(Norman, 2008:155).  

Bland webbens fördelar nämner Norman snabb och kontinuerlig publicering, interaktivitet,  

uppdateringar, fördjupning och länkmöjligheter (Norman, 2008:155-156). 

Kristina Sabelström Möller tar upp fler karaktäristiska sidor hos webben och även 

radiomediet. Radio och TV beskrivs som sekventiellt uppbyggda medier, där varje klipp i ett 

inslag måste placeras i en logisk ordning och där det är svårt att komplettera i efterhand 

genom att exempelvis ringa upp intervjupersonen för frågor som uppkommit efter en intervju 

som gjorts ute på fältet. Detta gör att reportern som ska göra ett radio- eller TV-inslag måste 

planera noggrant innan hon eller han ger sig ut på fältet.  I skapandet av en nyhetsartikel kan 

information istället samlas in på olika håll och vid olika tidpunkter för att sedan redigeras 

ihop till en artikel. Reportern kan gå tillbaka till sin intervjuperson för kompletterande frågor 

under det att artikeln håller på att skrivas klart.  

Skillnaden mellan statiskt och sekvensbaserat innehåll påverkar också djupet på 

rapporteringen. Publiken som lyssnar på ett radioinslag kan, traditionellt sätt, inte välja eller 
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välja bort delar av ett nyhetsinslag eller en nyhetssändning. För att ge en överblick av nyheter 

på den begränsade sändningstiden, blir nyheterna relativt korta.  

På webben har läsaren större möjlighet att själv välja vilka nyheter hen tar del av. Läsaren kan 

välja att enbart läsa vissa delar av en artikel, och behöver inte läsa artikeln från början till slut 

utan kan hoppa i innehållet. Webben erbjuder därför en möjlighet att kunna bredda 

rapporteringen, men också att med hypertext länka till sidor innehållandes bland annat 

bakgrundsinformation eller originaldokument. (Sabelström Möller 2001:21) 

 

3.3. Tidigare forskning 

Michael Karlsson har i sin avhandling Nätjournalistik - en explorativ fallstudie av digitala  

mediers karaktärsdrag på fyra svenska nyhetssajter undersökt om den digitala 

kommunikationsteknologins karaktärsdrag – interaktivitet, konvergens och kontinuerlig 

publicering – får något genomslag på aftonbladet.se, dn.se, svd.se och expressen.se (Karlsson 

2006).  Undersökningen gjordes i tre delar, varav den första baserades på ett empiriskt 

material om 793 artiklar inhämtade från webbsidornas förstasidor under en vecka. Målet var 

att undersöka förekomsten av interaktivitet och konvergens på webbsidorna och huruvida det 

fanns något material skapat av läsarna på webbplatserna. 

I den andra delen av studien undersöktes nyheternas flöde på websidornas förstasidor, genom 

undersökningar utförda under olika tidsintervall, samt hur toppnyheterna från de undersökta 

dagarna rörde sig på hemsidan. 

Sista delen utgjordes av en fallstudie av femton olika nyhetshändelser från de olika 

webbsidorna, där eventuella förändringar i nyheterna noterades. 

Interaktiva element fanns det gott om på de undersökta webbsidorna men dessa utgjordes till 

stor del av hyperlänkar och möjlighet att skicka e-mail till reportern som skrivit artikeln. 

Läsargenererat material eller dialogfrämjande interaktivitet saknades. Vid tillfället för 

undersökningen hade förvisso en av tidningarnas webbsidor, svd.se, en kommentarsfunktion 

till många av de undersökta artiklarna, men i kommentarerna fördes dialogen mellan läsare, 

inte läsare och redaktion. 

Studien visade en mycket liten förekomst av konvergens i de undersökta webbartiklarna. 

Nyheternas livslängd på webbsidornas förstasida verkade vara högst 24 timmar lång. De 

nyheter som låg bland de fem översta på webbsidan på morgonen föll ner under dagen och 

försvann ibland helt från websidans förstasida. Snarare än att enbart fokusera på tidningens 
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dagligen utkommande pappersupplaga, för att sedan skyffla över nyheter till webben, lades 

det alltså resurser på att skapa webbunikt material.  

Kandidatuppsatsen Hur skiljer sig innehållet i tv, webb och papperstidning?  En 

undersökning av Norrköpings tidningars flerkanalspublicering, skriven av Emma Johansson 

och Ylva Larsson vid Södertörns Högskola. Uppsatsen handlar om medieföretaget 

Norrköpings Tidningar och dess tre kanaler: Norrköpings Tidningar, nt.se samt NT24. Syftet 

var att undersöka hur företaget använde sig av flerkanalspubliceringens möjligheter, samt 

huruvida innehållet i medieföretagets tre olika kanaler skiljer sig åt.  Undersökningen visade 

att en del av de artiklar som publicerades på webben och i papperstidningen var identiskt lika, 

publicerade i båda kanaler utan omskrivningar. Bland ämnesvalen fanns det dock vissa 

skillnader mellan kanalerna. Webben innehöll fler blåljusnyheter och pågående nyheter som 

krävde kontinuerliga uppdateringar. NT24 innehöll nyhetshändelser som gjorde sig bra på 

bild. Dessutom fanns det fler vanliga medborgare bland de källor som fick uttala sig i TV-

kanalen, än i de övriga kanalerna (Johansson & Larsson, 2008). 

I Flerkanalspublicering i svenska mediehus, av Gunnar Nygren och Maria Zuiderveld, har 

forskarna undersökt drivkrafterna bakom utvecklingen av flerkanalspublicering. 

Publikationen bygger bland annat på en innehållsanalys av nyhetssajter knutna till 

dagstidningar, fallstudier av fem olika mediehus och ett 20-tal intervjuer. 

Forskarna konstaterar bland annat att mediehus som är uppbyggda kring papperstidningar inte 

vill sprida innehållet i huvudmediet gratis, vilket gör att dubbelpublicering på nätet blir 

ovanligt. Nätjournalistiken utvecklas istället utifrån sin egen logik och blir därför snabbare 

med sin nyhetspublicering. Tidningars webbsidor blir också till sociala medier med sina 

många interaktionsmöjligheter. (Nygren & Zuiderveld 2011:131)  

Vid litteratursökningen som gjorts för denna uppsats har det påträffats märkbart få studier 

kring hur radiomediet använder sig av flerkanalspublicering. Ett av de exempel som hittats är 

Robert F Potters studie av 365 radiostationers webbsidor, Give the people what they want - A 

content analysis of FM Radio Station Home pages. (Potter, 2002). Studien bygger på 

innehållsanalyser av webbsidornas förstasidor och undersöker dels vilken information som 

finns att läsa direkt på förstasidan, dels vilken information som förstasidorna länkar vidare 

till. Resultatet av studien visar att främst tre typer av innehåll går att finna på dessa 

webbsidor: kontaktinformation till radiostationerna, information om de discjockeys som 

spelar skivor och pratar i kanalerna, samt information om radiostationernas olika evenemang, 

såsom livesändningar, fester anordnade av stationerna och dylikt. 
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Resultatet visar vidare att de teknologiska möjligheter som webben erbjuder inte tycks 

utnyttjas. Streamade videoklipp förekom mycket sällan, likaså ökade möjligheter till 

interaktion via exempelvis chatfunktioner. Mest förvånande var dock, enligt studiens 

författare, att det var mycket få stationer som sände radio live över internet eller publicerade 

arkiverade sändningar. Mindre än 30 % av de undersökta stationerna streamade sina 

sändningar på webben, och 15 % gav lyssnarna chansen att lyssna på gammalt material via 

arkiv. 

 

4. Metod 

I föregående avsnitt beskrevs bakomliggande teorier kring konvergens och divergens, 

nyhetsvärdering och strategier för flerkanalspublicering. För att ta reda på hur dessa tar sig 

uttryck i Sveriges Radio Ekots flerkanalspublicering har en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod använts. Frågor som har uppkommit under insamlingen av materialet 

ställdes till Mikael Österlund, nyhetschef på Ekot. 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För syftet med denna uppsats, att studera hur innehållet skiljer sig åt mellan Ekosändningarna 

i etern och nyhetspubliceringen på Sveriges Radios nyhetswebb, har först och främst en 

kvantitativ innehållsanalys valts. Metoden är användbar när man vill svara på hur 

förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier ser ut i ett material. En kvantitativ 

innehållsanalys kan användas vid bland annat beskrivande frågeställningar, och kan handla 

om hur mycket eller hur frekvent olika kategorier förekommer i materialet. 

Frekvens och utrymme ses i den kvantitativa innehållsanalysen som kriterium på centralitet 

och viktighet. ”[…] en händelse eller sakfråga som får stort utrymme i nyhetsrapporteringen 

är en viktig händelse eller fråga; att vara en flitigt förekommande aktör i massmediernas 

valrörelsebevakning är normalt sett av godo, medan det på omvänt vis är ofördelaktigt att få 

uttala sig sällan och att ofta bli utsatt för kritik.” (Esaiasson, 2012:197) 

För att en kvantitativ innehållsanalys ska vara just kvantitativ ska den baseras på likvärdiga 

och jämförbara uppgifter, med tillräckligt många analysenheter för att uppgifterna ska kunna 

uttryckas och analyseras med siffror. De innehållsliga enheterna måste tolkas för att det ska 

gå att placera dessa i en kategori och sedan räkna dem. Variabler och variabelvärden måste 

kunna definieras och särskiljas.  (Esaiasson 2012).  

Den kvantitativa analysen användes i min uppsats för att ta reda på vilken typ av nyheter som 
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syns på webben samt vilka som finns i radiosändningarna för att sedan kunna jämföra 

nyhetsinnehållet i de två kanalerna. 

 

4.2. Kvalitativ innehållsanalys 

Esaiasson skriver att den kvalitativa textanalysen går ut på att genom en noggrann läsning av 

textens delar, helhet och kontexten som den ingår i, ta fram det väsentliga innehållet. 

(Esaiasson 2012) Det avgörande i textanalysen är att ge sig tid att läsa och reflektera (Hultén, 

2000). 

