
Linda Mårtensson, Bildjour -06 
Karolina Önnebro, Jour -06 

 1 

 



Linda Mårtensson, Bildjour -06 
Karolina Önnebro, Jour -06 

 2 
 



Linda Mårtensson, Bildjour -06 
Karolina Önnebro, Jour -06 

 3 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning………………………………………………….. 1 
 1.1. Problembakgrund…………………………………………... 1 
 1.2. Syfte………………………………………………………... 3 

1.3. Frågeställningar………………………………………......... 3 
2. Teori………………………………………………………. 4 
 2.1. Estetik…………………………………………………........ 4 
  2.1.1. Bild………………………………………………………….  6 
  2.1.2. Text…………………………………………………………. 6 
  2.1.3. Färg………………………………………………………… 7 
  2.1.4. Grafik………………………………………………………. 7 
  2.1.5. Ryckcitat…………………………………………………… 7 
  2.1.6. Faktarutor…………………………………………………… 7 
  2.1.7. Byline…………………………………………………….…. 8 

 2.2. Redigerarens roll…………………………………………… 8 
  2.2.1. Vänster – högersidan…………………………………….…. 8 
 2.3. Eye-tracking……………………………………………….. 9 
  2.3.1. Bild……………………………………………………….… 13 
  2.3.2. Text………………………………………………………… 14 
  2.3.3. Färg………………………………………………………… 14 
  2.3.4. Grafik…………………………………………………….… 15 
  2.3.5. Ryckcitat………………………………………………….… 15 
  2.3.6. Faktarutor…………………………………………………… 16 
 2.4. Utrymme…………………………………………………… 16 
  2.4.1. Annons……………………………………………………… 16 

 2.5. Nyhetsvärdering……………………………………………. 17 
  2.5.1. Dagordningsteorin………………………………………….. 18 
 2.6. Etik och publicistik………………………………………… 19 
 2.7. Policy………………………………………………………. 19 
  2.7.1. Funktion och betydelse…………………………………….. 20 
3. Metod……………………………………………………... 21 
 3.1. Metodiskt angreppssätt…………………………………….. 21 
 3.2. Forskningsdesign……………………………………….….. 21 
 3.3. Datainsamlingsteknik……………………………………… 22 
  3.3.1. Annonser……………………………………………………. 23 
  3.3.2. Redaktionellt material………………………………………. 23 
  3.3.3. Bilder………………………………………………………… 23 
  3.3.4. Grafik……………………………………………………… 23 
  3.3.5. Texter……………………………………………………… 24 
  3.3.6. Texternas innehåll och genrer……………………………… 24 

 3.4. Tillvägagångssätt…………………………………………... 25 
  3.4.1. Kvantitativa delen…………………………………………… 25 
  3.4.2. Kvalitativa delen…………………………………………… 26 

 3.5. Urval……………………………………………………….. 26 



Linda Mårtensson, Bildjour -06 
Karolina Önnebro, Jour -06 

 4 

 3.6. Felkällor…………………………………………………… 28 
  3.6.1. Variabler…………………………………………………… 28 
  3.6.2. Reliabilitet…………………………………………………. 29 
  3.6.3. Validitet…………………………………………………….. 31 
  3.6.4. Fördelar och nackdelar……………………………………… 32 
 3.7. Tilltänkta svar……………………………………………… 33 
4. Resultat…………………………………………………… 34 
 4.1. Kvantitativ innehållsanalys, Sundsvalls Tidning………… 34 
  4.1.1. Annonser…………………………………………………… 34 
  4.1.2. Bilder……………………………………………………… 34 
  4.1.3. Grafik……………………………………………………… 34 
  4.1.4. Färg…………………………………………………………. 34 
  4.1.5. Text………………………………………………………….. 34 
  4.1.6. Texternas innehåll…………………………………………… 35 

 4.2. Kvantitativ innehållsanalys, Tidningen Ångermanland…… 36 
  4.2.1. Annonser……………………………………………………. 36 
  4.2.2. Bilder………………………………………………………… 36 
  4.2.3. Grafik……………………………………………………….. 36 
  4.2.4. Färg…………………………………………………………. 36 
  4.2.5. Text………………………………………………………… 36 
  4.2.6. Texternas innehåll………………………………………….. 37 

 4.3. Kvalitativa intervjuer………………………………………. 38 
5. Analys…………………………………………………….. 44 
 5.1. Kvantitativ analys………………………………………….. 44 
  5.1.1. Annonser…………………………………………………… 44 
  5.1.2. Bilder……………………………………………………… 44 
  5.1.3. Grafik……………………………………………………… 45 
  5.1.4. Färg………………………………………………………… 45 
  5.1.5. Text………………………………………………………… 46 
  5.1.6. Texternas innehåll…………………………………………… 47 

 5.2. Kvalitativ analys…………………………………………… 49 
5.3. Sammanställning av de kvantitativa och kvalitativa 
analyserna………………………………………………………. 53 

6. Slutsats…………………………………………………… 55 
 6.1. Tillägg till slutsatsen……………………………………….. 57 
7. Källförteckning………………………………………….. 58 

 
Bilagor 

Bilaga 1. Kodschema 
 Bilaga 1.1. Frågor till materialet 
 Bilaga 1.2. Kodinstruktioner 

Bilaga 2. Intervjufrågor  
 Bilaga 2.1. Intervjufrågor till nyhetschef 
 Bilaga 2.2. Intervjufrågor till redigeringschef 
 Bilaga 2.3. Intervjufrågor till redigerare 



Linda Mårtensson, Bildjour -06 
Karolina Önnebro, Jour -06 

 5 

1. Inledning 

Tidningarna kallas för den tredje statsmakten. De bestämmer inte vad du ska tycka, 

men vilka frågor du ska ha uppfattning om. Tidningarnas huvuduppgifter är att 

förmedla nyheter, skapa debatt och bilda opinion. De ska förklara gårdagen och 

förbereda inför morgondagen.1 De är noggrant designade för att presentera det 

journalistiska innehållet på ett så tydligt och attraktivt sätt som möjligt för läsarna. 

Det räcker alltså inte med en snygg design utan den måste också vara lättillgänglig 

och lättläst.2 Men vad är det läsarna ser egentligen?  

 

1.1. Problembakgrund 

För att veta vad läsarna tittar på har det gjorts flera studier med så kallade eye-

tracking-metoder. Eye-tracking innebär att man mäter hur ögonen rör sig på en 

redigerad tidningssida för att se var blicken fastnar.3 

Läsarna är otåliga och läser oftast inte hela texter om de är långa. Enligt Mario 

Garcia, som gjort en av de mest kända ögonrörelsestudierna, spenderar en läsare 

ungefär tjugo minuter av sin tid till att gå igenom sin tidning och endast ett fåtal läste 

allt.4 I stället fastnar läsarnas ögon för de olika beståndsdelarna, till exempel bilder 

och grafik, som är de två som lockar mest till läsning5 tätt följt av rubriker.6 Färg är en 

annan komponent som lockar ögat, oavsett om den är en del av texten eller grafiken.7 

 

Det har gjorts flera eye-tracking-studier som har kommit fram till att det finns vissa 

områden som tenderar att dra till sig mer uppmärksamhet. Holmqvist & Wartenberg 

gjorde en studie på 17 nordiska dagstidningar där de undersökte hur olika faktorer, till 

exempel faktarutor, storlek, färgval, ryckcitat och bilder, påverkar tidningsläsandet.8 

De kom fram till att den vänstra sidan i tidningen blev mer läst och att vissa 

enskilda områden på sidan påkallade mer uppmärksamhet, områden som går under 

benämningen hot-spots. 9 

                                                
1Bergström, B. 2007, s. 38  
2 Frost, C. 2003, s.5 
3 Garcia, M. 1993 
4 Garcia, M. 1993, s. 30 
5 Holmqvist & Wartenberg. 2003, s.14-15 
6 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005 s. 3 
7 Bergström, B. 2007, s. 256, 258 
8 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s.1 
9 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s. 8-9 
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Holmberg och Holmqvist gjorde sedan en eye-tracking-undersökning på enbart 

Norrköpings Tidningar där de lät samma material redigeras på olika sätt för att se om 

det var materialet eller placeringen på sidan som lockade till läsning.10 De kom fram 

till att det finns vissa beståndsdelar som lockar mer till läsning oavsett placering 

samtidigt som det finns vissa områden som lockar mer till läsning oavsett vad de 

innehåller.11 Som ett resultat av detta tog de fram en heat-map som visar hur mycket 

uppmärksamhet olika områden får.12 Holmberg & Holmqvist heat-map stämmer 

överens med de områden som Holmqvist & Wartenberg kom fram till, men deras 

metod visar områdena mer preciserat, se skiss sidan 12. 

 

Vi vill undersöka dessa områden, hot-spotsen, eftersom det inte finns någon tidigare 

forskning om vad dessa områden innehåller. Den här undersökningen syftar till att ta 

reda på vad de två största lokaltidningarna i Västernorrland,13 Sundsvalls Tidning och 

Tidningen Ångermanland, placerar på dessa områden. 

 

Tidningarna har olika redigeringssystem, vilket påverkar redigeringsprocessen.14 

TÅ använder sig av layoutstyrd redigering, en form av ytlig formgivning.15 

Layoutstyrd redigering innebär att man redan på morgonen har en färdigredigerad 

mall för hur materialet ska presenteras nästan oavsett vad som händer under dagen. 

Fotografen vet hur många bilder som ska tas och reportern vet hur många tecken som 

ska skrivas. På ST är det mer nyheterna som får bestämma hur formen skapas, så 

kallad innehållets formgivning.16 Som vägledning använder de sig av olika mallar som 

får anpassas till det material som finns. Ibland kan det vara svårt att hitta en mall som 

passar vilket kräver att redigeraren gör vissa justeringar. 

 

Men vi vill inte bara kartlägga materialet som finns på de, enligt eye-tracking-

teorierna, mest lästa områdena utan vi vill även försöka ta reda på hur tankarna går 

när det redaktionella materialet placeras där.  

                                                
10 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005 
11 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005 s. 9 
12 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005 s. 3 
13 http://www.tu.se/tidningarna.asp, 2008-10-26 
14 Intervjuer 
15 Bergström, B. 2007 s. 216 
16 Bergström, B. 2007 
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1.2. Syfte 

Vårt syfte är att beskriva hur redigeringen, utifrån ett eye-tracking-perspektiv, ser ut i 

Västernorrlands två största tidningar, Sundsvalls Tidning och Tidningen 

Ångermanland, samt undersöka skillnaderna dem emellan. 

Vi vill också beskriva vilka faktorer som kan påverka redigeringen och placeringen av 

materialet. 

 

1.3. Frågeställningar  

Våra frågeställningar är: 

1. Vilket material innehåller redigerade tidningssidor i Sundsvalls Tidning och 

Tidningen Ångermanland på de specifika områden, hot-spots, som enligt eye-

tracking-undersökningar får mest uppmärksamhet?  

2. Vad är det som har störst inflytande över redigeringen i de olika tidningarna? Är 

det etiken, estetiken, utrymmet eller policyn? 
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2. Teori 

2.1. Estetik 

En bra design ska trigga ett behov av att läsa. För att bygga upp en bra designad sida 

behövs det en lockande rubrik, ett fotografi som attraherar samt en kompletterande 

text. Relationen mellan dessa faktorer utgör en bra design. Bra design ger i sin tur bra 

redigering, vilket är två olika saker, enligt Mario Garcia, forskare vid Poynter 

Institute. Design visar vad tidningen står för och redigeringen visar vem eller vilka 

den riktar sig till.17 Enligt Garcia beror tidningens redigeringsstil på framför allt två 

saker, vilken publik den riktar sig till och varför, läs mer under punkt 2.3. Även om 

tidningen ofta vill nå alla finns det ändå alltid en särskild målgrupp den riktar sig till. 

En lokaltidning kan till exempel locka de som söker nytt jobb, vill köpa ett hus, att 

följer den lokala sporten, eller vill veta vilka evenemang som är på gång, är 

intresserade av kommunens nyheter eller familjesidorna eller bara vill läsa för 

avkoppling.18 

Design och redigering kan låta enkelt men det finns olika faktorer och principer 

som kan påverka dessa två medvetet eller omedvetet menar Bo Bergström, lärare vid 

Berghs School of Communication. Ytans formgivning kallas det då nyheterna 

redigeras utifrån formen på tidningen. Motsatsen till denna teknik kallas för 

innehållets formgivning och där bestämmer nyheten hur redigeraren utformar sidan. 

Den tredje och sista redigeringen kallas teknikens formgivning, och med den menas att 

text samt bild placeras i mån av plats och inte efter hur relevant nyheten är.19  

 

Några forskare har kommit fram till olika riktlinjer en redigerare kan luta sig emot då 

han eller hon ska utforma sin sida. Mario Garcia är en av dem som ger råden: 20 

1. Låt innehållet vara oförändrat men ändå flexibelt. Sidorna behöver inte se 

likadana ut från dag till dag men läsarna måste känna igen sig och kunna lita på att de 

hittar det de förväntar sig på en särskild sida. De bästa sidorna är välbekanta för 

läsaren med oförändrat innehåll men som ändå överraskar läsarna med en obekant 

flexibel redigering.  

                                                
17 Garcia, M, 1993, s. 9-10. 
18 Frost, C. 2003, s.13 
19 Bergström, B. 2007, s. 216. 
20 Garcia, M. 1993, s. 273-277. 
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2. Skapa en trevlig miljö på hela sidan. Sidorna ska vara rena och lättlästa, det 

måste finnas tomma ytor och helst ska redigeraren undvika extremt tjocka linjer och 

rubriktypsnitt.  

3. Använd bilder för att göra innehållet mer övertygande. Bilder kan hjälpa till 

att skapa ett intresse och det finns oändliga möjligheter för hur bilder, såväl stora som 

små, kan användas.  

4. Använd illustrationer. Tecknade bilder har alltid varit en del av det 

redaktionella materialet och det har blivit vanligare. Även skiljelinjer och ryckcitat är 

exempel på illustrationer som kan göra texten mer lättläst och bryta av den ”gråa 

massan” med text. 

5. Använd potentialen med insändarsidor. Här finns plats för krönikor, 

reportage, brev till redaktören, bilder och annat material som inte platsar på 

nyhetssidorna. Det finns också plats för opinionen, för dem som inte tycker likadant 

som tidningens redaktörer och publicister.  