Med hjälp av kvalitativ textanalys undersöker jag webbsidans toppnyheter, de nyheter som 

under något av undersökningstillfällena låg som första nyhet överst på sidan. Jag lyssnar 

också igenom radioinslagen igen, i de fall toppnyheterna också har sänts i eterradion. 

Denna del av undersökningen syftar till att belysa hur SR Ekot använder webbmediets styrkor 

i sin publicering av nyheter på nätet, samt vidare undersöka förekomsten av konvergens och 

divergens i nyhetspubliceringen. 

 

4.3. Urval och avgränsningar 

Med mitt urval försökte jag få en bra bild av hur Ekots nyhetssändningar och Sveriges Radios 

nyhetssida på Internet ser ut. Då Ekot har sändningar dygnet runt och det även publiceras 

nyheter på webben under hela dygnet, var jag dock tvungen att göra en avgränsning i min 

undersökning avseende vilken tid jag undersökte de båda kanalerna. 

Inhämtningen av material kom att ske vid två undersökningstillfällen som inföll 23 april och 

24 april och varade mellan 09-16. Detta resulterade i ett material innehållandes 33 nyheter på 

webben (totalt 151 artiklar) och 44 nyheter från radiosändningarna (totalt 75 telegram/inslag). 

Undersökningsdagar och –tider valdes med tanke på vad som tidigare nämnts om att 

nättidningar har flest besökare på måndagar, samt en ”primetime” under kontorstid (Kristian 

Lindquist 2010:17). Valet av datum var ett bekvämlighetsurval, som har styrts av när det varit 

praktiskt möjligt för mig att genomföra insamlingen av empirin. Det är därför viktigt att 

påpeka att jag med denna undersökning inte gör anspråk på att undersöka annat än 

webbpubliceringen och nyhetssändningarna just vid de undersökta dagarna och tillfällena. 

Begränsningen till undersökningar på sju timmar vardera gjordes delvis också av praktiska 

skäl, men har också berott på SR Ekots sändningstider, som inverkade på så sätt att sluttiden 

för undersökningarna alltid placerades samtidigt som en Ekosändning, som då kunde 

inkluderas i undersökningen. Jag bedömde även att sju timmar var en tillräckligt lång tid för 
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att i min kvalitativa innehållsanalys få material där jag kunde se hur de toppnyheter som 

undersöktes på djupet kom att förändras och uppdateras under dagen. Jag är dock medveten 

om att en längre undersökningstid hade gett ett större material till min kvantitativa 

undersökning, vilket hade kunnat ge ett mer tillförlitligt resultat.  

 

Vid varje nedslag under de två undersökningstillfällena samlades ”topp fem” nyheter i etern 

samt på webben in. Detta gjordes till viss del för att jag var tvungen att avgränsa mig kraftigt i 

undersökningen på webben. En annan bärande anledning var tidiga observationer från 

testandet av mitt kvantitativa analysschema. Jag noterade antalet nyheter i Ekots sändningar i 

etern och fann att de flesta sändningar innehöll runt fem nyheter, varför jag valde just detta 

antal nyheter från varje nedslag i de respektive kanalerna.  

Valet att undersöka just toppnyheterna var delvis styrt av vad jag i litteraturen läst om att 

nyhetssajtens topp är det för stunden mest intressanta som redaktionen har att erbjuda 

(Lindquist 2010:14). 

Vid flera tillfällen har en nyhet på webben bestått av flera olika artiklar. Då har den översta 

artikeln, som genomgående också varit den som fått störst utrymme i sådana konstellationer, 

definierats som huvudartikel och använts i både den kvantitativa och kvalitativa 

undersökningen, alltså har alla mätningar skett där. De andra artiklarna har i min kvalitativa 

innehållsanalys räknats som interna länkar.  

När en artikel på webben har förändrats så har nyheten räknats som densamma som tidigare 

om ordinarie publiceringstid står oförändrad och om någon del av innehållet från den tidigare 

versionen finns kvar.  

I min kvalitativa undersökning har jag även tittat på om artiklarna på webbsidan har varit 

bildsatta eller ej. Här har eventuella bylinebilder inte räknats med i undersökningen. 

Materialinsamling från internet skedde varje halvtimme, alltså mer frekvent än insamlingen 

av material från radion. Detta gjordes för att få en bild av hur internets förmåga till ständig 

publicering utnyttjas. 

Jag valde att inte ta med nyheter tillhörande segmenten Radiosporten och Väder i 

Ekosändningarna. Dessa segment presenteras som åtskilda från övriga Ekonyheter, ofta enbart 

i form av korta referat. Om det däremot fanns en sport- eller vädernyhet som inte 

presenterades som en del av Radiosporten eller Väder räknades den med i det kvantitativa 

analysschemat. 
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4.4. Genomförande 

I utformningen av min kvantitativa undersökning har jag använt mig av Metodpraktikan som 

stöd. Jag arbetade fram ett kodschema där analysenheter, variabler och variabelvärden 

beskrivs och definierades (Se Bilaga 1). Analysenhet var varje nyhet på webben eller i etern.   

En tidig testanalys på fyra timmar där jag undersökte Ekots webbsida och radiosändningarna i 

etern resulterade i att fler variabler och variabelvärden lades till, andra behövde definieras 

ytterligare.   

I den kvantitativa innehållsanalysen använde jag mig av två exemplar av detta kodschema, där 

alltså analysenheter, variabler och variabelvärden var desamma. Ett schema gjordes för 

radiosändningarna och ett för publiceringen på nätet, detta för att underlätta det senare urvalet 

av artiklar till den kvalitativa undersökningen men också för att underlätta jämförelse. 

 

Webben undersöktes med hjälp av skärmdumpar av de fem översta nyheterna på nyhetssidans 

första sida varje hel och halv timme. Dels gjordes en skärmdump på nyheterna som de 

presenterades på förstasidan, dels gjordes även skärmdumpar av de enskilda artiklarna i sin 

helhet (se Figur 2). Skärmdumparna sparades ner i mappar som namngavs med datum och tid.  

Nyheterna fördes sedan in i mitt analysschema (se Bilaga 1). Alla versioner av nyheterna 

undersöktes, och förändringar i nyheterna fördes in detaljerat under variabelvärdet ”övrigt” 

där också övriga anteckningar eller uppkomna frågor noterades.  

Jag lyssnade sedan på samtliga sändningar av Ekot i eterradion från de tre dagarna, under 

samma tider som undersökningen av webben utfördes. Detta gjordes direkt efter att jag 

undersökt webbpubliceringen, via SRs arkiv där samtliga nyhetssändningar finns sparade och 

tillgängliga i 30 dagar efter sändning. Även här noterades förändringar på samma sätt som i 

undersökningen av webbnyheterna. 

 

I utformningen av min kvalitativa textanalys har jag tagit stöd av Britt Hulténs 

Journalistikanalys. Jag har utgått från det analysschema för textanalys som hon presenterar 

och valt ut frågor från detta men också lagt till egna, för att kunna få svar på hur webbens 

fördelar och nackdelar kommer till uttryck i texterna (Se Bilaga 2). Texterna lästes igenom 

flera gånger och de radiosändningar som rapporterat om samma nyheter lyssnades även de 

igenom igen för att notera förekomsten av kloning av artiklar, cross-promotion och 

konvergens. 
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Figur 2. Exempel på skärmdump från förstasidan (t.v.) och enskild artikel (t.h) 
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För att få bakgrundsinformation samt kompletterande uppgifter till mina resultat genomförde 

jag en telefonintervju med Ekots nyhetschef Michael Österlund. Han bedömdes kunna ge 

tillräckliga svar på mina frågor dels beroende på hans nuvarande position på Ekot, dels också 

då han var med och ledde Nyhetsutredningen som lades fram 2010, en kartläggning av den 

egna verksamheten som undersökte bland annat nyhetsflödet, nyhetsutbudet i Sveriges Radio 

och konkurrensen på nätet. 

 

4.5. Metodproblem  

På webben såväl som i radion förändras nyheterna hela tiden, varför kvantitativ 

innehållsanalys som metod blir något problematisk. När nyheterna ständigt kommer ut i nya 

versioner får innehållet karaktären av en process, snarare än något beständigt, något som även  

Mikael Karlsson tar upp och diskuterar i sin avhandling Nätjournalistik (Karlsson 2006:104). 

Det har för mig varit omöjligt att följa de undersökta nyheterna från det att de först sänts ut i 

etern eller publicerats på webben, tills det att de försvinner från sina topplaceringar, eftersom 

detta skulle innebära ständig bevakning av medierna dygnet runt, speciellt i undersökningen 

av webben. Istället har jag avgränsat mig till att undersöka de två kanalernas 

nyhetspublicering regelbundet under två dagar, vilket ger en bild av hur nyhetsinnehållet kan 

se ut i de olika kanalerna, även om det inte leder till ett generaliserbart resultat. Variablerna 

valdes också ut för att passa den här typen av kontinuerlig publicering, och prövades under 

testanalysen. De skärmdumpar som gjorts i undersökningen av nätet gör det också möjligt att 

gå tillbaka till empirin och göra om undersökningen.  

 

Problem med den kvantitativa innehållsanalysen uppkom också i utformningen av 

kodschemat för den kvantitativa undersökningen. Det visade sig under testanalysen finnas 

flertalet variabler som krävde närmare definition.  

 

Med ”Huvudkälla” menas den synliga källa som huvudsakligen refereras till i nyheten. Vid 

flera källor är den som fått flest pratminus eller är knuten till störst del information den som 

räknas som huvudkälla. ”Oklart” har varit det variabelvärde som använts när synlig källa 

saknas.  

Flera nyheter på webbsidan började som kortare versioner för att sedan byggas på under 

undersökningstillfället. I dessa fall var det den källa som fick störst utrymme i sista versionen 

av nyheten som räknades som huvudkälla. 
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Den första variabeln ämnad att beskriva nyhetens placering geografiskt, ”Geografi”, har 

variabelvärdena ”inrikes”, ”utrikes” eller ”övrigt”. Under ”övrigt” placerades nyheter som 

inte handlade om en specifik plats. Ett exempel är nyheten om utsläpp av växthusgas från 

Arktis. Nyheten var förvisso lokaliserad i Arktis men var vinklad mot att vara en 

internationell angelägenhet. Den fick dessutom en viss nationell vinkling mot Sverige när den 

avslutningsvis berättade om en kommande svenskledd expedition till Arktis. Nyhetens oklara 

geografiska tillhörighet gjorde därför att variabeln ”Geografi” här fick värdet ”övrigt”. 

 

Variabeln ”Tidsplacering” var också problematisk då det i flera fall var oklart när händelsen 

nyheten rapporterade om hade ägt rum. Det stora antalet nyheter som fick variabelvärdet 

”oklart” gör att resultatet av denna del av undersökningen blir mindre tillförlitligt. 

 

4.6. Validitet och reliabilitet 

För att öka validiteten använde jag mig av en testanalys innan undersökningstillfällena, för att 

se hur väl mitt analysschema fungerade. Detta, med följande justerande av analysschemat, 

menar jag har ökat tillförlitligheten hos mitt kvantitativa mätverktyg. 

Reliabiliteten är förstås svårmätbar, då slarvfel i insamlingen och databearbetningen kan 

uppkomma och vara svåra att upptäcka. Jag har dock försökt att undvika sådana slarvfel dels 

genom att i efterhand med stickprov dubbelkolla att jag fört in mitt material i mina 

analysscheman på korrekt sätt, något som varit möjligt då jag sparat ner allt material från 

webben men också då jag haft möjlighet att via SRs arkiv gå tillbaka och åter lyssna på de 

nyhetssändningar som funnits i min undersökning. 

Vidare har jag flera gånger kontrollräknat uppgifterna i framställandet av det kvantitativa 

resultatet, något som jag anser ökar reliabiliteten yttermera. 

Fler och längre undersökningstillfällen hade varit att föredra för den kvantitativa studien, men 

min förhoppning är att kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod delvis ska kunna 

väga upp för detta samt öka tillförlitligheten i mina resultat. 

 

5. Resultat och analys 

Jag inleder med att presentera resultatet av min kvantitativa innehållsanalys i tabeller samt 

löpande text, för att sedan presentera resultatet av min kvalitativa textanalys i löpande text.  

Avslutningsvis presenteras en sammanfattande analys av resultaten. 
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5.1 Resultat av den kvantitativa innehållsanalysen 

Radiosändningar: Totalt undersöktes 18 sändningar i etern. Detta resulterade i 43 unika 

nyheter. 

Webben: Totalt gjordes 30 nedslag på nätet. Detta resulterade i 33 nyheter. 

	  

Nyheter	  som	  ej	  förekom	  i	  Ekosändningarna	  	  

39.3% eller 13 av de 33 nyheterna på nätet återfanns i undersökningen enbart på webben, och 

fanns alltså inte med i Ekots sändningar i etern. Ingen av dessa 13 tillhörde toppnyheterna på 

webben. Fyra av nyheterna föll in under ämneskategorin ”Brott”, två under ”Politik”, två 

under ”Vetenskap/miljö”, två under ”Ekonomi”. De resterande tre fördelade sig på 

kategorierna ”Vård”, ”Vetenskap/hälsa” samt ”Internationella konflikter”  

 

Figur	  3.	  Ämnesval	  i	  nyheter	  publicerade	  på	  webben	  och	  sända	  i	  etern	  -‐	  uttryckt	  i	  antal	  

 
 

Det mest frekvent förekommande ämnet i både webbens och radiosändningarnas nyheter var 

politik. 10 av webbens nyheter och 11 av radions hade politik som huvudämne. Därefter kom 

på webben nyheter om ekonomi och näringsliv, tätt följt av nyheter om terrorism och brott.  

I radiosändningarna var de efter politik mest frekventa ämnena Arbetsmarknad/arbetsmiljö 

samt Internationella konflikter/krig.  
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Toppnyheter och deras fördelning på ämnesområden 

Webben hade 7 toppnyheter fördelade på tre ämnen: 

Ekonomi/Näringsliv - 3 

Politik - 2 

Terrorism - 2 

 

Den nyhet som toppade webben under längst tid var Brevikrättegången som låg i topp mellan 

09.30 - 16.00 under måndagen. 

Nyheten om det nya utseendet på svenska sedlar låg på topp under fem 

undersökningstillfällen under tisdagen, mellan 12.00 - 14.00. 

Lika länge låg nyheten om att förtroendet för regeringen sjunker, som låg uppe mellan 15.00 - 

17.00. 

 

Radion hade 12 förstanyheter fördelade på fyra ämnen: 

Arbetsmarknad - 5 

Politik - 5 

Terrorism - 1 

Ekonomi och näringsliv - 1 

 

Breivikrättegången var förstanyhet i tre sändningar under måndagen: 11.00, 12.00 och 15.45. 

Resterande låg som förstanyheter under en eller två sändningar vardera. 

 

Tabell	  1	  Nyheternas	  placering	  i	  tid	  

 Webb Radio 

Händelse från samma dag 16 19 

Oklart 12 18 

Händelse från dagen innan 3 2 

Kommande händelse 1 3 

Händelse från senaste veckan 1 1 

Totalt antal nyheter 33 43 
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På webben likväl som i radiosändningarna var dagsaktuella nyheter de dominerande. Dock 

fanns det ett stort antal nyheter som var omöjliga att placera i tid, då tid för nyhet inte klart 

framkom i artikel eller radioinslag.  

 

Tabell	  2	  Nyheternas	  placering	  geografiskt	  	  

 Webb Radio 

Inrikes 17 21 

Utrikes 13 20 

Övrigt 3 2 

Totalt antal nyheter 33 43 

 

 

I radiosändningarna var nyheterna fördelade näst intill jämnt mellan inrikes- och 

utrikesnyheter. Bland nyheterna på webben var det fler som föll in under kategorin 

inrikesnyheter.  

 

Inrikesnyheternas geografiska placering: 

Nyheter på webben   Nyheter i radiosändningarna 

Inrikes allmänt: 13   Inrikes allmänt: 20 

Landskrona: 1   Sigtuna: 1  

Sundsvall: 1    Totalt: 21 

Örebro : 1     

Uppsala: 1     

Totalt: 17    

     

Gemensamt för både radions och webbens nyhetsurval är att inrikesnyheterna till största del 

är rikstäckande nyheter. Webben uppvisade en liten andel nyheter med lokal anknytning, 

samtliga nyheter hade lokala nyhetsredaktioner som ursprungsredaktion. Tre av de fyra 

observerade lokala nyheterna på webben handlade om brott, den fjärde om vetenskap/miljö. 
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Tabell	  3	  Ursprungsredaktion	  	  

 Webb Radio 

Ekot 26 42 

Lokala redaktioner 4 1 

P3 Nyheter 1 0 

Radiosporten 1 0 

Vetenskapsradion 1 0 

Totalt 33 43 

 

Varje artikel på Sveriges Radios Nyhetssida har strax under rubriken en länk som hänvisar till 

vilken redaktion nyheten hör till eller kommer ifrån, och som leder till redaktionens egen 

nyhetssida. Exempel är ”Ekot” eller ”Radiosporten”.  

26 av webbens nyheter hörde till ”Ekot”. Fyra nyheter kom från lokala P4-redaktioner och 

Upplandsnytt. Övriga tre nyheter hörde till P3 Nyheter, Radiosporten respektive 

Vetenskapsradion. I Ekosändningarna kom en av nyheterna från P4 Uppland, övriga 42 

nyheter hänvisade inte till någon annan nyhetsredaktion. 

Figur	  4.	  Huvudkällor	  –	  uttryckt	  i	  antal	  
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Andelen radionyheter som föll in i kategorin ”Oklar källa” var större än andelen webbnyheter 

med oklar källa. En av nyheterna som placerades i denna kategori, som fanns med i båda 

kanaler, hade flera källor som fick lika stort utrymme, varför ingen huvudkälla kunde anges. 

Övriga nyheter i denna kategori hade helt enkelt inga synliga källor.  

Privatpersoner som källor var ovanliga i båda kanaler. Även i övrigt hade kanalerna ungefär 

samma fördelning av källtyper i materialet. Vanligast var att nyheterna refererade till 

nyhetsbyråer, rapporter, politiker, statstjänstemän och myndigheter. På webben fanns det 

aningen fler nyheter som bestod av rättegångsreferat, samt som hade poliser som synlig källa. 

Gemensamt för alla dessa nyheter förutom de om Breivikrättegången, var att de hade lokal 

anknytning.  

 

5.2 Sammanfattning och analys av kvantitativt resultat 

Ekosändningarna rapporterade om flest antal nyheter under undersökningstillfällena, vilket 

berodde på att webbnyheterna hängde kvar på nyhetssidans topp fem-placeringar under en 

längre tid. Detta kontrasterar mot Mikael Karlssons resultat i sin undersökning av 

webbnyheters rörlighet, där webbnyheterna ganska snabbt kunde falla ner från sina topp-

positioner (Karlsson 2006). 

39.3% av webbnyheterna var webbunika. Av de nyheter som i undersökningen bara förekom 

på webben återfanns några i ämneskategorier som inte alls var representerade i eterradion, 

nämligen Vetenskap/Miljö samt Vetenskap/Hälsa. Brottsnyheter utgjorde dock den största 

delen av dessa nyheter, en kategori som var underrepresenterad bland Ekosändningarnas 

nyheter. 

 

Politik var det mest förekommande ämnet både bland nyheter i allmänhet, toppnyheterna och 

de i undersökningen webbunika nyheterna. Det är alltså ett ämne som tycks vara prioriterat av 

mediehuset oavsett publiceringskanal. I radiosändningarna fanns det dock även en betydande 

del nyheter inom kategorierna ”Internationella konflikter” samt ”Arbetsmarknad/arbetsmiljö”.  