   

Redigerarna måste tänka igenom vilka begränsningar tekniken sätter upp i 

produktionsprocessen och de måste ta hänsyn till tidens trender eftersom ett av 

designens sista element är just trender. Det är viktigt att testa nya saker och att hålla 

designen fräsch men det får inte gå till överdrift så att man skrämmer bort presumtiva 

läsare.21 De som redigerar sidor frestas ofta av att göra alla artiklar lika stora med 

samma framträdande plats men det blir sällan särskilt lyckat eftersom det gör det svårt 

för läsaren att navigera på sidan. I stället gäller det att välja en artikel som dominerar 

sidan för att erbjuda läsaren en attraktiv sida som är logiskt strukturerad och lätt att 

navigera mellan information och underhållning.22  

Men hur ser då läsaren själv på bra design? Mario Garcia har föreläst för både 

redaktioner och läsare om ämnet.  De svar han fått genom åren av åhörare är ungefär 

densamma som forskning visat, att en bra design ska hjälpa läsaren att snabbt ta sig in 

och ut ur sidan. Det gäller att snabbt visa var läsaren kan hitta information de tycker 

är relevant, genom att använda sig av stora fotografier och rubriker som guidar läsaren 

igenom sidan och hjälper dem att hitta de ämnen de söker efter. Framför allt är det 

viktigt att designen överraskar.23 

                                                
21 Frost, C. 2003, s. 1-2. 
22 Frost, C. 2003, s. 59. 
23 Garcia, M. 1993, s. 4. 



Linda Mårtensson, Bildjour -06 
Karolina Önnebro, Jour -06 

 10 

2.1.1. Bild 

Bilder är en av de viktigaste beståndsdelarna på en sida eftersom de lockar till läsning 

och hjälper till att guida läsarna genom sidan.24 Bilden får inte vara en illustration av 

texten så att texten framgår som viktigare men bild och text ska heller inte behandlas 

som två helt olika beståndsdelar utan sidan ska vara en helhet där text och bild 

interagerar med varandra.25 Bilderna på en sida är lika viktiga som rubriken, om inte 

viktigare. Även om det är att föredra att bild och rubrik samverkar är det svårt att 

lyckas med det och eftersom bilderna är den mest sannolika ingångspunkten för 

läsarna utgår oftast redigeringen från dem först.26  

2.1.2. Text 

När det gäller text är det viktigt hur den varieras för att liva upp sidan, särskilt om det 

är en lång text. Ju längre texten är desto viktigare är det att presentera den på ett bra 

sätt så att läsaren inte bara ser en grå massa.27 Ett sätt att variera texten är att 

typografera ingressen som är ingångspunkten i texten på ett annat sätt, oftast med 

fetare och större typsnitt och ibland över två spalter i stället för en.28 

Studier har också visat att alternativa textformer fungerar bättre än traditionella, 

de får mer uppmärksamhet och ökar begripligheten. Ofta är texter monotona eller 

ensidiga, men om man använder alternativa texter eller alternativ redigering kan man 

underlätta för och bibehålla intresset hos läsaren. Författarens undersökningar visar att 

magasin och kvällstidningar innehåller fler alternativa texter än dagstidningar som 

ofta följer ”formulär 1a”, men sport- och nöjessidor samt att helgbilagor är i större 

utsträckning mer kreativt redigerade.29 

Rubrikerna är dock de som spelar huvudrollen i alla sorters design eftersom de 

signalerar ”ingångspunkt” och leder läsarens öga runt på sidan. Rubrikerna har 

ändrats över tid och är inte längre bara en del av artikeln utan en aktiv och dynamisk 

självständig del i en process som lockar läsaren in i artikeln.30 

 

 

                                                
24 Frost, C. 2003, s. 115 
25 Kress & van Leeuwen. 1990, s.94. 
26 Frost, C. 2003, s. 72 
27 Frost, C. 2003, s. 72-73 
28 Frost, C. 2003, s. 73 
29 Enström, A. 2008, s. 17 
30 Frost, C. 2003, s.69 
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2.1.3. Färg 

Färg används inom redigering för att skapa en stämning i tidningen. Den används 

även för att strukturera, informera och pedagogisera material samt sidor. Detta kan 

man se då tidningar använder sig av färg på till exempel olika vinjetter som krönikor, 

nyheter och sport.31 

2.1.4. Grafik 

Läsarna förväntar sig att tidningen ska vara informerande och för att underlätta 

läsprocessen använder sig redigerarna av flera grafiska beståndsdelar som rubriker, 

bilder, kartor och grafik när de presenterar det informativa materialet.32 För att 

underlätta är det viktigt att ha en visuell kontinuitet även i det grafiska utformandet 

som läsarna kan känna igen sig i, även om nyheterna varierar.33 

Grafiken kan förtydliga en bild genom att använda olika figurer som pekar ut 

olika detaljer. Till exempel vid ett brott kan en bild med hjälp av grafik bli en scen 

som visar hur händelseförloppet gick till.34 

2.1.5. Ryckcitat 

Ryckcitat är korta stycken av text som placeras mellan spalterna, ofta i en fet stil, och 

finns till för att hjälpa scanningprocessen genom texten och ge fler ingångspunkter till 

läsarna. Ofta är ryckcitaten delar ur viktiga citat från texten som lyfter fram själva 

essensen i ämnet eller står i en tydlig relation till rubriken.35  

2.1.6. Faktarutor 

Faktarutor är korta bakgrundstexter som kompletterar en lång text om ett särskilt 

ämne. Faktarutor är inte designade för att guida läsaren utan finns till som ett extra 

ställe där man kan placera information som blir otymplig att ha i en löpande text.36 

2.1.7. Byline 

Även om vissa läsare tror att bylines endast är till för skribenter som gillar att se sig 

själva tänker redigerarna annorlunda. De till synes små beståndsdelarna blir viktiga 

fasta grafiska element och bidrar till en bra avgränsning mellan artiklarna. Duktiga 

                                                
31 Bergström, B. 2007, s. 256, 258 
32 Holmqvist & Wartenberg, C. 2003, s. 34. 
33 Garcia, M. 1993, s. 166. 
34  Frost, C. 2003, s. 131 
35 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s. 12. 
36 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s. 13-14. 
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redigerare använder byline som ett sätt att förstärka den typografiska kontrasten och 

skapa luft runt en artikel.37  

 

2.2. Redigerarens roll 

Redigeraren befinner sig mitt i en tidnings redaktionella arbete och är den som till stor 

del styr vad läsaren får ta del av.38 Det är redigeraren som behandlar materialet som 

kommer från journalisterna, både reportrar, fotografer och illustratörer. I redigerarens 

uppgift ingår att placera in materialet på en sida och göra en layout, vilket innebär att 

det måste ske en värdering av det redaktionella materialet. Under dagen bör man ha 

diskuterat igenom nyhetsvärderingen men i slutändan är det ändå redigeraren som 

bestämmer.39  

En redigerare har kunskaper om hur en redigerad tidning ska se ut. Han eller 

hon vet var artiklar eller bilder som kommit in under dagen ska placeras för att 

tidningen ska se bra ut. Problemet med detta är att läsaren inte utgår från samma 

kunskaper, och inte har samma referensramar om vad som är intressant och inte.40  

För att besluta vad som är intressant måste redigeraren inta rollen som psykolog 

för att veta hur läsaren tänker, och samtidigt spela rollen som sociolog och förstå hur 

samhället ser ut just nu för att skapa en bra redigering som minskar klyftan mellan 

redigeraren och läsaren.41  

Enligt Mario Garcia måste redigeraren förstå att läsaren förväntar sig att han 

eller hon gör nyhetsvärderingen åt dem.42 Läsaren förlitar sig nämligen på att de 

nyheter som är viktiga prioriteras högre än resten av materialet. Redigerarens mål är 

att nå läsaren och framföra ett budskap. Målet nås genom kombinationer av text och 

bild som presenteras med intresseväckande och kontrastrika former. På så sätt ökar 

läsarens uppmärksamhet och de intresserar sig mer för innehållet. 43 

2.2.1. Vänster – högersidan 

Flera redigerare förlitar sig på det så kallade vänsterkrysset i sin redigering. 

Vänsterkrysset är utrymmet som ligger längst upp till vänster och påstås vara den 

plats där läsaren riktar sin blick först. Där placerar redigeraren dagens huvudnyhet 
                                                
37 Garcia, M. 1993, s. 161. 
38 Garcia, M. 1993, s. 2 
39 Andersson-Ek m.fl. 1999, s. 9-10 
40 Garcia, M. 1993, s. 28 
41 Garcia, M. 1993, s. 12 
42 Garcia, M. 1993, s. 13 
43 Garcia, M. 1993, s. 96 
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som oftast presenteras i ett kompakt format utan bild. För att balansera upp 

huvudnyheten placeras en stor bild till höger med tillhörande nyhet.44 Det pågår en 

debatt kring just detta fenomen. Flera redaktörer menar att läsaren tittar på högersidan 

först eftersom det är det första ögat ser när de öppnar tidningen medan andra menar 

att läsarna tittar uppe i vänsterhörnet först eftersom de är vana att börja läsa där, till 

exempel i böcker.45 Chris Frost tror i stället att läsaren egentligen börjar läsa en 

tidningssida vid en ingångspunkt, till exempel en bild eller rubrik. 46  

Kress och van Leeuwen menar att höger respektive vänstersidan har olika 

värden och kallar dem ”det givna” och ”det nya” där vänstersidan står för ”det givna”, 

alltså sådant som redan är känt, medan högersidan står för ”det nya” och erbjuder ny 

information och förklaringar till berättelsen. De menar att läsarna börjar med den 

vänstra sidan och går sedan över till den högra, att de förflyttar sig från ”det givna” 

till ”det nya”. Den här strukturen är ideologisk på så vis att den kanske inte motsvarar 

varje komposition, varje redaktions budskap eller varje läsares uppfattning. Det 

viktiga är emellertid att informationen presenteras så att den har ett särskilt värde för 

läsaren och att läsaren måste läsa den i sin sammansättning även om det särskilda 

värdet kan ratas eller avslås av den enskilda läsaren.47 Även om deras teori är 

tillämpad på magasin ger den en inblick hur redigering fungerar över lag och den 

stämmer överens med eye-tracking-teorin om vilka områden som läses mest. 

 

2.3. Eye-tracking 

Eye-tracking är en undersökningsmetod som utvecklats tekniskt och metodiskt genom 

åren och används inom fler områden, som medicinsk forskning och bilkörning48 men i 

den här studien undersöks hur metoden används vid tidningsläsning.  

Det som är mest intressant då man vill undersöka var en läsare tittar på en 

redigerad tidningssida är två typer av ögonrörelser; saccader och fixeringar.  Med en 

fixering menas när en person tittar på ett speciellt objekt och en saccad är en snabb 

förflyttning av ögat mellan olika objekt och fixeringar, ungefär som små hopp. Man 

mäter alltså hur många saccader och fixeringar ögat gör samt hur länge.49 

 
                                                
44 Bergström, B. ÅR, s. 216 
45 Frost, C. 2003, s. 44-46 
46 Frost, C. 2003, s. 59 
47 Kress & Leeuwen. 1990, s.104. 
48 Sternvik, J. 2004, s. 6 
49 Sternvik, J. 2004, s. 8-9 
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Eye-tracking-studier vid tidningsläsning fungerar på så sätt att två miniatyrvarianter 

av videokameror fästs på ett band som ett antal försökspersoner får bära runt huvudet. 

Personerna får sedan sätta sig i en stol eller luta sig tillbaka med en tidning i handen 

eller liggandes på bordet. Eye-tracking-modulen känner inte av några andra rörelser 

än de ögonen gör. Videokamerorna spelar sedan in personernas ögonrörelser samt vad 

de tittar på och resultatet av detta blir sedan analysmaterial.50 Enligt Mario Garcia 

spenderar en läsare ungefär tjugo minuter av sin tid till att gå igenom sin tidning. De 

är otåliga och läser oftast inte hela texter om de är långa. Det som kan rädda en lång 

text är breda bilder eller kolumner som attraherar. Eye-tracking-studier har visat 

endast ett fåtal procent läste hela texten.51 

Eye-tracking-studier har visat att övergången från broadsheet- till tabloidformat 

har underlättat för läsaren i den mån att texter har kortats ner, och användandet av 

grafik och bilder har ersatt en del av detta. Dessa olika faktorer underlättar betydligt 

för läsare enligt studierna.  Men det finns fler saker en tidning ska tänka på då de 

redigerar sin tidning. Studier har visat att det är av betydande roll var en artikel 

placeras på en redigerad sida samt att läsaren lättare uppmärksammar en sida med 

bilder, men det får inte vara för många. Flera bilder tenderar att göra läsaren förvirrad 

och redigeringen tappar sitt mål, att vara informativ samt sända ett budskap.52 

 

Josefin Sternvik har i sin studie Ögonrörelsestudier och dagstidningsläsning kommit 

fram till att det finns två olika forskningsresultat kring hur en läsare läser en tidning. 

Vissa forskare hävdar enligt Sternvik att det finns en grundläggande struktur för hur 

en läsare tar sig an en redigerad sida, medan andra forskare menar att det är designen 

på sidan som avgör hur läsaren ser sidan. Det som är helt fastställt är att eye-tracking-

studier inte visar hur en person uppfattar en redigerad sida eller varför den just läser 

vissa områden av tidningen utan bara var ögat fastnar och hur det rör sig.53 

The Poynter Instistute’s eye-tracking-studie menar att läsarna i första hand tittar 

på sidorna som helhet och inte gör skillnad på dem. Samtidigt menar Garcia också att 

stora bilder, grafik eller utmärkande områden drar till sig mer uppmärksamhet.54 

 

                                                
50 Garcia, M. 1993, s. 132 
51 Garcia, M. 1993, s. 30 
52 Werfel, M. 2007, s. 1-3 
53 Sternvik, J. 2004, s. 38-39 
54 Garcia, m: 1993, s. 30 
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Under 2003 gjorde Kenneth Holmqvist och Constanze Wartenberg på uppdrag av 

Society of Newsdesign/Scandinavia, SND/S, en undersökning av 17 nordiska 

dagstidningar med syftet att undersöka hur olika faktorer, till exempel faktarutor, 

storlek, färgval, ryckcitat och bilder, påverkar tidningsläsandet.55 

I sin undersökning använde sig Holmqvist och Wartenberg av eye-tracking-

metoden och till skillnad från tidigare eye-tracking-studier kunde 

undersökningspersonerna i det här fallet läsa tidningarna så länge de ville och inte 

under en begränsad tid. De tittade både på i vilken ordning materialet lästes, hur länge 

varje område observerades och hur ingående varje område lästes.56 Medelvärdet av 

hur länge undersökningspersonerna läste tidningen är ungefär 55 procent av tiden 

medan resterande 45 procent av tiden ägnades åt att scanna över nyhetsuppslagen.57 

Garcia and Starks undersökning visade att ungefär 25 procent av alla texter i en 

tidning blir sedda men i Holmqvists och Wartenbergs undersökning blev 85 procent 

av alla texterna och 66 procent av alla annonser sedda, en betydligt större andel. 

Holmqvist och Wartenberg tror att de fick större synbarhet för att redigeringen 

innehöll intressantare texter och för att läsarna inte var begränsade av någon tid.58  

Holmqvist och Wartenberg kunde i sin studie konstatera att vissa ytor på 

tidningssidorna blev mer lästa än andra och dessa ytor kallar de för hot spots. 