 

Att terrorism var ett frekvent förekommande ämne bland webbsidans nyheter var på grund av 

bevakningen av Breivik-rättegången. Denna kategoriserades inom detta ämne snarare än inom 

det mer allmänna ”Brott”, då mycket fokus i nyheterna var på att Brevik var terrorist och hade 

begått terrorhandlingar. När nyheter om rättegången förekom hängde de kvar på topp fem 

under en längre tid, vilket kan ha göra med att det på webben kontinuerligt rapporterades och 
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uppdaterades om rättegången. Här lyser ett av webbmediets produktionsvillkor – den ständiga 

deadlinen – igenom.   

 

Dagsaktuella nyheter var dominerande bland både webbens och radions nyheter. Större andel 

radionyheter än webbnyheter fick en oklar tidsbestämning, vilket skulle kunna bero på att det 

på webben finns mer utrymme och därför mer plats att tydligare klargöra när en händelse 

inträffade. 

 

Både webben och radion hade fler inrikes- än utrikesnyheter. I Ekosändningarna såväl som på 

webbsidan gällde inrikesnyheterna i allmänhet hela landet. Enbart en av nyheterna i 

Ekosändningarna hade lokal anknytning. Webbsidan hade dock några nyheter som kom från 

lokala redaktioner från olika platser i landet, vilket visar på SRs ambition att bredda 

nyhetsutbudet på webben.  

 

Fler webbnyheter än radioinslag hade minst en synlig källa, vilket kan bero på det ökade 

utrymmet på webben. Nyhetsbyråer, rapporter, politiker, statstjänstemän och myndigheter var 

vanliga som källor i de båda medierna. De två förstnämnda är exempel på lättillgängliga 

källor som gör det möjligt att snabbt rapportera om händelser, något som litteraturen nämner 

som viktigt för webbmediet (Nygren 2008). Johansson & Larssons undersökning av 

Norrköpings tidningars flerkanalspublicering visade att vanliga medborgare sällan användes 

som källa i mediehusets webbpublicering (Johansson & Larsson 2008). I min studie var dock 

vanliga medborgare sällsynta som källor hos båda kanaler. Michael Österlund berättar att 

Ekot tidigare har fått synpunkter på det stora antal myndighetskällor som kommer till tals, och 

de få antal vanliga medborgare som hörs i nyhetssändningarna.  

”När det gäller budgeten till exempel, så är det inte ovanligt att vi ibland missar familjen i 

Fruängen, hur det slår mot dem. Ofta blir det på riksnivå, lite abstrakt. Väldigt kompetent och 

väldigt korrekt, men inte så mycket kött och blod. Det jobbar vi med. Och det är klart att om 

budgetrapporteringen är så, så är det svårt att på nätet bara ändra på det, om reportrarna tänker 

så.” (Intervju med Michael Österlund 2012-05-14) 

  

5.3 Resultat kvalitativ textanalys 

Gemensamt för alla undersökta artiklar är redovisningen av vilken tidpunkt som artikeln 

publicerades och vilken tid eventuell senast uppdatering skett. Dessa uppgifter går att finna i 
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liten textstorlek närmast under rubriken, men ovanför eventuell bild. I samma rad anges också 

vilken redaktion nyheten kommer från med en länk, exempelvis ”Ekot” eller 

”Vetenskapsradion”, och antal kommentarer när sådana finns, samt en länk som ger 

möjligheten att dela nyheten i sociala medier. Denna möjlighet återfinns också längst ner i 

artikeln, vid byline. De sociala medier knutna till denna funktion är Facebook, Twitter, Digg 

och Delicious.   

Under byline återfinns i alla undersökta artiklar ett eller flera ”nyckelord” i länkar som leder 

till nyheter med samma nyckelord. Exempel på nyckelord kan vara ”Inrikes”, ”Europa”, 

”Arbetsmarknad”, ”Ekonomi”.  

Längst ner i artiklarna finns slutligen en ruta där blogginlägg som har länkat till artikeln 

återfinns. Tjänsten tillhandahålls av trackbacktjänsten Twingly bloggsök. I de fall då inga 

blogginlägg ännu har länkat till artikeln, innehåller rutan följande text: ”Om du kommenterar 

och länkar till den här artikeln i din blogg, så kommer en länk till ditt inlägg att visas här. 

Pinga din blogg hos Twingly för att vi skall kunna hitta den.” 

 

Sarkozy hårt trängd efter Hollandes valseger 
Nyheten upptäcktes 09.00 den 23 april. Publiceringstiden som angavs var 03:00, men inga 

uppdateringar sedan dess redovisades. 

Nyheten uppdaterades inte under dagen, men hade 11:00 ersatts av en ny artikel om det 

franska presidentvalet, med ny publiceringstid, vinkel, rubrik, bild och brödtext. 

Interaktivitet: Artikeln innehåller en länk till radioklippet från Ekots radiosändning. Det 

finns möjlighet att kommentera artikeln i ett kommentarsfält. När nyheten upptäcks av 

undersökningen har artikeln fått 6 kommentarer, samtliga publicerade mellan 07.00-08.04. 

Inga fler kommentarer tillkommer under tiden artikeln ligger kvar på topp fem. 

Hypertext: På höger sida finns en spalt uppradande länkar till andra artiklar om 

presidentvalet i Frankrike, totalt tio stycken. Hänvisningar till andras produktion eller länkar 

utanför SRs webbsida saknas. 

Nyckelord: Alice Petrén, Europa, Frankrike, KORRESPONDENTER, Presidentvalet i 

Frankrike, Utrikes 

Bild: Bilden som hör till bilden föreställer Francois Hollande som slår ut med händerna. Han 

står bredvid två flaggor, EU-flaggan och Frankrikes flagga. 

Bildtext: Socialistpartiledaren Francois Hollande jublar över segern i första valomgången i 

franska presidentvalet. Foto: Jean-Pierre Muller/Scanpix  
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Texten handlar om att socialistpartiets Francois Hollande är i täten efter det franska 

presidentvalets första omgång. Högerpolitikern Nicolas Sarkozy är andre kandidat. De möter 

varandra i slutomgången den 6 maj. 

Valet tycks ta en oväntad riktning. Den nu ledande kandidaten beskrivs som ”nervös och 

glad”. Nicolas Sarkozy försöker framföra brister i Hollandes förslag. 

Även Marine Le Pen från Nationella Fronten är glad, då partiet rönt överraskande framgångar 

och är på väg att bli nytt oppositionsparti. ”Leendet var stort inför jublande anhängare.”  

Den stora frågan är hur de övriga kandidaternas väljare ställer sig, enligt texten. ”Svaret är att 

Sarkozy är mest trängd.” 

Källor: Referat från tal och franska tv-kanaler. Utdrag ur Francois Hollandes och Nicolas 

Sarkozys tal finns med i texten både i indirekt form och i direkt form med pratminus.  

I texten återfinns även Eva Joly, Ekologernas kandidat och Vänsterpartiets Melenchon som 

båda ”manade sina väljare att göra allt för att få bort Sarkozy”. Även ett pratminus tillhörande 

”uppstickaren på yttervänsterkanten”, som dock tycks ha tappat en mening och därför inte 

förklarar tydligare än så vem pratminuset tillhör.  

Marine Le Pen återfinns endast i texten i en beskrivning av att hennes leende var stort framför 

jublande anhängare. Hon uttalar sig inte, men hennes kampanjchefs uttalande till en tv-kanal 

citeras: ”Sarkozys tid är förbi. Vi är den nya oppositionen”. Artikelförfattaren förtydligar att 

det är en opposition mot Hollande tills vidare. 

Radio: Artikelns text är en ordagrann kopia av radioinslaget om samma nyhet.  

 

 

Ekot direktrapporterar från Breivikrättegången  
Nyheten upptäcktes 09:30 den 23 april, och publicerades 09.05. 

Inledningsvis bestod artikeln av en kort ingress som berättade att ”Idag fortsätter rättegången 

mot Anders Behring Breivik som har erkänt att han dödade 77 personer den 22 juli 2011.”  

Under denna återfanns en ruta med liveuppdateringar från reporter på plats, Boel Holm, som i 

korta textinlägg rapporterar kontinuerligt från rättegången. 

Interaktivitet: Det finns möjlighet att ställa frågor eller skriva kommentarer till livereportern, 

men ingen möjlighet att kommentera artikeln. Eventuella kommentarer och frågor till 

reportern publiceras ej på sidan. 

Artikeln bildsätts inte, men ovanför rubriken ligger webbTV från NRKs direktsändning om 

rättegången infälld som ett element i artikeln. 
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Hypertext: I artikeln finns en lista med länkar till fjorton andra artiklar om rättegången som 

finns på Ekots webbsida. På förstasidan finns ett par av dessa hänvisningar som små egna 

puffar under puffen för huvudartikeln, i vissa fall bildsatta. Under dagen läggs det på 

förstasidan också upp puffar till grafik över Breiviks försvar och rättegången mot Brevik. 

Nyckelord: Attentaten i Norge, Breivikrättegången, Europa, Norge, Utrikes. 

Uppdateringar: 10.30 har rubriken och ingressen ändrats. Rubriken lyder nu ”En iskall 

Breivik om detaljer kring morden”, en rubrik som enbart ändras med ett eller två utbytta ord 

senare under dagen. Ingressen har byggts ut till en sammanfattning av rättegångsdagen. 

Ingressen står sedan kvar i stort sätt oförändrad under dagen. 

10.30 läggs också en första brödtext till nyheten, där vad som hittills kommit fram under 

rättegången sammanfattas. Brödtexten blir sedan längre under dagen. Uppdateringar från 

rättegången läggs till och textstycken byter i några fall plats. Ett par textstycken från 

versionen 10:30 tas bort.  

16:00 bildsätts artikeln med tre bilder längst upp, under rubriken. Dessa visar från vänster till 

höger: två rättpsykiatriker som finns på plats i rättssalen, rosor utanför tingsrätten, närbild på 

Anders Behring Breivik. 

Bildtext: Dag sex av rättegången mot Anders Behring Breivik. Här ses rosor utanför 

tingsrätten samt två av de fyra rättspsykiatriker som finns på plats i rättssalen. 

Foto: Scanpix 

Vad handlar texten om? Texten handlar om rättegången mot Anders Behring Breivik, en 

klartänkt och kylig mördare som talar lugnt och tydigt. 