Vänstersidan observeras mer, vilket stämmer överens med tidigare studier och kan 

förklaras med att huvudnyheten ofta placeras där medan annonser ofta placeras på 

högersidan där vi ser en lägre fixeringstid.59 Det kan ha berott antingen på att läsarna 

var vana att hitta nyheterna uppe till vänster och därför struntade i högerhörnet eller 

att vänstersidan helt enkelt lockade mer till läsning. Därför föreslog Wartenberg och 

Holmqvist att mer forskning borde bedrivas om vad som händer om samma text 

placeras olika på tidningsuppslagen, något som senare också gjordes.60 

Nils Holmberg och Kenneth Holmqvist har för Norrköpings Tidningar tillsammans 

med Lunds Universitets ögonrörelselaboratorium gjort en eye-tracking-undersökning 

som har mätt hur man läser ett tidningsuppslag.61 I sin undersökning ville de se hur 

tidningsläsarnas ögonrörelsemönster ser ut i allmänhet och hur dessa 

                                                
55 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s. 1 
56 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s. 5-6 
57 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s. 4 
58 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s. 7 
59 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s. 8-9 
60 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s. 16ff 
61 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005 
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ögonrörelsemönster varierar med olika tidningslayouter, det vill säga hur den 

typografiska utformningen påverkar läsmönstret. De lät samma material redigeras på 

olika sätt för att se om läsarna alltid tittar på samma ställe på tidningssidan eller om de 

letar upp samma nyhet oavsett var den är placerad.62 

Undersökningen kom, precis som Holmqvist och Wartenberg, fram till att vissa 

områden, de så kallade hot-spotsen, lästes mer än andra på ett tidningsuppslag. Den 

största koncentrationen låg alldeles till vänster om mittlinjen men i Holmberg och 

Holmqvists studie har den förskjutits ännu mer till vänsterkanten.63 Jämför man dessa 

två undersökningar visar de på ungefär samma fördelning av lästid utom det högra 

hörnet som är mindre välläst i Holmqvist och Wartenbergs studie, se skiss nedan.  

 

 

 

Utöver undersökningen av vilka områden som lästes mest undersökte Holmberg och 

Holmqvist även vilka objekt som drar till sig uppmärksamheten oavsett var dessa 

objekt är placerade på sidan. Bilder och rubriker är de som fixeras först och de verkar 

konkurrera om att vara den första ingångspunkten. I motsats till Garcia och Starks 

forskning visade Holmberg och Holmqvists undersökning att rubrikerna drog till sig 

uppmärksamheten först i 70 procent av fallen.64 Holmberg och Holmqvists 

undersökning konstaterar att olika objekt drar till sig olika mycket uppmärksamhet, 

men trots detta finns det ändå vissa områden, hot-spots, som får mer uppmärksamhet. 

Vad som däremot placeras på dessa platser finns det ännu ingen forskning om.65 

                                                
62 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005 s. 2 
63 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005 s. 3 
64 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005 s. 3 
65 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005 s. 9 

6,423 5,038 4,500 4,308 

7,308 5,308 6,346 3,692 

7,423 7,038 7,385 3,500 

6,800 5,731 5,038 3,038 

Till vänster: Holmberg & Holmqvist, 2004-2005, s.3 
Till höger: Holmqvist & Wartenberg, 2003, s.11 
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 Den här undersökningen tar vid där deras slutar med en kartläggning av vad två 

lokaltidningar placerar på sina hot-spots. Men först är det viktigt att veta vad de olika 

beståndsdelarna spelar för roll i fråga om uppmärksamhet. 

2.3.1. Bild 

Eye-tracking-studier har motbevisat den tidigare tron på vänsterkrysset, att läsaren 

fäster blicken först längst upp i vänstra hörnet för att sedan cirkulera med blicken runt 

på sidan. Studierna har i stället visat att läsaren tittar på bilden först.66 Bilder och 

grafik är bevisat attraktiva för ögat och generellt är det de första objekten som folk ser 

på ett tidningsuppslag. Att bilderna är det mest dominerande inslaget när det gäller att 

fånga läsarnas uppmärksamhet är nog det mest stabila resultatet i alla eye-tracking-

undersökningar som gjorts på tidningsläsning.67 

Det kan alltså konstateras att bilder är en av de viktigaste beståndsdelarna på en 

sida för att de lockar till läsning och hjälper till att guida läsarna genom sidan.68 Detta 

gäller oavsett om de är fotografier eller grafik eller en blandning av båda. Det handlar 

om hur man väljer bild och hur man beskär dem med syftet att de ska passa in i det 

utrymme som finns tillgängligt.69 Bilderna på en sida är lika viktiga som rubriken, om 

inte viktigare. Även om det som sagt är att föredra att få bild och rubrik att samverka 

är det svårt och eftersom bilderna är den mest sannolika ingångspunkten utgår oftast 

redigeringen från dem först.70  

Lokaltidningar går efter principen att personer som är med på bild troligen 

köper tidningen, men att publicera en bild på trettio personer lockar endast den precisa 

skaran medan resten av allmänheten tycker att det är en tråkig bild.71 Att använda en 

bild bara för att det finns tillgång till det är inte bra, en bild ska användas för att den 

tillför något till sammanhanget.72  

Större bilder uppmärksammas mer än små och andelen sedda bilder ökade 

Holmberg & Holmqvists studier från 70 procent av alla bilder till 85 procent för stora 

bilder. Bilderna verkar inte vara avgörande för hur mycket tid läsarna spenderar på att 

läsa en artikel men de är viktiga när läsarna scannar av det redigerade 

                                                
66 Garcia, M. 1993, s. 133 
67 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s.14-15 
68 Frost, C. 2003, s. 115 
69 Frost, C. 2003, s. 3, 127 
70 Frost, C. 2003, s. 72 
71 Frost, C. 2003, s. 116 
72 Frost, C. 2003, s. 118 
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tidningsuppslaget och när det gäller att komma ihåg artikeln.73 Precis som att läsarna 

ser större bilder bättre uppmärksammar de också animata bilder, som innehåller 

exempelvis människor och djur, mer än inanimata bilder, som innehåller exempelvis 

byggnader. Men de animata bilderna blir inte bättre ihågkomna.74  

2.3.2. Texter 

Vad är det då som ögat fixerar mest på när läsaren läser en text? Undersökningar har 

visat att när en person läser en text fixerar ögat mest vid innehållsord, och små ord 

som i, och, av och på registreras knappt inte alls av ögat. Studier har även visat att 

korta meningar är lättare att läsa än långa, och olika typografi påverkar läsningen. 

Dåligt tryck i tidningen är även en faktor som kan påverka läsaren negativt.75  

När det gäller rubriker och ingresser visar det sig att ju större typsnitt, desto mer 

uppmärksamhet får texten – men den blir inte mer läst för det. Inte heller blev 

brödtexterna till ingresser med stora typsnitt mer lästa än de som hade ingresser med 

små typsnitt. Förhållandet mellan rubriker och bilder visade att om bilden är liten ser 

läsaren först rubriken, medan en stor bild drar till sig nästan lika mycket 

uppmärksamhet som rubriken.76 

2.3.3. Färg 

Färgbilder och dekorfärg inbjuder till läsning. Tonplattor i färg understryker, 

förtydligar och särskiljer vissa delar av innehållet. Glada färger som rött och gult 

skapar en upprymd stämning, medan mörka blågröna nyanser ger motsatt effekt.77 

Färgens betydelse var bland det första som undersöktes i eye-tracking-studier på 

tidningar. Färg gjorde en betydande skillnad i ögonrörelser även om huvudbilden på 

sidan drar till sig uppmärksamheten först. Läsarna var ändå attraherade av färgen som 

fanns på sidan och på svartvita sidor där det bara fanns en namnskylt i färg drog den 

till sig blicken först och hade namnskylten inte färg fick den knappt någon  

uppmärksamhet alls. Undersökningar har visat att på sidor med färg drar färgen till sig 

uppmärksamhet, oavsett hur eller var den placeras.78 

 

 

                                                
73 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005 s. 4-5 
74 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005 s. 5 
75 Sternvik, J. 2004, s. 9 
76 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005 s. 6-7 
77 Bergström, B. 2007, s. 256, 258 
78 Garcia, M. 1993, s. 119 
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2.3.4. Grafik 

Nils Holmberg har gjort en ögonrörelsestudie där han undersöker hur en redigerad 

tidningssida konsumeras av en läsare.  Han jämför hur länge läsaren spenderar på 

olika artiklar samt vilken roll grafik och bilder spelar roll för läsaren.79 Hans resultat 

visar att en artikel med förklarande grafik tenderar att uppmärksamma läsaren samt 

hålla kvar dem på sidan längre än en artikel utan. Tendenser som kunde urskiljas var 

att artiklar med tillhörande grafik dock uppmärksammades senare än artiklar utan. 

Detta kan bero på att informativ grafik innehåller mer kontraster och färger än 

artikeln, vilket är bevisat en stor faktor för att locka läsarens ögon. Nils Holmberg tror 

att informativ grafik ger läsaren tron att artikeln är mer komplicerad än en artikel 

utan, och därför tenderar läsaren att koncentrera sig på grafiken mer än texten i de fall 

text och grafik redigerades tillsammans. 80 Holmberg gjorde studien igen, men denna 

gång ersatte han grafiken med ett fotografi. Resultatet visade att en grafisk illustration 

håller kvar läsaren längre än om en artikel redigeras med ett fotografi. 81  

 Grafik är en av faktorerna som tydligast påverkar lästider för enskilda artiklar 

och Holmberg och Holmqvist konstaterade att artiklar med grafik blev lästa mer än 

dubbelt så mycket jämfört med grafiklösa artiklar.82 Variationer i grafiklayout kan ha 

kraftfulla effekter på förhållandet mellan textblock och grafik. I undersökningen 

testades två sorters grafik: mikrografik, där mindre grafikavsnitt integreras i löpande 

text, och seriegrafik, där den grundläggande layouten är sekvensiell. Resultatet visade 

att mikrografiken gör att grafikblocket får mer uppmärksamhet än texten, medan 

seriegrafiken tycks ha motsatt effekt, alltså att textblocket får mer uppmärksamhet.83 

2.3.5. Ryckcitat 

Holmqvists och Wartenbergs eye-tracking-undersökning visade att texter med citat 

lockade till sig uppmärksamheten betydligt tydligare än texter utan, alltså verkar 

ryckcitaten fylla sin funktion att påkalla läsarens uppmärksamhet. Texter med 

ryckcitat läses också i betydligt större utsträckning än de utan. Sammanfattningsvis 

                                                
79 Holmberg, N. 2004 
80 Holmberg, N. 2004, s. 24ff 
81 Holmberg, N. 2004, s. 26ff 
82 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005, s. 7 
83 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005, s.8 
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kan man säga att ryckcitat är ett effektivt redigeringsverktyg: de både påkallar och 

behåller uppmärksamhet.84 

2.3.6. Faktarutor 

Faktarutor är korta bakgrundstexter som kompletterar en lång text om ett särskilt 

ämne. Undersökningar har visat att läsarna uppskattar faktarutor, och texter som har 

en faktaruta syns tidigare och läses längre än artiklar utan faktaruta.85 

 

2.4. Utrymme 

På dagliga nyhetsmöten bestäms riktningen för vad morgondagens tidning ska 

innehålla och kanske även vad som ska vara huvudartikeln. Övriga artiklar som 

produceras under dagen väljs ut av nattchefen som i diskussion med redigerarna 

förklarar hur nyhetsmaterialet ska hanteras. Kanske får redigeraren mer material än 

vad som får plats på sidan och det är då upp till redigeraren att lösa situationen.86 

Utrymmet är alltså en av de faktorer som kan påverka redigeringen och därför är det 

intressant att se vilken betydelse det har. 

När nattchefen fattar sitt beslut om vad som ska placeras var grundar han eller 

hon det på olika saker, dels dagsbehovet och dels tidningens tradition.87 Beslutet utgår 

även från publikationen, dess stil, innehåll och läsekrets. I dagstidningar fungerar det 

så att de första sidorna innehåller de senaste nyheterna och därför sparas redigeringen 

till så sent som möjligt innan deadline.88 Det kan vara svårt att redigera materialet på 

ett sådant sätt att de senaste nyheterna hamnar längst fram i tidningen eftersom en 

riktigt bra story kanske inte innehåller så mycket information och därför tar upp lite 

plats medan en annan artikel kanske inte är lika spännande men innehåller en större 

mängd material som kräver mer plats. 

2.4.1. Annons 

Annonser är en viktig del i alla publikationer och gör det möjligt för medieföretagen 

att existera eftersom de utgör en stor del av tidningarnas inkomst. Annonserna upptar 

en del av tidningens utrymme och minskar antalet sidor för det redaktionella arbetet. 

Arbetet går ofta till så att någon ansvarig på annonssidan diskuterar utkastet med en 

                                                
84 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s. 13 
85 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s. 13-14 
86 Frost, C. 2003, s.52 
87 Frost, C. 2003, s. 44 
88 Frost, C. 2003, s. 49 
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nattchef för att se om det behöver göras några justeringar, till exempel flytta en 

annons. Sedan bestämmer nattchefen hur stor upplaga tidningen ska ha under 

morgondagen och vad den ska innehålla, alltså vilka utrymmen som finns tillgängliga 

för redigering.89 De flesta besluten går på rutin men redaktören måste ändå överväga 

eventuella omflyttningar på grund av annonsplatser. Men annonser ska inte hindra 

redigeraren från att använda grafiska strategier som lockar läsarna.90 

 

2.5. Nyhetsvärdering 

Tidningarnas huvuduppgifter är att förmedla nyheter, skapa debatt och bilda 

opinion.91 Deras roll i samhället kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling92 men 

det sker ändå en värdering av materialet, en så kallad nyhetsvärdering, där vissa saker 

lyfts fram. Även om forskare har haft svårt att hitta svaret på hur nyhetsvärderingen 

går till så har flera kommit fram till ett antal faktorer som spelar in, vissa 

karaktäristiska drag som en nyhet kan ha. En av dessa forskare är Håkan Hvitfelt som 

har sammanställt en lista på tio punkter.93 En artikel har större chans att publiceras, 

hamna på första sidan och bli huvudartikel om den behandlar: 

1. politik, ekonomi samt brott och olyckor och 

2. om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till  

3. händelser och förhållanden som 

4. är sensationella och överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner och  

6. beskrivs tillräckligt enkelt men 

7. är viktiga och relevanta, 

8. utspelas under kort tid men som en del av ett tema 

9. samt har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor  

 

I nyhetsartiklar är det också viktigt med mänskliga aspekter eftersom de kan bidra till 

att göra nyheten större, därför betraktas innehållet av människor ofta som det 

viktigaste i en nyhet. Nyhetsartiklar ska ge svar på vem nyheterna handlar om, vilket 

kan vara såväl människor som djur, men även andra objekt som skolor och badhus. 
                                                
89 Frost, C. 2003, s. 43 
90 Garcia, M. 1993, s. 197 
91 Bergström, B. 2007, s. 38 
92 Pressens samarbetsnämnd, 2002, s. 7 
93 Hvitfelt, H. 1987, s. 216 
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Kriterierna för nyheter, särskilt värdet i ovanliga händelser, kan till och med leda till 

att djur blir viktigare än människor.94 

 Men det är inte alltid nyheten i sig som prioriteras inom redigering. 