Texten är ett referat av vad åklagaren frågar och vad Breivik berättar. Språket är konkret fram 

till sista radens mer målande avlsutande ”Utanför tingsrätten har ett hav av rosor växt fram för 

att hedra offren av hans massaker.” 

Källor: Texten är ett rättegångsreferat. Anders Behring Breivik är den som får tala mest i 

både direkt och indirekt form, och hur han talar beskrivs också av reporter. ”Visar inga 

känslor när han sakligt berättar…” ”Brevik talar lugnt i rätten, men hävdar att”. ”Den 

tilltalade säger med en tydlig röst att han hade gjort det igen.” ”I sal 250 i Oslo tingsrätt sitter 

en lugn Breivik” 

Åklagare Inga Bejer Engh förekommer i texten, och talar i indirekt form. Försvarare Geir 

Lippestad ställer frågor till sin klient i indirekt och direkt form. 

Målsägarbiträdena Siw Hallgren och Frode Elgesen talar i indirekt form. Även åhörarna finns 

med i texten, dock bara i ett förbigående konstaterande av att de är ”påtagligt upprörda”. 
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Radio: Nyheten rapporteras i flera radioinslag som kompletteras och ändras under dagen. Ett 

av radioinslagen inleder med att målande beskriva rosorna utanför tingsrätten, men med andra 

ord än i texten. Även i övrigt innehåller radioinslagen samma sakuppgifter, fakta och 

information som webbartiklarna, men också ett intervjuklipp från Verldens Gang med en av 

de överlevande från Utöya. 

 

Lundin Mining får skarp kritik 
Nyheten upptäcktes 09.00 den 24 april och publicerades 07.15. Den uppdaterades enbart med 

bild, 09.00. I övrigt inga förändringar. 

Interaktivitet: I artikeln finns en länk till ljudklipp från radiosändningen. Det går också att 

kommentera artikeln i kommentarfält. När nyheten upptäcks av undersökningen 09.00 finns 

en kommentar. 10.00 har nyheten 4 kommentarer, då har den också halkat ner från sin 

placering som första nyhet men ligger fortfarande på topp fem. Nu har också en av 

kommentarerna lyfts fram på förstasidan i puffen för nyheten. Inga fler kommentarer 

tillkommer under dagen.  

Hypertext: Länk till pdf med länktexten: ”Ta del av den kritiska rapporten om Lundin 

Minings gruva”. Artikeln berättar att Lundin Mining har försökts nå för att få kommentar, 

men att de hänvisar till sin amerikanska partner som i sin tur refererar till sin hemsida. Denna 

hemsida länkas i artikeln.  

Nyckelord: Afrika, Kongo, Utrikes 

Bild: Till artikeln hör en bild som visar hemsidan tillhörande Lundin Minings amerikanska 

partner. Bildtext: ”Lundin Minings amerikanska partner informerar om gruvan på sin 

hemsida”.  

Texten handlar om koppargruvan Tenke-Fungurumegruvan i Kongo-Kinshasa där Lundin 

Mining är storägare. Missförhållandena i uppmärksammades redan 2008 men ”mycket lite 

verkar ha hänt” eftersom den i en ny rapport från Southern Africa Resource Watch får kritik 

för sin behandling av lokalbefolkningen. Lundin Mining besvarar inte kritiken, utan hänvisar 

till partner som hänvisar vidare till information på sin hemsida. Vilken information som finns 

där framkommer ej i texten, däremot länkas sidan i artikeln. 

Texten innehåller ett jag, då reportern Fredrik Sperling berättar att han ”för fem år sedan 

besökte gruvstaden Fungurume i sydöstra Kongo”. I övrigt berättar artikeln om rapportens 

huvudsakliga kritik mot att bönder tvingas allt längre bort till sämre mark, att vattenprojekt 

genomförs utan att fråga befolkningen var det behövs, löften om utbildning och sjukhus som 
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inte infrias.  

Artikelförfattaren skriver om att 200 000 ton koppar kommer utvinnas nästa år, faktauppgift 

som följs av: ”Det betyder oerhörda rikedomar och förtjänster”. Lundin Mining äger en 

fjärdedel av gruvan, brytningen började för tre år sedan.  

I texten saknas information om Southern Africa Resource Watch, om det är en organisation, 

en myndighet, vart den är placerad geografiskt. Claude Kabemba, chef för Southern Africa 

Resource Watch, intervjuas och talar i direkt och indirekt form om vad rapporten visat och om 

gruvbolaget som kritiseras. 

I texten finns även utdrag ur en gammal intervju med marknadsförsäljerskan Petunia 

Kasongo, ”bara en av väldigt många arga”, som reportern talade med 2008.  

Kritiska eller ifrågasättande följdfrågor saknas i texten. 

Radio: Utöver klipp från intervjuer är nyheten näst intill ordagrant identisk i de båda 

kanalerna. I radiosändningarna om nyheten hänvisar man dock lyssnaren till mer information 

på webben. 

 

Miljardvinster för Nordea och SEB 
Nyheten upptäcktes 10.00 den 24 april. Den publicerades 07.37 och uppdaterades 09.00. 

Vilka uppdateringar som då gjordes är omöjligt att avgöra då artikeln vid dessa två tidiga 

tidpunkter inte fanns med bland webbens fem översta nyheter. 

Den första observerade versionen av artikeln beskriver SEB och Nordeas kvartalsvinster, de 

jämförs med förra årets motsvarande och det redovisas att Nordea har en plan på att minska 

antalet anställda. Texten innehåller i det här skedet mycket siffror, fakta och språk som 

förutsätter viss förkunskap. En bild på Nordeas VD Christian Clausen finns med i artikeln. 

Uppdateringar: Utöver den tidigare nämnda uppdateringen skedde en ytterligare 13.00, då 

ursprungstexten kompletterades med en intervju med Nordeas vd Christian Clausen. Textens 

språk blir här aningen lättsammare. Tidigare siffror och faktauppgifter från 

kvartalsrapporterna finns kvar i artikeln, oförändrade. 

Interaktivitet: Artikeln länkar till ljudklipp från radiosändning.  

Kommentarsfält finns. 11.30 har artikeln 4 kommentarer. 12.00 har artikeln 6 kommentarer. 

13.00 har artikeln 8 kommentarer. 13.30 har den fallit ner från topp fem. 

Hypertext: Det finns inga länkar till annan egen produktion eller till utomstående sidor i 

texten eller i artikeln.  
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Nyckelord: Ekonomi/EkonomiEkot, inrikes. 

Bild: Liten bild (1/3 bredden av textspalten) på Nordeas VD Christian Clausen som håller upp 

händerna och ser ut att tala/hålla föredrag. Bildtext: Nordeas vd Christian Clausen. Foto: 

Bertil Ericson/Scanpix. 

Texten handlar om att Nordea och SEB redovisar miljardvinster i sina kvartalsrapporter, 

mycket av detta kommer från utlåningen. 

Källa: I den första undersökta versionen av artikeln tycks kvartalsrapporterna vara den enda 

källan. 13.00 adderas Nordeas VD Christian Clausen, som i direkt och indirekt anföring 

berättar att det är Nordeas bästa resultat hittills och att bostadsutlåningen bara står för liten del 

av verksamheten, att Nordeas vinst beror på mer kunder och mer affärer med kunder. 

Radio: Det första radioinslaget om nyheten börjar som artikeln på nätet med att redovisa de 

vinster som framkommer i kvartalsrapporteringen. Sedan görs inslaget om, och inleds med ett 

klipp ur intervjun med Christian Clausen. Utöver klipp ur intervjun med Christian Clausen är 

största delen av nyhetsrapporteringen ordagrant identisk i de båda kanalerna. Uppföljningarna 

av nyheten leder dock till att vissa skillnader existerar i slutversionerna av nyheten, då 

radioinslaget klipps om och en del faktauppgifter då försvinner, medan alla tidigare uppgifter 

i artikeln på webben ligger kvar. 

 

Så ska våra nya sedlar se ut 
Nyheten upptäcktes 11.00 den 24 april. Den publicerades 10.09. 

Uppdateringar: Den ursprungliga nyheten publicerades innan presskonferensen 11.00 där 

utseendet på Sveriges nya sedlar skulle komma att presenteras.  Texten berättar att 

Riksbanken för ett år sedan avslöjade vilka ansikten som skulle pryda de nya sedlarna. Nu ska 

det tillkännages vilket designförslag som vann tävlingen om hur sedlarna ska se ut. 

11:30 hade artikeln kompletterats med information från presskonferensen om att den grafiska 

formgivaren Göran Österlunds förslag ”Kulturresan” vunnit. Bakgrundsinformation om 

vinnaren. Första tredjedelen av artikeln består nu av nytt material, två tredjedelar i slutet 

lämnas som de tidigare var. 

12.00: Artikeln har kompletterats med citat från Peter Egardt, fullmäktigeledamot och 

ordförande i juryn. 

Interaktivitet och hypertext: 11.00 fanns ett kommentarsfält till artikeln. 11.30 hade artikeln 

fått fyra kommentarer. 12.00 lades ett bildspel till, och nu fanns det 7 kommentarer i 

kommentarfältet. 12.30 kompletterades artikeln med en webbfråga: ”Sedlar, mynt eller 
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kortbetalning?” med alternativen ”Jag undviker kontantbetalning så långt det går”; ”Jag vill 

gärna slippa mynten” samt ”Kortbetalning känns inte säkert”. Samma tidpunkt hade artikeln 

13 kommentarer. Kommentarerna fortsatte sedan att flöda in. 13.00 var kommentarerna 15 st, 

13.30 var de 21 st och 14.00 26 st. En halvtimme senare hade artikeln halkat ner från sin 

topplacering ett steg och hade 28 kommentarer. 15.00 rörde den sig ner ytterligare ett steg och 

hade 33 kommentarer. 15.30 var kommentarerna 34. Inga fler kommentarer hann komma in 

under undersökningstillfället. 