Dagstidningar lider av ekonomiska underskott och när priserna höjs på produktionen 

kan det bidra till en enklare redigering med mindre utrymme för material där det 

handlar mer om att paketera ett material än om att informera. Det kan i sin tur leda till 

en ny dagordning.95 

2.5.1. Dagordningsteorin 

Nyhetsmedierna presenterar en begränsad bild över vår omgivning. Sållningen bland 

händelserna sker efter egna yrkesnormer, så kallad nyhetsvärdering. Medierna 

avspeglar en verklighet, men det är inte alltid samma verklighet som den vi människor 

lever i.96 I ett nyhetsinslag i tidning, radio eller tv får läsarna, lyssnarna och tittarna 

signaler om vad som är det viktigaste i inslaget eller artikeln, vad som har det största 

nyhetsvärdet. För en tidning handlar signalerna till exempel om placeringen på första 

sidan, graden på rubriken, artikelns längd och bildens storlek. Allmänheten tar till sig 

de ledtrådar som tidningen ger och bildar därefter en uppfattning om händelserna.97 

Det som sker är att medierna påverkar våra kognitiva scheman, vad vi ser som viktigt, 

genom att uppmärksamma vissa händelser och inte andra, till exempel att något får en 

framträdande plats i redigeringen och hamnar på första sidan eller de första 

tidningsuppslagen.98 

Nyhetsmedierna har svårt att berätta för mottagarna hur de ska tänka, men kan 

ofta påverka vad de ska tänka på. Detta lyfte Maxwell McCombs fram i en 

undersökning som gjordes i Chapel Hills, USA, inför ett presidentval.99 Där jämfördes 

medborgarnas uppfattning om vad som var de viktigaste frågorna i valet mot de frågor 

som hade fått mest plats i de medier som nådde invånarna. Överensstämmelsen blev 

nästan perfekt. Det här är bara en av flera undersökningar som gjorts om 

dagordningsteorin, och i dag har den starkt stöd.100 

 

2.6. Etik och publicistik 

                                                
94 Larsson, S. 2004, s. 12-13 
95 Garcia, M. 1993, s. 12-14 
96 McCombs, M. 2006, s. 47 
97 McCombs, M. 2006, s. 23-24 
98 Strömbäck, J. 2000, s. 208 
99 McCombs, M. 2006, s. 28 
100 McCombs, M. 2006, s. 40 
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Det finns flera etiska publicistiska dilemman inom journalistiken och inom redigering 

handlar det om smaksaker och anständighet. Hur långt kan en tidning gå med sin 

publicering av material innan man stöter sig med läsarna?101 Det finns inte någon 

etisk standard som alltid passar, journalister styrs av sin egen professionella moral 

men moralen kan också variera beroende på vem man arbetar för. Men även om 

nyhetsmaterialet är etiskt grundat finns det få praktiska bestämmelser eller klausuler 

som går att tillämpa på redigering.102 Till exempel är rubriker något som kan ställa till 

den etiska rapporteringen eftersom rubrikens uppgift är att sälja artikeln går den ofta 

steget längre än vad artikeln skulle tillåta.103 Trycket från annonsörerna kan även sätta 

press på tidningen och de kan vilja påverka vilket redaktionellt material som ska 

finnas omkring deras annons och om redigerarna inte tillgodoser deras behov kan de 

hota att dra in sin annons men det är alltid redaktören som bestämmer.104  

I publikationer handlar etik som sagt ofta om smak och anständighet vilket i 

praktiken ofta innebär frågor om nakenhet, fult språk, sex, krig, terror och annat våld 

och oftast är det läsarnas känslighet som avgör hur långt tidningen kan gå i sin 

publicering. Frost menar att ”förutsatt att publikationen är tänkt att presentera 

sanningen utan att glorifiera eller kommersialisera den väljs oftast den rätta etiska 

hållningen”.105  

 

2.7. Policy 

Alla tidningar har en redaktionell policy vare sig de erkänner det eller ej. En policy är 

ett slags regelverk som påverkar behandlingen av det journalistiska materialet, 

inställningen till journalistiska metoder och val av övergripande redaktionella 

strategier. På vissa tidningar finns det nedskrivna dokument medan policy på andra 

tidningar är en muntlig överenskommelse som sitter i väggarna.106 Själva begreppet 

om tidningars policy uppkom från den tidigare rektorn på journalisthögskolan i 

Stockholm, Lars Furhoff. Han tyckte att en avpolitiserad journalistik, utan starka krav 

på ekonomisk avkastning ger läsaren bäst förutsättningar för en hederlig 

nyhetsrapportering. Han tyckte att det skulle startas en journalistkår som skulle stå 

                                                
101 Frost, C. 2003, s. 3 
102 Frost, C. 2003, s. 141 
103 Frost, C. 2003, s. 148 
104 Frost, C. 2003, s. 150-151 
105 Frost, C. 2003, s. 149 
106 Andersson, Odén, T. 2001, s. 28 
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emot tidningsägarna, och få tidningarna själva att skriva sina egna regler för 

journalistiken i policydokument. Detta skulle göra att tidningarna skulle få 

journalistiken mer tydlig och inte lika återhållsam som en tidning utan regler, menade 

Furhoff.107 

2.7.1. Funktion och betydelse 

Thomas Andersson Odén har i sin studie Redaktionell policy analyserat den moderna 

svenska dagspressen samt deras policy. Andersson Odén fann i sin studie att en 

tidnings policy framförallt riktar sig till det inre arbetet på tidningen som tillexempel 

redigering och det typografiska utseendet.108 I och med policyns intåg bildades 

typografiska mallar för redigeraren att följa, och det tror Andersson Odén kan göra att 

kvalitén på tidningen höjs men att redigerarens arbete standardiseras. Han menar att ju 

mer en tidning riktar sig till innehållet i tidningen desto större risk att den typografiska 

formen förlorar sin makt.109 

      Andersson Odén urskiljer sex olika teman som är återkommande i tidningars 

policy, redaktioners ställningstaganden, redaktioners uppdrag, deras strategi, 

redaktionell etik, redaktionernas arbetsmetoder och regler för redaktioners inre 

arbeten som redigering. Uppgifter om hur redaktionerna ska förhålla sig till 

tidningsägarna, och deras politiska ambitioner med tidningarna visade sig finnas i en 

stor del av tidningarnas policydokument från hans undersökning.110  

 

 

 

 

 

 

3. Metod 
                                                
107 Andersson, Odén, T. 2001, s. 15. 
108 Andersson, Odén, T. 2001, s. 270 
109 Andersson, Odén, T. 2001, s. 288-290 
110 Andersson, Odén, T. 2001, s. 291 



Linda Mårtensson, Bildjour -06 
Karolina Önnebro, Jour -06 

 25 

3.1. Metodiskt angreppssätt 

Den övergripande ansatsen i den här undersökningen är deskriptiv med syfte att 

beskriva hur redigeringen ser ut och hur arbetet bakom den ser ut, en beskrivning av 

vilka faktorer som kan påverka redigeringen.  

Tidigare undersökningar om redigering och eye-tracking som handlar om vad 

folk uppmärksammar på en tidningssida har varit kvantitativa. Där har man funnit 

vilka områden som folk såväl uppmärksammar som läser och kommer ihåg i störst 

utsträckning på ett tidningsuppslag, de så kallade hot-spotsen. 

Den här uppsatsen behandlar ämnet på två sätt. Dels genom en jämförande 

kvantitativ fallstudie där vi undersöker vad tidningarna Sundsvalls Tidning, ST, och 

Tidningen Ångermanland, TÅ, har placerat på sina hot-spots. Dels genom 

kompletterande kvalitativa intervjuer med representanter från de olika tidningarna, en 

så kallad respondentundersökning, för att finna mönster i svaren och att beskriva och 

förklara en del av tanke- och arbetsprocessen bakom redigeringen. 

 

3.2. Forskningsdesign 

Tidigare undersökningar om eye-tracking har varit experimentella men i den här 

undersökningen finns inte tillgång till någon sådan teknik. Däremot passar en icke-

experimentell undersökning bra då studien syftar till att studera ett fenomen som 

redan förekommer. 

 

Den här undersökningen riktar in sig på att kartlägga det material som finns på de så 

kallade hot-spotsen. Eftersom det redan finns tillförlitlig statistik och undersökningar 

på att dessa hot-spots existerar utgår den här studien ifrån dem och därmed får 

undersökningen till största delen en deskriptiv karaktär. Kartläggningen har skett 

genom en kvantitativ innehållsanalys som kan tala om hur frekvent olika kategorier av 

nyhetsmaterial förekommer och resultatet av analysenheterna kan uttryckas med 

siffror.111 

En kvantitativ innehållsanalys kan undersöka vad som placeras i störst 

utsträckning på hot-spots-områdena. Deras innehåll har sedan undersökts för att se hur 

ofta olika kategorier av nyhetsmaterial, till exempel olyckor och samhällsinformation, 

och olika grafiska element, till exempel faktarutor och ryckcitat, används. 

                                                
111 Esaiasson, P m. fl. 2005, s. 219 
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För att ta reda på detta konstruerades ett analysverktyg som syftade till att fånga 

in väsentliga aspekter av det fenomen som undersöktes och sedan utifrån ett 

kodschema analyserades de olika kategorierna av material.112 Se punkt 3.3. 

 

För att nå kunskap om kontexten kombineras ofta datainsamling och intervjuer. 

Studier av detta slag har ofta formen av fallstudier eller jämförelser för att ge kunskap 

om ”hur” och ”varför”. Särskilt bra är detta när man vill jämföra något när gränsen 

mellan undersökningsvariabler inte är klar, i detta fall innehållet i hot-spotsen, och 

kontexten, den färdiga redigeringen.113 

Den här undersökningen innehåller därför en kvalitativ del som ska försöka ta 

reda på tanke- och arbetsprocessen bakom redigeringen. Detta har gjorts genom en 

respondentundersökning med tre representanter från varje tidning. Personerna som 

intervjuades är nyhetschefen, nattchefen och en redigerare. Lite förenklat är 

nyhetschefen den som bestämmer vilket material som ska komma med i tidningen 

medan nattchefen är den som bestämmer vart materialet ska placeras. Och redigeraren  

är den som anpassar och placerar materialet efter nattchefens beslut får tankarna går 

efter nattchefens beslut. 

 Respondentundersökningen är samtalsintervjuer där frågornas ordningsföljd och 

formulering varierar mellan intervjuerna beroende på hur samtalet fortlöper. 

Svarspersonerna får berätta med egna ord hur han eller hon upplever eller uppfattar 

saker.114  Syftet med den här delen av undersökningen är att kartlägga uppfattningen 

hos de människor som har störst inflytande över redigeringen i ett försök att gå på 

djupet för att förstå deras tänkande kring ett komplicerat fenomen med variationer och 

avvikelser, som exempelvis redigering.115  

 

3.3. Datainsamlingsteknik 

I den kvantitativa delen av undersökningen ställs kvantitativa frågor116 till materialet, 

se bilaga 1. Frågorna utgår från ett flertal kategorier vilka grundar sig i 

frågeställningarna och de teorier som undersökningen baserad på, som teorierna om 

eye-tracking, läs mer under punkt 2.3.  

                                                
112 Esaiasson, P m. fl. 2005, s. 151 
113 Ekström & Larsson, 2000, s. 52-53 
114 Esaiasson, P m. fl. 2005, s. 254-255 
115 Ekström & Larsson, 2000, s. 50 
116 Ekström & Larsson, 2000, s. 111 
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I den kvantitativa innehållsanalysen registrerades bland annat vad för sorts 

material som oftast placerades på hot-spotsen – annonser eller redaktionellt material, 

det vill säga text, bild och grafik, samt en lite mer specifik indelning med hjälp av 

underfrågor, se indelning nedan. Indelningen utgår ifrån de grafiska element som 

nämns i samtliga eye-tracking-undersökningar. 

Texterna undersöktes beroende på vilken genre de tillhör utifrån teorier om 

nyhetsgenrer, läs mer under punkt 2.5.  

När ett område, en hot-spot, innehöll fler än en kategori, till exempel ingress, 

brödtext och mellanrubrik, markerades alla alternativ i kodschemat. Att bara markera 

en kategori var svårt eftersom varje område täckte upp flera beståndsdelar, men 

resultatet borde ändå vara intressant eftersom det ger en bild av vad som förekommer 

i rutorna och att vissa kategorier förekommer mer i vissa rutor än i andra. Ur 

undersökningssynpunkt är ändå det viktigaste att samma princip gällde för alla 

analysenheter, det vill säga alla hot-spots.117 

3.3.1. Annonser 

Hit hör allt icke-redaktionellt och icke-journalistiskt material. Annonserna delades 

upp efter hur stora de var och om de var text- eller bildbaserade. 

3.3.2. Redaktionellt material 

Hit hör material som redaktionen framställt, texter, grafik och bilder. Kategorin är 

med för att få en direkt motpol till annonserna. 

3.3.3. Bilder 

Hit hör alla bilder som förekom på nyhetsuppslagen, utom bylinebilder. Bilderna 

kategoriserades inte efter genre utan klassades alla som nyhetsbilder eftersom de låg 

på nyhetsuppslagen. Uppdelningen gjordes i stället efter deras storlek och deras 

motiv, om de var animata eller inanimata, se punkt 2.1.1. 

 

 

3.3.4. Grafik 

Hit hör två kategorier av grafik. Seriegrafik där grafiken är utesluten från texten, och 

                                                
117 Esaiasson, P m. fl. 2005, s. 152 
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mikrografik där grafiken är en del av texten. Studien undersökte också om grafiken 

innehöll färg. 

3.3.5. Texter 

Hit hör artiklar; huvudtexten på sidan med ingress, notiser som är kortare texter utan 

ingress. Vidare kartlades olika paratexter; mellanrubriker – de små rubrikerna i 

brödtexterna, ryckcitat – citat ur texten som förstorats upp, rubriker– överskriften till 

artikeln, nedryckare – textrad som förtydligar rubriken, och ingresser– stycket med 

fetlagd text som inleder brödtexten.  

Sedan delades texterna också in efter sina typografiska utstyrslar; brödtext – det 

typsnitt som används i artiklar, notiser – kortare artiklar med ett typsnitt som 

påminner om brödtexten men ofta har en lite egen typografering, faktatext – det 

typsnitt som används i faktarutor och bildtext-, det typsnitt som används i texterna 

under bilderna. 

 Vi tog även hänsyn till om färg hade används i rubriken eller bakom texten 

eftersom forskningsresultat visar på att det attraherar ögat. 

 Slutligen tog vi även med kategorin byline eftersom dessa små beståndsdelar 

blir viktiga fasta grafiska element och bidrar till en bra avgränsning mellan artiklarna., 

se även punkt 2.1.7. 

3.3.6. Texternas innehåll och genrer 

Hit hör de områden som texterna berör: politik, ekonomi, olyckor, brott, kända 

personer och/eller elitpersoner. Eftersom det är lokaltidningar som studeras finns det 

även med en kategori som handlar just om den kommunala eller samhälleliga 

informationen som inte hör ihop med någon annan genre. Likadant är det med genren 

hälsa som inte platsar under någon av de andra kategorierna. Uppdelningarna 

motiveras med olika tankesätt om nyhetsvärdering, bland annat Håkan Hvitfelt, se 

punkt 2.5. 

 Vi tog även hänsyn till om människor, djur eller övriga objekt (till exempel 

byggnader och maskiner) berördes i texterna. Dessa genrer finns med i 

undersökningen eftersom är att de underlättar läsandet och urvalet, läs mer på sida 17. 

 

 

3.4. Tillvägagångssätt 
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Eftersom undersökningen är uppdelad i två faser har även tillvägagångssättet skiljt 

sig åt mellan den kvantitativa delen, som tittar var hot-spotsen finns och deras 

innehåll, och den kvalitativa delen, som utgörs av samtalsintervjuer med respondenter 

på de olika tidningarna. 

 

3.4.1. Kvantitativa delen 

Den kvantitativa undersökningen är gjord med en mall som grundar sig på Nils 

Holmbergs och Kenneth Holmqvists eye-tracking-studie.118 Deras rapport visar var de 

mest lästa områdena på ett tidningsuppslag ligger. I 

rapporten har de med en illustration som de kallar 

för en heat-map119. Det är ett slags rutmönster 

uppritat på ett tidningsuppslag som visar hur mycket 

alla områden på sidan läses i procent av den totala 

lästiden, se bilden intill. 

Valet av just deras heat-map beror på att det är 

den senaste undersökning som har kunnat hittas som illustrerar var hot-spotsen finns 

och den är dessutom bara gjord på svenska tidningar. 

Holmberg & Holmqvists heat-map är också en vidareutveckling av den heat-map 

som Wartenberg & Holmqvist kom fram till i sin eye-tracking-studie120 och indelar 

dessutom sidorna i fler rutor vilket ger en tydligare bild av var de mest lästa områdena 

finns, se jämförelser mellan modellerna på sidan 12 i 

teoriavsnittet.  

I undersökningen användes alltså denna heat-map 

som mall. De mest lästa områdena valdes ut, det vill 

säga de med 5 och 6 procents fokuseringstid, vilket 

består av tre olika områden. För att omsätta heat-mapen 

i praktiken gjordes en pappersmall som hade samma 

storlek som tidningssidan och delades in i tolv lika stora 

kvadratiska områden, enligt heat-mapens format, med 

utskurna hål för de rutor som skulle studeras. 

Pappersmallen lades sedan på uppslaget för att snabbt 

                                                
118 Holmberg & Holmqvist, 2004-2005 
119 Holmberg & Holmqvist, 2004-2005, s. 3 
120 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s. 11 
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kunna visa vad dessa områden innehöll och varje område blev döpt till en bokstav A-

C för att underlätta insamlingen. 

Tidningarna delades upp mellan de två författarna för att underlätta 

arbetsbördan då det skulle ta för lång tid om båda satt och studerade samma tidning. 

Sedan samlades resultaten ihop i statistikprogrammet SPSS där resultatet 

sammanställdes. 

Syftet med denna metod var att på ett enkelt sätt få en klar bild av vilken typ av 

material som ligger på de mest lästa områdena på tidningsuppslaget. 

 

3.4.2. Kvalitativa delen 

Den kvalitativa intervjudelen är en respondentundersökning där svarspersonernas 

tankar och funderingar står i fokus.121 Samtalsintervjuerna syftar till att fånga det 

centrala av en företeelse bland våra intervjupersoner samt ge en gemensam kärna 

utifrån svaren, något som går under namnet väsensmetoden.122 Frågorna syftar inte till 

att personerna ska svara ”rätt” eller ”fel” utan att försöka komma förbi de politiskt 

korrekta svaren och att komma åt svarspersonernas tankevärld,123 se bilaga 2. 

Frågorna är till sin karaktär av deskriptiv form och inte tänkta som något korsförhör 

och intervjuaren försöker att påverka intervjupersonen så lite som möjligt.124 

Kontakten med svarspersonerna togs via telefon någon vecka innan 

intervjutillfället och de fick kort information om vad det handlade om, utan att avslöja 

för mycket så att det blir svårare att komma åt de spontana beskrivningarna vid 

intervjutillfället. Själva intervjuerna gjordes sedan på svarspersonernas arbetsplats så 

att de skulle känna sig så bekväma som möjligt och intervjuerna spelades även in och 

skrevs sedan av, så kallad transkribering.125 

 

3.5. Urval 

Den kvantitativa undersökningens urval är ett systematiskt urval gjort av praktiska 

skäl.126 Forskarna har varit begränsade av tid och pengar varför de två tidningarna 

                                                
121 Esaiasson, P m. fl. 2005, s. 254-255 
122 Esaiasson, P m. fl. 2005, s. 308 
123 Esaiasson, P. m. fl. 2005, s. 286 
124 Esaiasson, P. m. fl. 2005, s. 290 
125 Esaiasson, P. m. fl. 2005, s. 293-294 
126 Esaiasson, P. m. fl. 2005, s. 172 
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valdes utifrån det geografiska området Västernorrland där de valda tidningarna, 

Sundsvalls Tidning, ST, och Tidningen Ångermanland, TÅ, är de två största i länet.127 

Det återkommande fenomenet som undersöks är fall av redigering utifrån ett 

eye-tracking-perspektiv och valet av just dessa konkreta fall är gjort för att ge två 

olika exempel på hur redigeringen kan gestaltas och vad den kan utgå ifrån.128 

Eftersom detta är en fallstudie finns inte några generaliserande ambitioner utan 

undersökningen visar i stället på två konkreta fall som ger två exempel på hur 

redigeringen kan se ut i olika lokaltidningar. För att vetenskapen inte ska bli en 

angelägenhet för en speciell grupp av människor är det dessutom viktigt att forskare 

intresserar sig för sin närmiljö, vilket är fallet den här gången. Syftet med urvalet är 

alltså inte att generalisera utan att beskriva och jämföra och ge en inblick i hur 

redigeringen kan se ut. Ambitionerna för den externa validiteten är således låga 

medan de för den interna validiteten är desto högre.129 

I undersökningen jämfördes sedan dessa två tidningar, ST och TÅ, under en 

utgivningsvecka i oktober, måndag den 20 oktober till lördag 26 oktober, eftersom TÅ 

inte kommer ut på söndagar. Oktober valdes som undersökningsmånad eftersom 

denna månad både av praktiker och teoretiker på området anses vara en normalmånad, 

utan semester eller stora helger som påverkar journalistiken.130 För att begränsa 

materialet har bara de tre första nyhetsuppslagen i varje tidning studerats, eftersom 

nyheterna främst är placerade där.131 

 

I den kvalitativa delen gäller det att välja ut en ändamålsenlig grupp som ska studeras 

och det ställer krav på representativitet, det handlar alltså om att göra ett strategiskt 

urval, närmare bestämt ett stratifierat urval.132 Den här undersökningen följer 

redigeringsprocessen från idén hos nyhetschefen via nattchefens direktiv till 

redigeraren som utgör sista punkten i kedjan. Det har följaktligen gjorts intervjuer 

med nyhetschef, nattchef och en redigerare på varje tidning. Själva intervjun är en så 

kallad samtalsintervjuundersökning och där är det inte personerna utan tankarna och 

                                                
127 http://www.tu.se/tidningarna.asp, 2008-10-26 
128 Esaiasson, P. m. fl. 2005, s. 172-173 
129 Esaiasson, P. m. fl. 2005, s. 173 
130 Andersson Odén, T. 2005, s. 25 
131 Fichtelius, E. 2002, s. 19-20 
132 Ekström & Larsson, 2000, s. 56-57 
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uppfattningarna som är det intressanta, vilket ställer krav på att det görs ett strategiskt 

urval av svarspersonerna.133  

 

3.6. Metodproblem 

Det finns olika faktorer som kan påverka resultatet i alla forskningar. Här 

pressenteras de felkällor som kan ha påverkat just denna undersökning. 

3.6.1. Variabler 

I denna undersökning finns det väldigt många variabler som ska inhämtas och sedan 

tolkas. För att stringensen ska hålla hela vägen från inläsandet av materialet till 

analysen är det viktigt att precisera de fenomen som är intressanta och relevanta att 

studera och samtidigt hålla isär de olika delarna som ska analyseras.134 

 Eftersom en kvantitativ innehållsanalys står och faller med hur 

frågeställningarna är operationaliserade till de frågor som riktas till innehållet är det 

viktigt att tänka igenom de frågor som ska ställas till materialet.135 I största möjliga 

mån är frågorna fria från tolkningar och kan besvaras med ett ja eller ett nej, det finns 

inga gråzoner, som till exempel frågan om det är redaktionellt material. Antingen är 

det så eller inte, det kan inte vara något mellanting. Se fler frågor i bilaga 1.Tidigare 

forskning om eye-tracking har varit till hjälp för att utse variablerna och för att 

underlätta utformningen av analysverktyget, kodschemat.136 Se bilaga 1. 

 

När det gäller vilka områden som ska analyseras är detta redan angivet, och det är 

vilket område och vilken tidning som är det intressanta, inte vilka dagar eller vilka 

uppslag det handlar om. Innehållet i texterna utgår från de vanligaste nyhetsgenrerna 

som finns, och även där är frågorna till materialet enkla och rakt ställda och kan 

besvaras med ja eller nej. Vissa artiklar kan ha inslag av flera genrer, till exempel 

både brott och olyckor och då förs båda svaren in i statistiken. Se även punkt 3.3. 

Trots alla bestämmelser för hur materialet ska hämtas, tolkas och bearbetas går 

det inte att komma ifrån den mänskliga faktorn som kan spela in och därför har det 

funnits flera diskussioner kring hur materialet ska tolkas så att allt material kodas på 

                                                
133 Esaiasson, P. m. fl. 2005, s. 256 
134 Esaiasson, P. m. fl. 2005, s. 45-46 
135 Ekström & Larsson, 2000, s. 124 
136 Ekström & Larsson, 2000, s. 131ff  
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samma sätt. Alla variabler har sedan förts in i statistikprogrammet SPSS för att 

underlätta analysen.137 

 

När det gäller den kvalitativa delen finns det ett oändligt antal variabler och 

variabelvärden eftersom respondenterna kan svara precis som de vill. En viktig 

kvalitetsfaktor är i stället att intervjuerna är innehålls- och innebördsrika för att nå 

djup och autencitet. Giltigheten utgörs också av att ha intervjuat ”rätt” personer som 

är relevanta och ger en inträngande, korrekt och uppriktig information eftersom 

studien vill nå så djupt som möjligt i deras synsätt.138  

3.6.2. Reliabilitet 

För att höja reliabiliteten i den kvantitativa delen av undersökningen har insamlingen 

av data gjorts under noggrann uppsikt. Undersökningens kvantitativa del gick ut på att 

placera en mall, läs mer under punkt 3.4, på en redigerad tidningssida. För att undvika 

slumpmässiga felkällor vid användningen av mallen, konstruerades den i samma 

storlek som formatet på sidan. Fyrkanter är urklippta för att exakt visa de områden 

som är relevanta att undersöka och bör därför ge samma bild av alla uppslag. 

Självklart kan det finnas brister som påverkar datainsamlingen ändå, som exempelvis 

trötthet och stress, men med rutmallens hjälp är själva mätningen förebyggande mot 

slarvfel. För att motverka brister då materialet bearbetades, i det här fallet 

statistikprogrammet SPSS, har materialet det med ytterst noggrannhet och 

uppmärksamhet korrekturlästs innan det överförts till en datafil.  

För att testa reliabiliteten har en person gjort undersökningen och den andra 

tittat igenom materialet innan det förts in i statistikprogrammet SPSS, vilket gör att 

underlaget blir bearbetat två gånger. Detta kan liknas vid ett interkodartest, vilket  

innebär att reliabiliteten testas genom att samma mätning görs en gång till för att se 

om resultatet överensstämmer.139  

Med tanke på att variablerna bara kan anta två värden, ja eller nej, bör det inte 

uppstå någon över- eller underskattning som ställer till ett osystematiskt mätfel.140 Om 

eventuella felmätningar skulle uppstå, som att någon kategori får mer utrymme i en 

                                                
137 Ekström & Larsson, 2000, s. 136 
138 Ekström & Larsson, 2000, s. 73 
139 Esaiasson, P. m. fl. 2000, s. 69 
140 Teorell & Svensson, 2007, s. 56 
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tidning får den troligtvis mindre utrymme i någon annan tidning, bör medelvärdet bli 

rättvist i alla fall.141 

 

När det gäller den kvalitativa delen är ett reliabilitetsproblem som kan uppstå att 

personerna som intervjuas vill framstå på ett mer positivt och genomtänkt sätt än hur 

verkligheten ser ut.142 För att komma undan de osystematiska felen skapades en 

intervjumanual med väl tilltänkta frågor till respondenterna som syftar mer till att 

komma åt deras resonemang än att de får ge svar på raka frågor. Se bilaga 2. 

Intervjumanualen fick dock inte ta överhanden utan det fanns en flexibilitet som 

följde en samtalsordning och inte frågeordningen på pappret. Till varje fråga kan det 

även ha tillkommit följdfrågor beroende på hur respondenten svarar, vissa av 

följdfrågorna finns med i intervjumanualen medan andra har uppstått under 

samtalet.143  

Även om respondenten ges utrymme för eget initiativ är forskaren ändå där och 

styr och påverkar, olika mycket i de olika intervjuerna, och det kan då uppstå 

osystematiska mätfel.144 Men samtidigt utgör varje intervju en ny situation som 

forskaren måste anpassa sig efter, och om alla frågor skulle ställas exakt likadant i 

exakt samma ordning motverkar forskaren nya infallsvinklar och då försvinner själva 

finessen med denna typ av forskning.145 För att minimera risken att påverka 

intervjupersoner har platsen för utförandet av intervjuerna varit i deras egen 

arbetsmiljö. Dels för att situationen ska kännas mer naturlig för dem, dels för att 

svaren ska kunna ge en så nära verklighetstrogen inblick som möjligt.146  

Intervjuerna spelades in samtidigt som det fördes anteckningar för att 

säkerhetsställa att svar inte missades under situationen. Den digitala bandspelaren kan 

påverka respondenten negativt, men för att avdramatisera inspelningen var 

bandspelaren på vid ett tidigt stadium och frågor av högre värde ställdes längre in i 

intervjun i hopp om att inspelningen då inte skulle påverka svaret. Alla intervjuer har 

                                                
141 Esaiasson, P. m. fl. 2000, s. 68 
142 Ekström & Larsson, 2000, s. 59-60 
143 Ekström & Larsson, 2000, s. 61 
144 Ekström & Larsson, 2000, s. 70 
145 Ekström & Larsson, 2000, s. 63 
146 Esaiasson, P. m. fl. 2005, s. 294 
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också transkriberats för att det inte ska uppstå några slarvfel i anteckningar eller att 

minnet och glömskan ska spela in.147 

3.6.3. Validitet 

Ett annat problem kan vara validiteten148 och för den kvantitativa delen innebär det 

hur materialet på sidorna tolkas, om de tolkas olika från person till person eller från 

dag till dag. Som det nämndes i reliabiliteten konstruerades en mall i två exemplar, en 

till varje undersökningsperson, som skulle se till att samma utrymmen mättes men om 

mallen var felkonstruerad kan det däremot uppstå ett systematiskt fel som gör att hur 

noggrant mätningen än sker kommer den aldrig att visa ett rättvist resultat.149 

Det viktigaste för en god validitet är ändå att undersöka det som verkligen ska 

undersökas. Därför har det gjorts ett analysschema150 i förväg för hur sidorna ska 

tolkas och vilka frågor som ska ställas till materialet så att frågorna verkligen besvarar 

de forskningsproblem som undersökningen syftar till att besvara. Frågan handlar om 

vad som placeras på hot-spotsen, vilket besvaras med ett antal kategoriska frågor, till 

exempel om det är en text, medan ett antal karakteristiska frågor svarar på vad 

materialet handlar om, till exempel politik. Se fler frågor i bilaga 1. För att försöka 

motverka eventuella fel är det viktigt att vara så noggrann som möjligt i behandlingen 

och tolkningen av materialet och att det görs så samstämt som möjligt. Läs mer om de 

olika frågorna och kriterierna under punkt 3.4. Forskarna var på det klara med vad 

som gällde och om det ändå dök upp någonting oklart diskuterades saken så att båda 

skulle ha kodat svaret på samma sätt. 