Samtliga versioner av artikeln innehåller en länk till en tidigare artikel på webbsidan, 

”Ansiktena som ska pryda Sveriges nya sedlar”, publicerad 6 april 2011. Även en länk med 

text: ”Se Riksbankens presskonferens här”. Länken leder till Riksbankens sida som öppnas i 

nytt fönster/flik, där man kan se webbsändningar från Riksbanken. 

Nyckelord: Ekonomi/Ekonomiekot, Inrikes 

Bild: Innan 12.00 saknas bild. Bildspelet som sedan läggs till i artikeln visar de nya sedlarna. 

5 bilder 12.00, 6 bilder 12.30.  Bildtexterna beskriver vilka som pryder omslagen och vilken 

valör den aktuella sedeln har. Alla bilder kommer från Riksbanken.  

Texten handlar om att Riksbanken idag presenterar det vinnande förslaget i tävlingen om 

hur Sveriges framtida sedlar ska se ut. Efter uppdatering: Idag presenterades vinnaren, så här 

ska de nya sedlarna se ut. Språket som används är redovisande och refererande. 

Källa: Källa i första artikelversionen är Riksbanken. Ett antagande är att informationen tagits 

del av via pressmeddelande, dock framkommer inte detta tydligt i texten. I den uppdaterade 

versionen 11.30 var presskonferensen källa till informationen i texten. 12.00 kompletterades 

nyheten med citat inom citattecken från Peter Egardt, fullmäktigeledamot och ordförande i 

juryn. Annan ny information avslutas med ”skriver Riksbanken i sin motivering”. Källa tycks 

alltså vara nytt pressmeddelande eller Riksbankens hemsida. I texten finns nu också i direkt 

anföring ett kort citat från Christina Wejshammar, chef för enheten för kontantförsörjning på 

Riksbanken. 

Radio: Radioinslagen innehåller i stort samma sakuppgifter som webbartiklarna, men 

berättade i olika ordning och omfattning. I radiosändningen hänvisas lyssnarna till att det går 

att se hur de nya sedlarna ska se ut på nyhetssidan på webben. 

 

Förtroendet för regeringen sjunker 
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Nyheten upptäcktes 15.00 den 24 april och publicerades 14.15. Den uppdaterades inte vidare 

under undersökningstillfället. 

Interaktivitet och hypertext: Artikeln innehåller inget ljudklipp, men har ett 

kommentarsfält. 2 kommentarer finns till artikeln vid upptäckt. 15.30 är kommentarerna 4 st, 

16.00 är de 8 st. 

Nyckelord: Alliansen, Arbetsmarknad, Centerpartiet, Folkpartiet, Inrikes, Kristdemokraterna, 

Moderaterna, Politik 

Bild: Bild föreställande Fredrik Reinfelt, närbild mot blå bakgrund. Bildtext: 99 procent av 

svenskarna känner till statsminister Fredrik Reinfeldt (M). Foto: Jens L’Estrade /Scanpix 

Texten handlar om att SOM-institutets analyser av höstens opinionsundersökningar visar 

minskat förtroende för regeringen. Texten är saklig och redovisar resultat från 

opinionsundersökningarna. 59 procent av svenskarna tyckte 2010 att regeringen gjorde ett bra 

arbete. Hösten 2011 hade siffran sjunkit till 39 procent. 

Artikeln berättar att de första analyserna släpptes på tisdagen (dagen för publicering). Berättar 

sedan om vad institutet undersöker. Texten är hämtad från TT, skribent namnges ej. 

Sedan berättas att SOM-institutet även undersökt kvinnor och mäns lönearbete, slår fast att 

kvinnor och män arbetar nästan lika mycket men kvinnor står fortfarande för större del av 

hemarbetet. (28 timmar mot männens 20 timmar.) Man delar mest lika vad gäller 

gemensamma barn. 

Kerstin Alnebratt från SOM-institutet intervjuad, pekar på att ansvar för gemensamma barn 

varit föremål för många jämställdhetsbefriande åtgärder, säger i direkt anförande att ”Det är 

svårt att tänka sig något motsvarande när det gäller till exempel diskning”. 

Undersökningen visar också, berättar artikeln, att svenska folket är bättre på att ta in olika 

politiska ståndpunkter än att skaffa koll på vem som är vem i politiken men 99% av 

svenskarna känner till Fredrik Reinfeldt och har bra koll på partiledare som varit med länge 

samt på Håkan Juholt. 

”Storebror staten åtnjuter ett ganska högt förtroende hos svenskarna” konstaterar 

artikelförfattaren vidare. ”Samtidigt är det i undersökningen inte uttalat hur staten ska 

definieras, men Lennart Weibull pekar på att statens överhuvud, kungahuset och kungen, 

hamnar långt ner på listan.” 

Källa: Kerstin Alnebratt vid SOM-institutet. Får i direkt och indirekt anförande kommentera 

jämställdhetssiffrorna. Lennart Weibull vid Göteborgs universitet kommenterar resultaten i 

indirekt anförande i slutet av artikeln. 
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Radio: I radiosändningen om nyheten finns det enbart ett telegram som berättar kort om det 

minskade förtroendet. 

 

5.4 Sammanfattande analys 
Några av webbens fördelar är enligt Ulrika Norman möjligheten till snabb och kontinuerlig 

publicering samt uppdateringar. (Norman, 2008:155-156). ”Lundin Mining får skarp kritik” är 

ett exempel på att dessa fördelar inte alltid utnyttjas. Nyheten låg kvar på topp fem under en 

längre tid utan att alls uppdateras eller följas upp. Pågående nyheter, där fler och nya 

uppgifter framkom under undersökningstillfällena, uppdaterades däremot kontinuerligt. 

Exempel här är ”Ekot direktrapporterar från Breivikrättegången” och ”Så ska våra nya sedlar 

se ut”. Källorna till nya uppgifter kring dessa nyheter var dessutom lättillgängliga sådana, 

vilket är viktigt för webbmediet. Nyheten om Breivikrättegången hämtade nya uppgifter från 

den pågående rättegången där reporter fanns på plats, nyheten om de nya sedlarna hämtade ny 

information från presskonferens men tycktes också ha hämtat uppgifter från 

pressmeddelanden och/eller Riksbankens hemsida.  

Nyheter som först publicerades i en kortare version, förmodligen innan fler uppgifter fanns, 

fick en väntad uppföljning och uppdatering, varefter de lämnades orörda. Ett exempel är 

artikeln ”Miljardvinster för Nordea och SEB” som vid det första undersökningstillfället till 

största del bestod av faktauppgifter från kvartalsrapporter samt en bild på Nordeas VD 

Christian Clausen, som sedan uppdaterades med en kompletterande intervju med densamme. 

Samma sätt att hantera denna nyhet, först en kortare version med den information som finns 

tillgänglig och sedan uppföljning, fanns också i radiorapporteringen av samma nyhet. 

Webbmediet kan till skillnad från eterradion illustrera nyheter med bilder, något som 

utnyttjades på SR Ekots webbsida genom att alla artiklar förr eller senare bildsattes.  Bilderna 

i artiklarna på webben var i samtliga fall placerade ovanför brödtexten. Bilderna hämtades 

från Scanpix, förutom i fallet ”Lundin Mining får skarp kritik”, som saknade angiven källa till 

bilden. 

Bildspel och grafik användes också, men det förstnämnda endast i artikeln om de nya 

sedlarna. När andra artiklar bildsattes med flera bilder, hade dessa istället klippts ihop i ett 

och samma bildelement längst upp i artikeln. Grafik visades inte i sin helhet i artikeln, utan 

som miniatyrbilder på grafiken som länkade till en egen sida där de grafiska elementen var 

större och mer detaljerade. 
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I nyheten om Breivik utnyttjades även webbens möjlighet att visa rörlig bild, samtidigt som 

även ett annat tecken på konvergens visade sig, då videon med livesändning om rättegången, 

hämtats från NRK.  

Kristina Sabelström Möller skriver om webbens möjligheter att bredda rapporteringen samt 

länka till sidor med bakgrundsinformation och dokument (Sabelström Möller 2001:151). 

Dessa möjligheter tas tillvara i flera av de undersökta artiklarna. I nyheten om de nya sedlarna 

hänvisar man med en länk till Riksbankens hemsida för den läsare som själv vill se 

presskonferensen där de nya sedlarna presenteras. I artikeln om Lundin Mining kan läsaren 

via en länk ta del av den rapport nyheten baseras på, och även själv gå in på den hemsida som 

Lundin Minings partner hänvisar till, och som syns på bilden som hör till artikeln. Interna 

länkar till tidigare artiklar om ämnet samt nyckelord ger stor möjlighet att enkelt kunna ta sig 

till fler nyheter som har samma nyckelord och därmed kunna få till exempel 

bakgrundsinformation. I vissa fall är nyckelorden mycket breda, exempelvis ”Inrikes”, men i 

andra fall är de mer avgränsade till ett specifikt område, vilket kan leda läsaren till fler 

nyheter om just exempelvis ”Presidentvalet i Frankrike”. 

Mikael Karlsson visar att läsarproducerat innehåll som artikelkommentarer, blogglänkar, 

läsarbilder och tips, omröstningar med mera ofta återfinns på webbsidor utan att det behöver 

leda till ökad öppen kommunikation mellan redaktion och användare. Det användarbaserade 

innehållet har istället en kommenterade och diskuterande funktion, där det i kommentarsfälten 

oftare sker en dialog mellan läsare än mellan läsare och redaktion. Det är sällan användarna 

bjuds in i nyhetsproduktionen. (Karlsson 2006:129) Mina resultat liknar dessa på flera sätt. 