Ett validitetsproblem som ändå finns i den här studien är att tidningarna har 

olika redigeringssystem som ger dem lite olika förutsättningar. Den ena tidningen är 

mallad på förhand, alltså redan på morgonen. Medan den andra tidningen, även om 

den också har mallar, mer inväntar materialet som först kommer framåt kvällen och 

sedan anpassas redigeringen efter det. Vilket leder till att utseendet skiljer sig mer från 

dag till dag. Undersökningen torde dock fortfarande vara intressant i syfte att se hur 

tidningarna ”lyckas” med att fånga läsarnas uppmärksamhet, enligt teorierna om eye-

tracking. 

                                                
147 Esaiasson, P. m. fl. 2005, s. 294 
148 Thurén, T. 2004, s. 22 
149 Esaiasson, P. m. fl. 2005, s. 68 
150 Esaiasson, P. m. fl. 2005, s. 229 
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När det gäller den kvalitativa delen kan validitetsproblemen främst uppkomma 

när den teoretiska definitionen ska översättas till de operationella indikatorerna, alltså 

intervjufrågorna och valet av svarspersoner och det är svårt att komma åt de normer 

som ”sitter i väggarna”. Själva frågorna ska vara konstruerade så att de inte är ledande 

eller innehåller värdeladdade ord men om intervjuerna sker med fel personer spelar 

det ingen roll hur bra frågorna är eftersom de inte kommer ge de svar som studien 

försöker få fram. Eftersom validitetsproblemen ökar med avståndet mellan den 

teoretiska definitionen och de operationella indikatorerna har studien försökt att fånga 

de indikatorer, svarspersoner, som teorierna handlar om och forskarna i den här 

studien har resonerat sig fram till bästa möjliga operationalisering.151  

Resultatet av intervjuerna är inte generaliserbara för redigeringssituationen på 

alla tidningar i Sverige men de ger en inblick i hur det kan se ut på två olika tidningar. 

I stället för att försöka generalisera resultatet på en större mängd och på så vis öka 

externa validiteten har den här studien i stället försökt ställa flera frågor ur flera 

synvinklar för att mäta samma underliggande fenomen, det vill säga hur redigeringen 

kan påverkas av olika faktorer.152 

Studien har också försökt undvika en överdriven standardisering utan bygger i 

stället på ett visst mått av situationsanpassning med öppna svarsalternativ, men det är 

självklart en balansgång att fortfarande vara så pass strukturerad att inte reliabiliteten 

försvagas.153 

3.6.4. Fördelar och nackdelar 

Fördelen med denna studie är att vi på ett tämligen säkert sätt kan fastställa hur 

situationen ser ut, vad Sundsvalls Tidning och Tidningen Ångermanland placerar på 

sina hot-spots.  Samtidigt är det en nackdel då resultatet inte kan svara för alla 

tidningar eftersom inga tidningar fungerar på samma sätt. Det kanske finns någon 

annan tidning än dessa två som är helt på det klara med hur man nyttjar dessa 

områden, vilket inte kan ge några utslag i den här undersökningen. Dessutom 

begränsas urvalet då vi inte kan studera tidningarna flera veckor i följd, eftersom det 

blir ett för stort och ohanterligt material. 

 Intervjuerna kommer inte att kunna ge svar på varför något material hamnar där 

det hamnar men det kan ge en beskrivning av hur det går till när materialet placeras på 

                                                
151 Esaiasson, P. m. fl. 2005, s. 62-64 
152 Teorell & Svensson, 2007, s. 267-268 
153 Teorell & Svensson, 2007, s. 268-270 
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sidorna. De kan heller inte ge något objektivt svar på vad som påverkar placeringen 

av materialet men de kan ge en inblick i vilka faktorer som kan påverka. 

 

3.7. Tilltänkta svar 

Utifrån de valda metoderna kan vi få svar som tyder på att någon av tidningarna eller 

kanske båda lyfter fram viss sorts redaktionellt material medan annat förskjuts åt 

sidan.  

Undersökningen kommer att visa vad Sundsvalls Tidning, ST, och Tidningen 

Ångermanland, TÅ, placerar på sina hot-spots, men det behöver inte betyda att det 

framkommer något mönster. Ändå är tanken att det kommer att finnas olika tendenser 

i de olika tidningarna. 

Undersökningen kommer att visa vad personerna med inflytande över 

redigeringen upplever påverkar redigeringen men vilka faktorer som faktiskt påverkar 

eller hur stort medvetandet är bakom placeringen ser ut kommer inte den här 

undersökningen att visa utan för det krävs fortsatta studier.  
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4. Resultat 

Den här undersökningen är gjord i två delar på två olika tidningar och i del ett, den 
kvantitativa analysen, redovisas resultatet för varje tidning var för sig medan del två, 
den kvalitativa analysen är en sammanställning av intervjuerna från båda 
tidningarna. Procentandelarna blir inte hundra om man slår ihop dem eftersom varje 
undersökt område innehåller flera genrer. I stället ger procentandelarna en 
indikation av hur ofta de olika genrerna förekommer. 
 

4.1. Kvantitativ innehållsanalys, Sundsvalls Tidning 

4.1.1. Annonser 

I Sundsvalls Tidning, ST, förekommer det inte en enda annons i de undersökta 

områdena. 

 

4.1.2. Bilder 

En sjättedel av de undersökta 

rutornas yta innehåller en stor bild 

och nästan lika stor andel innehåller 

en liten bild. Av de stora bilderna är 

innehållet till nästan fyra femtedelar 

animatiskt och av de små bilderna 

är hälften animata.  

 

4.1.3. Grafik 

Bara tre av de undersökta områdena innehåller grafik och bara i ett enda fall finns det 

färg i grafiken. Ett fall av grafiken är så kallad seriegrafik som är separat från texten 

medan återstående två fall består av mikrografik som är inkluderad i texten. 

 

4.1.4. Färg 

Färg förekommer varken bakom text eller i någon rubrik och som tidigare nämnts 

knappt i grafiken. 

 

4.1.5. Text 

Texten dominerar totalt i de undersökta områdena där den förekommer i alla fall utom 

ett. Notiser finns med i nästan hälften av områdena medan delar av en artikel 

förekommer i drygt två tredjedelar.  
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Drygt hälften av områdena 

innehåller en rubrik medan 

nedryckarna bara förekommer i 7 

procent av fallen. Ingresser finns 

precis som rubriker med i drygt 

hälften av fallen men brödtexten 

är den totalt dominerande 

textformen och förekommer i 90 

procent av de undersökta rutorna. 

 Bildtexter finns med i 

knappt en fjärdedel av områdena 

medan det bara finns ett enda fall 

av faktatext. 

 Mellanrubrikerna förekommer lite oftare än i var tredje ruta medan ryckcitaten 

bara dyker upp i var tjugonde ruta. En tredjedel av rutorna innehåller en byline men 

någon bildbyline finns det inte. Enkäter förekommer inte alls. 

 

4.1.6. Texternas innehåll 

Nästan en femtedel av texterna i de undersökta områdena handlar om politik medan 

drygt en femtedel handlar om ekonomi. Brott förekommer i nästan hälften av 

områdena medan olyckor bara förekommer i drygt vart tionde. Drygt en tredjedel av 

rutorna innehåller texter som behandlar kommunal- eller samhällsinformation och 

offentliga personer förekommer i 13 procent av områdena. 

 En tredjedel av rutorna innehåller hälsa eller samlevnad samtidigt som drygt tre 

fjärdedelar av innehållet handlar om människor. Djur förekommer bara i tre fall 

medan drygt två femtedelar innehåller övriga objekt. 
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4.2. Kvantitativ innehållsanalys, Tidningen Ångermanland 

4.2.1. Annonser 

Annonser förekommer i två rutor i Tidningen Ångermanland,TÅ, båda gångerna som 

en del i en större annons med bild. 

 

4.2.2. Bilder 

Nästan två femtedelar av de studerade 

rutorna i TÅ innehåller delar av större 

bilder och av dessa bilder är 85,7 procent 

av innehållet animat, de innehåller alltså 

djur eller människor. 

Små bilder förekommer i 9,3 

procent av rutorna och av dessa är alla 

bilder animata.  

 

4.2.3. Grafik 

Grafik förekommer i nästan hälften av rutorna och i samtliga fall innehåller den färg. 

Ungefär fyra femtedelar av grafiken är så kallad seriegrafik som är separat från texten 

medan en femtedel då följaktligen är så kallad mikrografik som är inkluderad i texten. 

 

4.1.4. Färg 

Färg förekommer bakom text i ett fall men inte i någon rubrik, däremot förekommer 

det i all grafik. 

 

4.2.5. Text 

Av det redaktionella materialet 

dominerar texten och det finns text i 

88,7 procent av de undersökta 

områdena. I ett fall förekommer det 

färg i texten. 

Rubriker finns med i drygt en 

tredjedel av de undersökta rutorna 

men färg finns det inte i någon av 
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rubrikerna. Notiser förekommer bara två gånger medan man kan se delar av en artikel 

i nästan tre fjärdedelar av rutorna. Lika stor del av rutorna, tre fjärdedelar, innehåller 

en brödtext och ingresser hittar man i 63 procent av rutorna.  

Drygt en fjärdedel av rutorna innehåller en bildtext och drygt två femtedelar 

innehåller en mellanrubrik. Nedryckare förekommer i 13 procent av fallen, ryckcitat 

och bylines förekommer nästan lika ofta, i 11 procent av fallen, medan faktatext bara 

förekommer en enda gång. Enkäter och bildbyline förekommer inte alls. 

 

4.2.6. Texternas innehåll 

De kommunala eller samhällsinformerande artiklarna dominerar och tar upp nästan 65 

procent av innehållet. Ungefär en tiondel av texterna handlar om politik, ekonomi 

eller brott. Olyckor förekommer ungefär hälften så många gånger, vilket är lika stor 

andel som kategorin hälsa och samlevnad. 

Kända elitpersoner och offentliga personer förekommer i nästan en femtedel av 

rutorna. 

Människor förekommer i nästan tre fjärdedelar av texterna i rutorna, djur i 

ungefär var tionde text och övriga objekt i drygt två femtedelar av texterna. 
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4.3. Kvalitativa intervjuer 

Det viktigaste med redigeringen är enligt intervjupersonerna att det blir tydligt och 

lättläst, innehållet ska hänga ihop och det är viktigt att rubrik och bild samspelar så att 

det blir en bra helhetsbild, till exempel att den som redigerar högersidan kollar hur 

vänstersidan ser ut. 

– Det ska vara snyggt och locka till läsning samtidigt som det är tydligt för 

läsaren direkt när han slår upp ett uppslag vad som är en toppnyhet och vilka saker 

som hör ihop, till exempel vilken bild som hör ihop med vilken artikel, säger Jakob 

Tjernström, redigeringschef på Tidningen Ångermanland. 

– Layouten ska vara så bra att det blir enkelt för läsaren att ta till sig det vi vill 

förmedla, säger Karin Näslund, nyhetschef på Sundsvalls Tidning. 

Rubriker och bilder nämns som de viktigaste komponenterna. 

– Det gäller att få en bra balans mellan bild och text och gärna att man bryter av 

med lite extra grafiska element som citat, faktarutor eller en frilagd bild lite här och 

där, säger Nina Backholm, redigerare på ST. 

– Utseendet är ju inte oviktigt men det får heller inte vara så att utseendet styr 

texten, säger Ulf Westman, nyhetschef på TÅ. 

 

Av de olika faktorer som påverkar upplever redigeringscheferna att de mest är styrda 

av utrymmet och formatet. 

– Om det är trångt går det inte att öka en sida eller två utan då måste vi gå upp 

åtta sidor och det är inte så lätt, säger Stefan Forsberg på ST. 

– När kvällsredigeringen kommer är ju 60-70 procent av tidningen klar och på 

övriga sidor ska det finnas en plan så vi har väldigt lite inflytande över vad som ska in 

i tidningen, säger Jakob Tjernström på TÅ. 

Nyhetscheferna är ändå medvetna om hur situationen ser ut för redigerarna och 

att det kan vara svårt för dem att få in allt material som de själva och nattchefen har 

lagt ut på sidan, eller tvärtom att det finns för lite material som kan vara textbaserat 

utan någon bild att dra stort på. 

– Vilket nyhetsmaterial som finns att jobba med är ju det som påverkar mest 

och som nyhetschef bestämmer jag hur fördelningen på sidorna ska se ut och vad som 

ska ligga var, vilken nyhet som ska få stort utrymme och vilken nyhet som ska få litet 

utrymme, säger Karin Näslund på ST. 



Linda Mårtensson, Bildjour -06 
Karolina Önnebro, Jour -06 

 43 

– Jag bestämmer ju hur mycket utrymme varje artikel ska få och med vårt 

redaktionella system kan jag följa en sida under resans gång och om något är felaktigt 

så slår jag ju larm, säger Ulf Westman på TÅ. 

På ST är det mer ytan som styr och den viktigaste nyheten ska få störst yta i 

tidningen. Med yta menas att både text, rubrik och bild i samspel tar upp ett område 

av tidningssidan. 

– Den viktigaste nyheten börjar två spalter till höger in på vänstersidan men tar 

upp väldigt stor yta och till vänster lägger vi lite annat för att få fler ingångar på sidan. 

Vi jobbar mer med ytan än placeringar åt olika riktningar, säger Karin Näslund på ST. 

 

När det gäller vilket material som hamnar på de olika utrymmena har tidningarna 

olika dagordningar, det som tidningarna tycker är viktigt att rapportera om. 

– Det är viktigt att följa med i vårt bevakningsområde, att vi sätter dagordningen 

själva och inte bara följer med strömmen och som myndigheter och andra vill få ut 

och att det finns en bredd i nyheterna för olika målgrupper, säger Karin Näslund ST. 

De nyheter som hamnar på första nyhetsuppslaget i ST ska beröra många och 

handlar ofta om stora kommunala nyheter, som skolskjutsar, halkolyckor och tillsatser 

i skolmaten. 

– Det gäller ju att hitta ett anslag till sidan fyra och fem, dagens huvudgrej och 

dagens huvudbild är det viktigaste, har man de två komponenterna brukar det mesta 

ge sig, säger Stefan Forsberg på ST. 

Även på TÅ står den kommunala och lokala grävande journalistiken i fokus, till 

skillnad mot förut när de mer skrev om pliktbevakning av mindre evenemang. 

– Största arbetet är att komma nära läsarna i våra tre kommuner Härnösand, 

Kramfors och Sollefteå. De ska på något sätt känna att vi bevakar kommun och 

myndigheter och i dagens tidning får vi kritik av Härnösands kommun för att vi bara 

letar fram negativa nyheter, säger Ulf Westman på TÅ. 

 

Redigeringen vid brott eller olyckor skiljer sig enligt tidningarna själva inte åt 

gentemot den vid vanliga nyhetsartiklar även om båda uppger att de är försiktiga med 

publicering av känsliga personuppgifter eller bilder. 