Möjligheter till viss interaktivitet finns i samtliga nyheter, då blogginlägg som länkar till 

artikeln syns med sin rubrik under artikeln på sidan. Flera, men inte alla, av artiklarna har 

kommentarsfält. Kommentarer från kommentarsfält kunde lyftas upp i puffen för nyheten på 

nyhetswebbens förstasida, men i övrigt sågs inga tecken på att läsarproducerat innehåll 

användes mer aktivt i nyhetsproduktionen, eller att det fördes en dialog mellan redaktion och 

läsare på webben. Under den undersökta perioden fanns det inga svar på kommentarer från 

redaktion eller reporter. Läsarnas respons i kommentarsfältet tycks inte heller ha någon större 

inverkan på huruvida en artikel får ligga kvar i topp eller ej, då även en sådan omtalad nyhet 

som ”Så ska våra nya sedlar se ut” faller ner från förstaplaceringen trots ett för stunden 

ständigt ökande antal kommentarer. Möjligen kan denna artikels uppdateringar med ökad 

interaktivitet i form av bildspel och senare läsarfråga vara en reaktion på att så många läsare 

kommenterade på just denna nyhet. 
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Nyheten om Nordeas och SEBs vinster visade på radions och webbmediets skillnader i form 

av sekvensbaserad respektive statisk kanal, och hur de kan ta sig uttryck. När en intervju med 

Nordeas VD skulle komplettera den information som tidigare redovisats i nyheten, klipptes 

radiosändningen om och hölls lika kort som tidigare, medan webbmediet infogade dessa nya 

uppgifter i de gamla. På så vis utnyttjas webbens möjlighet att publicera ett mer omfångsrikt 

material. Det kan också tänkas att de många sifferuppgifterna i nyheten gör sig bättre på 

webben, där de kan läsas eller hoppas över beroende på hur pass intresserad läsaren är av att 

ta del av sådana uppgifter. 

 

Skillnader och likheter mellan kanalerna 

I vinkel, innehåll och berättande visade undersökningen inga betydande skillnader i hur en 

nyhet rapporteras i de två olika mediekanalerna.  

Samtliga toppnyheter fanns också med i SR Ekots nyhetssändningar i etern under dagen. 

Kanalerna rapporterade samma sakuppgifter och använde sig av samma källor. I intervjuer 

fick intervjupersonerna också säga samma sak i de olika kanalerna. Vissa undantag från detta 

fanns dock: I eterradions rapportering från Breivikrättegången fanns ett klipp från Verdens 

Gang, där en av de överlevande från Utöya intervjuades. I artikelns text fanns inga spår av 

detta klipp. 

Cross-promotion av eterradion, förekom inte alls i de undersökta webbnyheterna. I artiklarna 

återfanns i samtliga fall länkar till radioinslag, men dessa spelades upp på webben och har 

därför i studien setts som tillhörande just nyhetssidan på nätet. I vissa fall, som exempelvis 

”Lundin Mining får skarp kritik” samt ”Så ska våra nya sedlar se ut”, hänvisade däremot ett 

eller flera radioinslag om nyheten till mer information på nyhetssidan på webben. 

Denna information kunde dock skilja sig åt. I nyheten om kritiken mot Lundin Mining är 

artikeltexten näst intill identisk med den text som läses av reportern i nyhetsinslaget, och 

intervjuerna är också dessa transkriberade i dess helhet. Den ytterligare information som 

fanns på nätet bestod i detta fall alltså av länkar till dels den kritiska rapporten, dels en 

hemsida utanför Sveriges Radios webbplats. 

Nygren och Zuiderveld visade i Flerkanalpublicering i svenska mediehus att det fanns ett 

motstånd mot att ge bort huvudmediets, papperstidningens, innehåll gratis på nätet. Detta 

ledde till att dubbelpublicering av innehåll var ovanligt (Nygren & Zuiderveld, 2011). 



	   40	  

I mitt resultat förekom dock kloning i flera av de undersökta nyheterna. ”Sarkozy hårt trängd 

efter Hollandes valseger” är ännu en webbartikel som är en ordagrann återgivning av 

reporterns radioinslag, om än bildsatt och med en nyskriven ingress. Även nyheten om 

Nordeas och SEBs vinster hade i stort kopierats från radiosändningen. 

 

6. Slutsatser och diskussion 

Vad finns det för skillnader och likheter i nyhetsinnehållet på Sveriges Radios nyheter 

på Internet jämfört med nyhetsinnehållet i SR Ekots nyhetssändningar i etern?  

Under undersökningstillfällena publicerades det på webbsidan en hel del nyheter som inte 

fanns med i Ekosändningarna, nyheter som till viss del även behandlade ämnesområden som 

inte syntes i radiomediet. Fördelningen av nyheter bland ämnesområdena skiljde sig också 

annars åt i de två kanalerna, bortsett från att politik var det ämne som genomgående var mest 

frekvent förekommande i materialet. 

Skillnaderna i ämnesval, att andelen inrikesnyheter var större på webben än i 

radiosändningarna, samt att det förekom aningen fler lokalnyheter på webben än i radion, ser 

jag som möjliga tecken på en gryende divergens i flerkanalspubliceringen. En divergens som 

kan tänkas vara ett resultat av Sveriges Radios tidigare nämnda ambition att särskilja de olika 

kanalerna. Man vill på webben erbjuda ett bredare nyhetsinnehåll, med en blandning av 

nyheter från fler redaktioner än enbart Ekoredaktionen.  

Det finns dock en bra bit kvar innan dessa mål för webbsidan uppnås. Innehållet på nätet 

dominerades av nyheter tagna från Ekoredaktionen. Det sistnämnda kan ha lett till de stora 

likheter som fanns i vilka källor som kanalerna använde sig av, nyheternas placering i tid, 

samt inrikesrapporteringen, där de flesta nyheter trots allt var allmänt rikstäckande utan lokal 

anknytning. Hade fler nyheter på nätet kommit från Vetenskapsradion, Kulturnytt, P3 eller 

lokalredaktionerna, så hade förmodligen skillnaderna mellan exempelvis huvudkällor i de två 

kanalerna varit större.  

Kloning av nyheter visade sig vara mer vanligt förekommande än förväntat. Min tanke var att 

de nyheter som väljs ut att ligga på topp på webben skulle ha skrivits om för kanalen, och 

blev därför förvånad över att så många var ordagrant identiska med radiosändningarnas 

inslag. Detta också då Nygren och Zuiderveld i Flerkanalpublicering i svenska mediehus i sin 

undersökning hade funnit att dubbelpublicering av innehåll i papperstidningar respektive på 

webben var ovanligt. De resonerar dock att detta kunde ha att göra med att man inte ville ge 
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bort huvudmediets, papperstidningens, innehåll gratis på nätet.  

SR Ekot som inte på samma sätt lever på antal lyssnare, då de ingår i ett public service-

företag, skulle möjligen kunna tänkas "kannibalisera" på sitt eget material i större 

utsträckning då de ekonomiskt inte har något att förlora på att "skyffla över" nyheter från 

etern ut till webben. Sveriges Radio som icke-vinstdrivande företag med ett public service-

uppdrag, behöver alltså inte förhålla sig till marknaden på samma sätt som andra 

medieföretag.  

 

Hur hanteras webbens styrkor i de undersökta artiklarna på webbsidan? 

Nätpublicering ger möjlighet till snabbare nyhetsförmedling, menar Helena Norman (2008). 

Jag trodde att detta tillsammans med att fler nedslag gjordes på nätet än i eterradion, skulle 

visa sig i aningen fler nyheter på webben än i etern i min kvantitativa innehållsanalys. 

Ekosändningarna innehöll istället flest enskilda nyheter under undersökningstillfällena. De 

byttes ut mer ofta från sändning till sändning, detta även gällande sändningarnas 

förstanyheter. 

Detta behöver dock inte betyda att webbens styrkor förbises, utan kan istället vara ett tecken 

på att en annan av denna kanals fördelar utnyttjas. Till skillnad från de tidsbegränsade 

sändningarna i radio, vars innehåll även styrs av nyheternas sekventiella berättande, ger 

webbmediet utrymme till att fördjupa nyheterna, följa upp dem och därmed ge nyheterna 

längre livslängd. Detta visades kanske tydligast i rapporteringen från Breivikrättegången, där 

denna pågående nyhet ständigt uppdaterades. I rapporteringen på webben utnyttjades många 

av webbens övriga fördelar som exempelvis multimedialt innehåll, samt interaktivitet i form 

av att läsaren fick möjlighet att kunna kommentera och ställa frågor till reporter på plats. Av 

de nyheter som undersöktes kvalitativt hade denna nyhet flest inslag av konvergerande 

innehåll, och var också den som låg kvar längst i tid.  

Samtidigt fanns det också nyheter som låg kvar på topp fem under en längre tid utan att några 

uppdateringar gjordes, vilket visar att Sveriges Radio har en del att jobba med gällande 

utnyttjandet av webbens styrkor. 

Merparten av nyhetsinnehållet rörde händelser från samma dag som nyheten publicerades, 

detta i både radiosändningarna samt på webben. Detta visar på mediernas gemensamma 

karaktärsdrag: möjligheten till snabb och kontinuerlig nyhetsrapportering.  Nyhetshändelser 

kan i båda kanaler rapporteras samma dag som de inträffat. Webben kan publicera och 

uppdatera nyheter ständigt, till skillnad från radiomediet som måste vänta in nästa 
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sändningstillfälle, men denna skillnad har inte märkts av i min studie, annat än vid 

rapporteringen av rättegången mot Breivik. Sådana tidsmässiga skillnader i rapporteringen 

tror jag är lättare att upptäcka i jämförelser av webbmediet mot mer långsamma sådana, som 

nyhetspublicering i traditionella papperstidningar. 

Artiklarna på webben bildsattes genomgående, och det skedde även förändringar under de 

undersökta tidsperioderna, när bilder byttes ut eller nya bilder lades till. Webbens möjlighet 

att via bildspel illustrera en nyhet med fler än en bild utnyttjades dock bara i en av de 

kvalitativt undersökta nyheterna på nätet. Detta även i de fall då det fanns fler än en bild till 

texten.  