– När det gäller olyckor beror det på digniteten i olyckan, är det en dödsolycka 

är det ju ett stort nyhetsvärde som kräver mer plats än en mindre olycka utan 

personskador och då rapporterar vi bara kort om den, säger Karin Näslund på ST. 
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– Har det varit till exempel en trafikolycka med bilder brukar det ju vara att man 

drar det stort om flera har omkommit och så, men det är alltid lite känsligt, säger Nina 

Backholm, redigerare på ST. 

– Ofta tycker jag nog att kommunala nyheter tar större plats, om det inte är ett 

roddigt åtal som är spektakulärt eller måste utvecklas i någon mening. Samma sak är 

det med olyckor om de händer på kvällen och inte har legat på webben hela dagen, 

säger Stefan Forsberg på ST. 

Det spelar alltså roll när olyckan inträffar på dygnet huruvida den får plats i 

tidningen, även om det är lite olika kriterier som styr. 

– Vi har inte så mycket marginaler på kvällen och det innebär att om det händer 

en olycka, en brand eller någonting måste vi flytta på material eller göra om sidan och 

det ställer väldigt höga krav på nattchefen och de som jobbar på kvällen att de vet 

exakt vad de ska göra och agerar med stort omdöme, säger Jakob Tjernström på TÅ. 

– Om du har kommunala grejer med bara text måste du ju ha en bild som väger 

upp och då kommer olyckan in där, säger Gudrun Roos, redigerare på TÅ. 

 

En annan aspekt som påverkar hur redigeringen ser ut och vilket nyhetsmaterial som 

placeras var i tidningen är färg, och den anpassningen ser lite olika ut på TÅ och ST. 

– Vi har en väldigt gammal tryckpress som inte kan trycka färg på alla våra 

sidor och det styr ju också vår planering. Vårt första nyhetsuppslag är ofta en sida färg 

och en svartvit men det kan vi ju inte göra så mycket åt eftersom den bästa nyheten 

ska ligga där, men däremot har vi tre lokalsidor Ånge, Timrå och Njurunda som ofta 

brukar ligga i ett svep och där kan man ju titta på vilken sida som förlorar minst på att 

tryckas i svartvitt, säger Karin Näslund på ST. 

Stefan Forsberg, redigeringschef på ST, tycker att vilka sidor som är i färg 

respektive svartvitt påverkar redigeringen jättemycket och säger att de försöker 

planera så att bildmaterialet i första hand ska hamna på färgsidor, även på första 

nyhetsuppslaget. 

– Har vi en bra bild så vill vi gärna ha den i färg och då blir vi låsta i 

redigeringen att lägga bilden på högersidan som är i färg och text på den vänstra som 

är svartvit, det blir lite statiskt att jobba så. I vissa format är det färre färgsidor och i 

slutet av månaderna brukar annonserna lägga beslag på alla färgsidor så att vi bara får 

svartvita sidor kvar och om vi har ett fint färgreportage kanske det får vänta i två 
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dagar fast vi velat ha det nu. Det skulle ju öppna helt andra möjligheter om vi fick 

jobba med färg på varje sida, säger han. 

Färgens betydelse är viktig framför allt för läsarna, tror alla svarspersoner och 

särskilt när det gäller bilderna. 

– Svartvita sidor är oftast inte så roliga att läsa när man har en bild för det är ju 

den som drar blicken först, säger Nina Backholm på ST. 

TÅ har bara färgsidor och nyhetschef Ulf Westman är övertygad om färgens 

betydelse. 

– Färgbilden är jätteviktig. Jag har varit med sedan blytiden kan man säga, när 

allt var svartvitt, och i dag när vi har färgbilder på alla sidor skulle det vara väldigt 

konstigt för läsaren att få en tidning med svartvita bilder, säger han. 

När TÅ gjorde om sin design nyligen, läs mer i stycket nedan, försåg 

formgivarna dem med en färgpalett där olika avdelningar har olika färger, 

nyhetsdelens vinjett, avgränsare och faktarutor är till exempel mörkblå. 

– Det ska vara bleka färgtoner som matchar färgbilderna, det får inte vara något 

dominerande på sidan så att de tar över bildernas betydelse, säger Ulf Westman. 

– Även om det är ganska diskreta färger är det mer färg i vår tidning än det var i 

dagstidningar för tre, fyra år sedan då det skulle vara väldigt avskalat vitt, vitt, vitt 

med så lite linjer som möjligt och de som fanns skulle vara hårtunna. Nu är det lite 

mer färg och tanken med färg är ju att fånga ögat lite grann, säger redigeringschef 

Jakob Tjernström. 

 

För tre år sedan ändrade TÅ sin form på tidningen och resultatet blev en mer 

layoutdriven produktion där mallarna spelar en stor roll. 

– Det optimala på Tidningen Ångermanland är ju att reportern har ett färdigt 

utrymme att skriva i när han åker iväg, säger Ulf Westman. 

Jakob Tjernström, TÅ berättar att de hade ett projekt tillsammans med 

Nordström och Frank som har ritat flera tidningar. De såg till vilka behov som fanns 

och kom med ett förslag som redigerarna hade synpunkter på och sedan landade de i 

den nuvarande formen. 

– Man har kommit ifrån det här att man får några jobblappar som reporter och 

så åker man ut och skriver vad det är värt och så får en redigeringsgrupp ta hand om 

problemet på kvällen. Den här formen är alltså helt ny från brödtext upptill 

topprubriken, säger Jakob Tjernström, TÅ och förklarar att företaget hade väldigt 
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höga förväntningar på det nya redaktionella systemet och vissa som inte riktigt var 

insatta i vad redigering går ut på trodde att tidningarna i princip skulle redigera sig 

själva. 

 

Vid ungefär samma tidpunkt som TÅ bytte form på tidningen ändrade ST format från 

broadsheet till tabloid. 

– Vi hade undersökningar bland läsare och paneler med folk som fick tycka till 

om olika saker, till exempel brödtexten och just den var det många som hade åsikter 

om. Den fick inte vara för liten samtidigt som att vi ville få plats med så mycket som 

möjligt på varje sida, säger Stefan Forsberg, ST. 

Men de som jobbar på ST är inte helt nöjda med resultatet. 

– Jag skulle vilja hitta en annan form för våra notiser, sen skulle jag vilja styra 

upp sidor så att de blir ännu enklare att göra och i stället frigöra kraft till de mer 

kreativa sidorna, säger Stefan Forsberg, ST. 

– Det finns mycket småsaker som skulle kunna justeras rent arbetspraktiskt, 

säger Nina Backholm, ST. 

 

Men hur ser då redigeringen ut just nu på tidningarna? Relativt mallad när man pratar 

med redigerare och redigeringsansvarig på båda tidningarna. 

– Den ser väl ut ganska som en dagstidning brukar göra. Man har sina sidmallar 

som man får rätta sig efter varje dag, ganska strukturerad, säger Nina Backholm, ST. 

– Det är enkelt, inga friläggningar utan man jobbar mer med rubrik och ingress 

och överhuvudtaget textredigering, säger Stefan Forsberg, ST. 

– Det är väldigt mallat, det är det ju, säger Gudrun Roos, TÅ 

– Nyhetsdelen är ju väldigt mallad så där finns det inte mycket utrymme för att 

hålla på och bolla med olika spaltbredder och absolut inte byta stilar och sådär, säger 

Jakob Tjernström, TÅ. 

 
Redigeraren spelar en betydande roll i arbetsprocessen på de två olika tidningarna. De 

intervjuade är alla enade om att redigeraren är med redan från start och planerar samt 

diskuterar tidningen för dagen samt att de för en nära dialog med varandra. 

– Utifrån den jobblista vi har på morgonen har vi också en idé om hur tidningen 

ska se ut och i det arbetet ingår även redigeraren, säger Ulf Westman, TÅ. 
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Gudrun Roos på TÅ förklarar att de har möjlighet att påverka redigeringen 

redan utan att bara följa chefernas direktiv.  

– Vi diskuterar ibland mellan varandra, men oftast får vi göra som vi vill, men 

vi diskuterar ju ihop oss om vad som är tanken med själva sidan, säger hon.  

Men redigerarens roll är inte alltid så rättvis som de vill påvisa. Flera på 

redaktionen har ofta synpunkter på redigerarens arbete och kommer gärna med förslag 

och ändringar på hur redigeraren kan utföra sidan, både på gott och ont.  

– Lite grand är det väl ett resultat av att redigerarna traditionellt har haft lite 

lägre status än reportrarna, säger Jakob Tjernström, TÅ. 

– Nyhetscheferna, fotograferna och ibland sportavdelningen brukar diskutera 

hur de tänkt sig att saker ska se ut men i slutändan blir det ju inte alltid så, säger Nina 

Backholm, ST. 

– Kanske är det fortfarande så att det är lite mer naturligt för en reporter att stå 

och hänga över en redigerares axel och säga hur de tycker det ska vara jämfört om en 

redigerare skulle göra desamma för en reporter, säger Stefan Forsberg, ST. 

Redigering handlar i slutändan ändå om att locka folk att läsa sidorna och för att 

göra det kan man gå tillväga på olika sätt. 

– Vi försöker jobba med att det ska finnas flera ingångar i vår redigering så att 

det inte bara ska finnas en rubrik att börja med, säger Karin Näslund, ST. 

– En spännande och bra bild är ju det som lockar och så har man ju rubriken 

som man kan göra lite spännande, säger Gudrun Roos, TÅ. 

– Vi ska ju överraska!  Vi ska ha nyheter som gör att man hajar till på morgonen 

och bra bilder, tycker Ulf Westman, TÅ. 

– Vi försöker prioritera genom en tydlig redigering så att man vet vad som är 

vad, säger Jakob Tjernström, TÅ. 

– Man får gå lite på sin egen känsla också, vad skulle jag vilja läsa om, tycker 

Nina Backholm, ST. 
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5. Analys 

Den här undersökningen är gjord i två delar på två olika tidningar och redovisas 
därför i olika kapitel, ett kapitel för den kvanitativa och ett för den kvalitativa delen. 

5.1. Kvantitativ analys 

5.1.1. Annonser 

När det gäller annonser förekommer det endast i Tidningen Ångermanland och bara i 

två fall. Eftersom samtliga undersökta rutor ligger på vänstersidan verkar det stämma 

överens med Holmqvist och Wartenbergs eye-tracking-studie154 som visar att 

huvudnyheten oftast hamnar på vänstersidan (de områden som undersökts) medan 

annonser ofta placeras på högersidan, varför det antagligen inte förekommer så många 

annonser i resultatet av den här undersökningen. Att det finns en annons här kan bero 

på att TÅ väljer att placera annonser på vänstersidan på grund utav fixerade mallar. 

Det kan vara så att det är brist på kortare texter och man väljer då att placera en 

annons för att fylla utrymmet med. Det kan också vara så att annonsavdelningen själv 

valt att placera den där för att kunden har begärt den placeringen. 

5.1.2. Bilder 

Nästan hälften av de mest lästa områdena på Tidningen Ångermanland innehåller 

bilder medan samma områden i Sundsvalls Tidning bara innehåller en tredjedel bilder. 

Förekomsten av bilder är alltså nästan dubbelt så stor i TÅ jämfört med ST. Enligt 

teorierna om eye-tracking är bilder det som läsaren fäster blicken på först155 och 

bildernas dominans är det mest stabila resultatet i alla eye-tracking-studier som 

gjorts.156  

En av anledningarna till att ST har mindre antal bilder i sin tidning än TÅ kan 

vara att de har en tryckpress där möjligheten att trycka färg på alla sidor inte finns. 

Bilderna kan på grund av tryckpressen få sämre kvalité och därmed finns det ett skäl 

för ST att minska antalet bilder. 

Av bilderna som finns i TÅ är de flesta bilderna stora medan det finns ungefär 

lika många små som stora bilder i ST. Eye-tracking-undersökningar har visat att större 

                                                
154 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s. 9 
155 Garcia, M. 1993, s. 133 
156 Holmqvist & Wartenberg, 2003, s.14-15 



Linda Mårtensson, Bildjour -06 
Karolina Önnebro, Jour -06 

 49 

bilder uppmärksammas mer än små, även om de inte får till följd att läsarna spenderar 

mer tid på att läsa artikeln eller kommer ihåg den.157  

 Läsarna ser alltså större bilder bättre och likadant är det med så kallad animata 

bilder som innehåller människor eller djur i jämförelse med inanimata bilder som 

innehåller byggnader och andra icke-levande objekt.158  Tittar man till bildinnehållet 

har båda tidningarna ett mer animat innehåll men andelen är ändå större i TÅ än i ST. 

Jämför man bildstorleken och innehållet är alla små bilder i TÅ animata medan bara 

hälften av de små är det i ST. När det gäller de större bilderna är innehållet 

övervägande animat hos båda tidningarna.  

5.1.3. Grafik 

Skillnaden i hur ofta grafik förekommer i ST och TÅ är stor. I ST finns det bara med 

grafik tre gånger i de undersökta områdena medan nästan 40 procent av samma ytor 

hos TÅ innehåller grafik. Skillnaden är lika stor när det gäller färgen i grafiken, bara 

en gång finns det färg i ST:s grafik medan all grafik i TÅ är i färg. 

 Grafikens betydelse är stor, för till skillnad från bilderna, kan grafik faktiskt 

påverka lästiden så att artikeln håller kvar läsaren längre.159 Om en artikel innehåller 

grafik spenderar läsaren mer tid på att läsa artikeln än om det inte finns någon 

grafik.160 Grafik som innehåller färg lockar ännu mer till läsning eftersom färgen är en 

bevisat stor faktor för att dra till sig läsarens ögon.161 

 Den här studien har även undersökt vad för sorts grafik det är som förekommer i 

tidningarna, om det är så kallad seriegrafik som är separat från texten eller om det är 

mikrografik som är inkluderad i texten. Grafiken i ST förekommer så sällan att det är 

svårt att se några tendenser men ett fall är hur som helst seriegrafik och två fall 

mikrografik. När det gäller TÅ är det däremot betydligt vanligare med seriegrafik. 

Enligt eye-tracking-studier som gjorts när det gäller variationer i grafik visar det 

sig att seriegrafiken får till följd att texten får mer uppmärksamhet, jämfört med 

mikrografiken där själva grafikblocket får mer uppmärksamhet.162 

 

 

                                                
157 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005 s. 4-5 
158 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005 s. 5 
159 Holmberg, N. 2004, s. 26ff 
160 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005, s. 7 
161 Holmberg, N. 2004, s. 24ff 
162 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005, s.8 
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5.1.4. Färg 

I ST förekommer inte färgen i samband med någon text och bara en gång i grafiken. I 

TÅ förekommer färg inte i någon rubrik men bakom text i ett sammanhang. Däremot 

finns det färg med i samtliga fall av grafik. Även här kan ST:s gamla tryckpress vara 

orsaken till att det finns så lite färg i tidningen, för även om vissa sidor kan tryckas i 

färg kanske kontrasten mellan sidorna bli för stor om vissa sidor innehåller 

jättemycket färg och andra ingen färg alls och tidningen förlorar då i kontinuitet. 