Jämfört med Potters (2002) studie av hur amerikanska radiostationer använder sig av sina 

webbsidor, visar min uppsats på en mer genomgående tendens att försöka använda 

webbmediets styrkor. Detta kan förstås ha att göra med att den tidigare studien genomfördes 

för tio år sedan, och att traditionella medier sedan dess har haft tid på sig att hinna ifatt och 

anpassa sin produktion för att kunna utnyttja den nyare tekniken. Det finns dock fortfarande 

en bit kvar att nå. Potters studie pekade ut att webbens möjligheter till interaktion sällan togs 

tillvara hos de undersökta radiostationernas webbsida. På Sveriges Radios nyhetssida på 

webben märks den här tendensen av i viss del. Kommentarsfält finns, och som tidigare nämnt 

även möjlighet att ställa frågor till reportern i en av de undersökta artiklarna, men någon 

vidare dialog mellan sändare och mottagare syns inte.  

Men kanske kommer detta att ändras framöver. Dailey et al. (2005) beskriver konvergensens 

karaktär som en process. I min studie blir detta mycket tydligt. De olika överlappande 

nivåerna av cross-promotion, cloning, content sharing i Daileys modell kunde jag identifiera i 

resultatet av min undersökning, om än i skiftande mängd.  

Cross-promotion fanns knappt alls i mina resultat, i det att radioinslagen sällan puffade för 

webben och vice versa. När det hände så var det just radioinslag som hänvisade till att mer 

fanns att läsa på webben, även när webben inte erbjöd långt mycket mer än vad eterradion 

berättat. På webben länkas ljudklipp från radions sändningar, men detta ser jag inte som en 

form av cross-promotion då läsaren inte uppmanas att vända sig till den andra kanalen, utan 

istället får dess version av innehållet direkt på sidan, vilket snarare uppmuntrar webbens 

läsare att stanna kvar på webben eftersom allt innehåll kan fås där. Förekomsten av cloning, 

när material från en kanal publiceras oredigerat i den andra, upptäcktes i resultatet av den 

kvalitativa analysen. Med tanke på bland annat Sabelström Möllers beskrivning av de två 

kanalernas skilda karaktär, var denna upptäckt förvånande. Jag hade inte förväntat mig att se 
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ordagranna kloner av nyheter, utan trodde istället att viss redigering skulle ske, förr eller 

senare, i de fall där nyheter togs från en kanal till en annan. 

Mitt val av metod för undersökningen är inte det bästa för att kunna se om coopetition, 

tävlingsinriktat samarbete, förekommer. På denna nivå av konvergens delar de olika 

kanalerna med sig av information till varandra, men präglas samtidigt av en misstänksamhet 

mot varandra och en tävlingsinstinkt som exempelvis kan handla om att vara först med en 

nyhet och att därför vänta med att dela med sig vissa uppgifter. Den här nivån präglas också 

av en misstro mellan de olika kanalerna, gällande till exempel kvaliteten på den andra 

kanalens innehåll eller misstankar om att ett för tätt samarbete med den andra kanalen kan 

leda till att den egna publiken försvinner. Förekomsten av coopetition undersöks förmodligen 

bäst med hjälp av deltagande observation och intervjuer med medarbetare på de olika 

redaktionerna, vilket skulle kunna göras i en vidare studie av Sveriges Radios arbete med 

flerkanalspublicering. 

Nästa nivå, Content sharing, märks främst av i mitt material när det gäller de större 

nyhetshändelserna som låg kvar under en längre tid på webben, som Breivikrättegången och 

presskonferensen om de nya sedlarna. Händelserna rapporteras både i radiosändningarna och 

på webben, men utan kloning av innehåll, vilket tyder på att det finns ett samarbete mellan 

kanalerna som inte, åtminstone i dessa fall, präglas av att en kanal ses som mer viktig än den 

andra. Istället utnyttjas de olika kanalernas styrkor samtidigt som publiken, oavsett val av 

kanal, får ta del av samma faktauppgifter. 

Den fullt ut konvergerade medieprodukten som nås vid convergence, skapas när samarbete 

mellan kanalerna sker både vid insamling av material och skapandet av nyhetsinslag. Dailey 

et al. nämner bland annat att hybridteam bestående av journalister från de olika kanalerna kan 

arbeta tillsammans med planering och produktion av nyhetsinslag för att redan från början 

försöka urskilja hur en nyhetshändelse bäst kan rapporteras i de olika kanalerna. I intervjun 

med Michael Österlund berättade denne om nyhetsredaktionens mål att 80% av reportrarna 

ska skapa material för både webb och radio, något som kanske kan ses som en variant på 

hybridteamet: hybridreportrar.  

Även Quandt & Singer (2009) talar om full konvergens, och plockar in interaktion i 

begreppet. De menar att denna nivå uppnås när även publiken tar del i skapandet av material 

till webben. I undersökningen av Sveriges Radios nyhetspublicering på webben finns inga 

spår av detta. Som tidigare konstaterat: de möjligheter som finns till kommunikation leder 

främst till diskussioner läsarna emellan, eller obesvarade kommentarer på artiklar. 
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Möjligheter att skicka in läsarbilder, eller andra uppmuntringar till läsarna att bidra med eget 

material, lyser med sin frånvaro. 

 

Konvergensens motsats divergens kan bland annat yttra sig genom nischning, där medier 

riktar sig mot smalare delar av publiken och på specifika områden för att avgränsa sig 

gentemot konkurrenterna. Denna process fann jag inga direkta spår av i min undersökning. 

Sveriges radios nyhetsproduktion har dock, då företaget ingår i Public Service, krav på sig att 

visa upp ett mångsidigt och allsidigt nyhetsinnehåll. Att rikta sig mot smalare delar av 

publiken, exempelvis på internet, vore här inte önskvärt. ”Alla ska med”, något som avspeglas 

i redaktionens mål med publiceringen på webben, som ju istället för att bli mer nischat ska ha 

ett ännu bredare innehåll. 

 

För att anknyta till Helena Normans tre olika sätt att förhålla sig till flerkanalspublicering, så 

tycks Sveriges Radio fortfarande se radion som den primära kanalen. Det är i 

radiosändningarna flest nyheter tar plats, de byts ut under dagen och de nyheter som gått i 

radiosändningarna har i flera fall skickats över till webben ordagrant. 

Det finns dock även tecken på att man försöker arbeta sig bort från detta synsätt. Reportrarna 

på de olika redaktionerna ska i sitt arbete skapa material för de båda kanalerna samtidigt, och 

nyhetssidan på nätet ska ha ett annat nyhetsurval än de huvudsakliga nyhetssändningarna i 

radion, Ekosändningarna. Dessa ambitioner märks i min undersökning, men den gamla 

nyhetskanalen och dess nyhetsurval färgar ändå starkt av sig på webbens innehåll. 
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BILAGA 1 

Kvantitativt analysschema radio och internet.  

 

Variabler och variabelvärden 

1. Nummer: Varje analysenhet (nyhet) får ett nummer 

2. Nyhet: Varje analysenhet får en titel som övergripande berättar vilken nyhet den behandlar 

3.	  Dag:	  Vilken	  dag	  nyheten	  upptäcktes	  

4. Tid: Vilken tid nyheten upptäcktes 

5. Förekomst: Antal sändningar eller nedslag nyheten förekom i 

5. Ämne: Brott, Olyckor, Ekonomi/näringsliv, Terrorism, Sport, Kultur/nöje, Politik, 

Internationella konflikter/krig, Vetenskap/miljö, Vetenskap/hälsa, Vård/omsorg, 

Diskriminering, Arbetsmarknad/arbetsmiljö, Övrigt. 

6. Huvudnyhet: Förstanyhet i radio eller nyhet som någon gång under undersökningstillfället 

toppar webben: ja/nej 

7. Tidsplacering: Händelse från senaste veckan, I går, I dag, Kommande händelse, Obestämd 

tid 

8. Ursprungsredaktion: Om annan än Ekot (Exempel: lokala P4-redaktioner) 

9. Geografi: Stockholm, Inrikes, Utrikes, Övrigt 

10. Specifik geografi: Vilken stad eller ort nyheten är knuten till (om Inrikes), Inrikes (om 

allmän Inrikesnyhet), Vilket område nyheten är knuten till (om Utrikes), Flera länder, Övrigt 

11. Huvudkälla: Politiker, Expert, Nyhetsbyrå, Rättegång, Annan media, Rapporter, Inrikes 

myndighet, VD/chef näringsliv, Myndighet internationell, Organisation utrikes, Polis, Politisk 

organisation, Pressmeddelande/presskonferens, Privatperson, Statistikbyrå, Ingen synlig källa 

12. Ändringar sedan publicering? Ja/Nej 

13. Övrigt: Övriga anteckningar, exempelvis ändringar av nyheter. 
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BILAGA 2 

Frågor för textanalys 

 

Vilken tid upptäcktes nyheten? 

 

Vilken tid publicerades den? 

 

Hur såg eventuella undersökta uppdateringar under dagen ut? 

 

Vilka interaktionsmöjligheter innehåller artiklarna? Med interaktionsmöjligheter menar 

jag här ljudklipp, webb-tv, e-mail/sms, bildspel, webbfrågor och kommentarsfält. 

 

Finns det någon hänvisning till annan egen produktion och hur ser den ut? Länkar till 

nya radioinslag/sändningar, länkar till gamla radioinslag, länkar till andra artiklar som har 

med händelsen att göra, länkar till andra artiklar på SRs hemsida 

 

Finns det några hänvisningar till andras produktion? Länk till material utanför den egna 

hemsidan 

 

Finns det fotografiska bilder, grafik eller illustrationer? Beskrivning av dessa samt vart de 

kommer från. Bildtext. 

 

Vad handlar texten om? Grundhandlingen i några enkla rader. 

 

Hur ser sakförhållandena ut i texten? Vilka sakbeskrivningar finns i texten? Vilka fakta 

används? Hur används de? Vilka källor används? Vilka sakbeskrivningar/fakta/källor finns 

inte med i texten? Är språket konkret eller abstrakt? Är texten berättande, redovisande, 

frågande, påstående? 

Vilka människor syns i texten? Vilka benämningar (epitet) knyts till människorna i texten? 

Talar de i direkt eller indirekt form (med anföringsverb)? Vad får de säga? 

 

Vad säger analysen om mediet? Hur blir den redaktionella processen synlig? Vilka 

traditioner och ramar har mediet? Vilka begränsningar och möjligheter är synliga?  