Färg används inom redigering för att strukturera, informera och pedagogisera 

materialet och sidorna. Dekorfärg inbjuder till läsning och tonplattor i färg, som bland 

annat finns i faktarutor understryker, förtydligar och särskiljer vissa delar av 

innehållet.163 Eye-tracking-studier har också visat att färgen drar till sig ögats 

uppmärksamhet, oavsett var på sidan den placeras. 164 

5.1.5. Text 

I båda tidningarna är texter det mest dominerande inslaget av redaktionellt material. I 

TÅ innehåller nästan nio av tio undersökta områden text och i ST är andelen ändå 

större och förekommer i alla undersökta områden utom ett. Notiser finns med i nästan 

hälften av områdena i ST men bara i två fall i TÅ. Delar av artiklar förekommer i 

drygt två tredjedelar av fallen i ST och till tre fjärdedelar i TÅ. I de undersökta 

områdena är det alltså vanligare med artiklar i TÅ och med notiser i ST.  

Antagligen är det mallarna som styr textlängderna, där en notis inte passar in i 

TÅ:s förbestämda redigering medan det i ST är betydligt enklare att göra plats för 

notiser om händelser som inträffar under dagen. 

 Drygt hälften av områdena i ST innehåller en rubrik medan bara 7 procent 

innehåller en nedryckare. I TÅ finns det med rubriker i drygt en tredjedel av fallen 

men å andra sidan förekommer nedryckarna lite oftare, i 13 procent av fallen. Det är 

alltså vanligast med rubriker i ST men där finns det väldigt få nedryckare medan TÅ 

har en lite jämnare fördelning mellan rubriker och nedryckare. Detta beror troligtvis 

på tidningarnas olika tradition där ST har en mer klassisk textredigering medan TÅ 

nyligen bytt system där nedryckarna blivit ett mer naturligt inslag.  

                                                
163 Bergström, B. 2007, s. 256, 258 
164 Garcia, M. 1993, s. 119 
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En ledande rubrik är vid sidan av bilden den mest sannolika ingångspunkten på 

en sida och spelar faktiskt en huvudroll i alla sorters design.165 Olika sorts typografi 

påverkar också läsningen166 och det är där nedryckaren kommer in, som ett 

komplement till rubriken. 

I TÅ förekommer det ingresser i 63 procent av de undersökta områdena, vilket 

är något mer än i ST där ingresser finns med i drygt hälften av områdena. Detta kan 

bero på att ST väljer att placera notiser just på sin vänsterkant, kanske på bekostnad 

av artiklar med ingresser. I ST är brödtexten den helt klart dominerande textformen 

och förekommer i nio av tio fall i de undersökta rutorna. I TÅ innehåller tre 

fjärdedelar av rutorna brödtext. Eye-tracking-undersökningar har visat att större 

typsnitt på ingresser drar till sig mer uppmärksamhet men det betyder inte att 

brödtexten blir mer läst för det.167 

 När det gäller andra typografiska element som faktatext i faktarutor, ryckcitat 

och bildtext, visar undersökningen att faktatexten knappt förekommer i någon av 

tidningarna, i alla fall inte i de undersökta områdena. Ryckcitaten förekommer 

dubbelt så ofta i TÅ än i ST medan bildtexter förekommer ungefär lika mycket i båda 

tidningarna. Precis som när det gäller nedryckare kan det vara traditionen i mallarna 

som gör det enklare för TÅ att använda sig av ryckcitat eftersom deras mallar inbjuder 

till det. Ur eye-tracking-synpunkt är det viktigt med de här olika segmenten som kan 

bryta upp redigeringen och skapa fler ingångspunkter för läsarna.168 

5.1.6. Texternas innehåll 

Den vanligaste genren på nyheterna i ST är brott och nästan hälften av texterna som 

fanns i de undersökta områdena handlade om just brott. Den näst vanligaste genren i 

ST var kommunal- och samhällsinformation som fanns med i drygt en tredjedel av 

artiklarna. I TÅ är kommunal- och samhällsinfo totalt dominerande av genrerna och 

förekommer i nästan 65 procent av texterna. Nyheter om brott är däremot ganska 

sällsynt i TÅ och förekommer inte ens i vart tionde område, lika sällan som texter om 

ekonomi. I TÅ är politik lite mer förekommande än brott medan artiklar som 

innehåller offentliga personer eller kända elitpersoner är den näst mest förekommande 

genren efter kommunala nyheter. I ST finns det inte lika många texter som handlar 

                                                
165 Frost, C. 2003, s. 69-70 
166 Sternvik, J. 2004, s 9 
167 Holmberg & Holmqvist, 2004/2005 s. 6-7 
168 Sternvik, J. 2004, s. 9 
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om offentliga personer men däremot betydligt fler artiklar som handlar om politik och 

ekonomi. Olyckor är dubbelt så vanligt i ST som i TÅ och ST har även tre gånger fler 

artiklar som handlar om hälsa och samlevnad. 

 Om man jämför undersökningens resultat med den lista om nyhetsvärdering 

som Håkan Hvitfelt har sammanställt,169 läs mer under punkt 2.5 i teorikapitlet, kan 

man se att texterna i ST i huvudsak täcker upp Hvitfelts punkt 1 som handlar om 

politik, ekonomi, brott och olyckor medan texterna i TÅ, som domineras av 

kommunal information kan sorteras in under punkt 2 som handlar om att det ska vara 

kort geografiskt eller kulturellt avstånd mellan texten och läsarna. Texter som handlar 

om offentliga eller kända elitpersoner, Hvitfelts punkt 5, förekommer något oftare i 

TÅ än i ST. Hälsoartiklarna som är mest förekommande i ST kan sorteras in under 

punkt 8 eftersom de utspelar sig som en del i ett tema. Det verkar alltså som att 

tidningarna prioriterar olika nyheter, att de tycker olika saker är viktigt. I TÅ:s fall 

kan det vara så att eftersom tidningen är så strukturerad finns ingen möjlighet att 

använda sig av alla nyheter man vill ha med utan det bildas en ny dagordning där det 

viktigaste inte är innehållet utan att materialet får plats i tidningen. 

Tittar man på vilka föremål som förekommer i artiklarna är människor helt klart 

dominerande i båda tidningarna och finns med i ungefär tre fjärdedelar av texterna. 

Övriga objekt, som exempelvis skolor, bussar och badhus, finns med i nästan hälften 

av texterna i båda tidningarna. När det gäller djur är det dubbelt så vanligt 

förekommande i TÅ som i ST.  

Vad det kan bero på är svårt att säga, kanske kan det vara så att TÅ, som 

kommer ut i tre kommuner täcker upp mer av landsbygden där intresset för djur 

kanske är större, skriver mer om djur än vad ST gör som i större utsträckning bevakar 

tätorten. Det kan också vara så att TÅ:s redaktion kanske får in fler tips som handlar 

om djur av sina läsare.  

En nyhet utformas i första hand efter de krav och förväntningar som finns på 

den men det är också viktigt att de har en viss karaktär som läsarna kan identifiera sig 

med, vilket kan underlättas av att det finns någon person i texten än bara ett abstrakt 

begrepp.170  

 
 

                                                
169 Hvitfelt, H. 1987, s. 216 
170 Larsson, S. 2004 s.12-13 
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5.2. Kvalitativ analys 

För cirka tre år sedan gjorde de två tidningarna Sundsvalls Tidning, ST, och 

Tidningen Ångermanland, TÅ, förändringar. De anställde professionella konsulter 

som är specialiserade på området tidningsdesign och resultatet blev ett nytt format för 

ST som gick från broadsheet till tabloid,171 och TÅ fick en helt ny design.  Efter 

förändringen riktade sig TÅ mer mot en layoutdriven produktion, vilket Bo Bergström 

kallar för ytans formgivning. Det innebär att nyheten placeras utifrån formen på 

tidningen, ut.172  

– Företaget hade väldigt höga förväntningar på vårt nya redaktionssystem och 

vissa som inte riktigt var insatta i vad redigering går ut på trodde att tidningarna i 

princip skulle redigera sig själva, säger Jakob Tjernström, redigeringsansvarig på TÅ. 

ST jobbar i sin tur mot vad Bergström anser vara innehållets formgivning, alltså 

där innehållet får bestämma hur sidan ska se ut. Förändringen på ST utgick från 

läsarundersökningar och paneler där läsarna fick tycka till om redigeringen. 

– Brödtexten var det som många hade åsikter om. Den fick inte vara för liten 

samtidigt som att vi ville få plats med så mycket som möjligt på varje sida, säger 

Stefan Forsberg, redigeringschef på ST. 

Eftersom det fanns olika skäl till att tidningarna gjorde om sina mallar, ST bytte 

format medan TÅ gjorde om sin design från grunden, ställde redaktionerna troligtvis 

olika krav och förväntningar på mallarna. Det kan ha gjort att resultatet – de nya 

mallarna– blev väldigt olika. Sedan finns det säkert olika traditioner på de olika 

tidningarna som följde med trots förändringarna. 

 

Det finns flera faktorer som kan hjälpa att fånga upp en läsares uppmärksamhet på en 

redigerad sida. Forskaren Chris Frost tycker att det är viktigt för en redigerare att följa 

trender och testa nya saker, men att det inte får gå till överdrift.173 För att underlätta 

för läsaren är Frosts tips att välja en artikel som är den dominerande på sidan, detta 

ger sidan en struktur och underlättar navigerandet för läsaren mellan information och 

underhållning. Stefan Forsberg ST, förklarar att de försöker jobba tydligt och enkelt 

med text, bild och rubrik för att inte läsarna ska bli förvirrade.174 Karin Näslund, 

nyhetschef på ST, berättar att tidningen satsar på att redigera sina sidor med flera 

                                                
171 Werfel, M. 2007, s. 1-3 
172 Bergström, B. 2007, s. 216. 
173 Frost, C. 2003, s 1-2 
174 Frost, C. 2003, s. 59. 
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ingångar för att läsaren inte bara ska ha en nyhet att rikta sig mot. Nina Backholm, 

redigerare på ST, säger att det är viktigt att tänka på egna erfarenheter, vad 

redigerarna själv vill läsa om.175 Detta är enligt Chris Frost flera viktiga riktlinjer för 

en redigerare att följa.176  

TÅ följer i stället – medvetet eller omedvetet– Mario Garcias teori och satsar på 

att lyfta fram bilderna i tidningen och försöker överraska läsarna med sina nyheter.177 

Mario Garcia menar att redigerare kan använda sig av bilder för att bland annat göra 

innehållet mer övertygande.178 Även detta är en viktig del för att locka läsare och göra 

sidan mer intressant. Gudrun Roos, redigerare på TÅ tycker det är viktigt att tänka på 

att göra rubriken spännande och sidan ska vara snyggt upplagd. 

Det här är exempel på att tidningarna har olika fokus som avspeglas i deras 

redigering, för ST är texterna det viktiga medan TÅ lyfter fram bilderna, även om det 

såklart finns gemensamma nämnare, till exempel rubriken, som är viktig för båda. 

 

Det finns en tradition bland redigerare som säger att högst upp till vänster, det så 

kallade vänsterkrysset, är det mest attraktiva för läsaren på en redigerad 

tidningssida.179 Kress och van Leeuwen menar att den högra redigerade sidan som de 

kallar för ”det nya” ger ny information och förklaringar till berättelsen som finns på 

den vänstra sidan som står för ”det givna”, alltså det som är redan känt för läsaren.180 

– Vi brukar ha två spalt till vänster där vi lägger lite annat för att få lite olika 

ingångar på sidan och den viktigaste nyheten börjar två spalter till höger på sidan, 

säger Karin Näslund, nyhetschef ST. 

Färg kan användas i redigering för att skapa en stämning och locka läsarens 

uppmärksamhet, men också för att strukturera och organisera en sida med färg på till 

exempel vinjetter och krönikor.181 Karin Näslund och Nina Backholm på ST tycker att 

färg gör en stor skillnad både på kvalitén på tidningen och på bilderna de publicerar. 

Nina Backholm menar att svartvita sidor med bild inte lockar läsare, medan bilder 

                                                
175 Garcia, M. 1993, s.12. 
176 Frost, C. 2003, s.13 
177 Garcia, M, 1993, s. 9-10. 
178 Garcia, M, 1993, s. 273-277. 
179 Bergström, B. 2007, s. 216 
180 Kress & Leeuwen. 1990, s.104 
181 Bergström, B. 2007, s. 256, 258 
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med färg drar läsarens blick först. Detta är helt enligt Mario Garcias eye-tracking 

teorier som förklarar bildens betydelse för en redigerad tidningssida.182 

TÅ, som däremot har färg på alla tryckta sidor, jobbar också en hel del med färg 

i tidningen. Nyhetschef Ulf Westman berättar om hur stor betydelse färgen har för 

dem och att det är viktigt att den används rätt, men att färg även ställer krav från 

redigerarens sida. 

– Man måste tona ner färgen på sidorna för att låta bilden träda fram, säger han. 

Jakob Tjernström, TÅ:s redigeringsansvarige, berättar att de använder färger för att 

organisera och fånga läsaren. De har olika färger på de olika avdelningarna som 

används, till exempel är nyhetsavdelningen blå, sporten orange och nöjet olivgrönt, 

säger han. 

I undersökningen syns det att intervjupersonernas uppfattning stämmer överens 

med det resultat som den kvantitativa analysen kommer fram till. 

Samtliga respondenter på ST skulle vilja ha mer färg, men de verkar inte 

speciellt medvetna om dess betydelse att locka till läsning utan mer för att de vill att 

det ska se trevligt ut, till exempel i reportage med många bilder. 

 

En tidning kan påverka vad läsaren tycker är viktigt genom att göra nyhetsvärderingen 

åt dem.183 Detta sker genom att nyhetschefen bestämmer vad det är som skall dras 

stort på i tidningen och därmed locka läsaren att titta just där. TÅ satsar mycket 

utrymme i tidningen på kommunal och grävande journalistik enligt Ulf Westman. ST 

riktar sina nyheter mot vad som händer i tidningens bevakningsområde. 

 – Det är viktigt att vi själva sätter dagordningen och inte följer vad myndigheter 

och andra vill få ut av oss, säger Karin Näslund, nyhetschef på ST. 

På dagliga nyhetsmöten görs riktlinjer upp för morgondagens tidning. Artiklar 

som inkommer senare på dagen hanteras av nattchefen och han beslutar vad som skall 

publiceras och inte. Enligt forskaren Chris Frost grundar nattchefen sina beslut på 

dagsbehovet, tidningens tradition och hur publikationen är formad, dess stil, innehåll 

och läsekrets.184 Karin Näslund, ST, berättar att morgondagens tidning bestäms 

utifrån hur nyheten ser ut.  

                                                
182 Garcia, M. 1993, s. 133 
183 McCombs, M. 2006, s. 28 
184 Frost, C. 2003, s. 49 
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– Den viktigaste nyheten ska få störst yta i tidningen, säger hon, vilket stämmer 

överens med att innehållet styr redigeringen.185 

Nyhetschefen på TÅ berättar att det är han som bestämmer vad som publiceras i 

nästkommande tidning och att planeringen sker tidigt på morgonen där de ritar upp 

mallar hur tidningen ska se ut. Förändringar kan ske under dagen, om det inträffar 

olyckor eller brott. Chris Frost menar att det enda som hindrar en tidning från att 

publicera ett brott eller en olycka är dess egna etiska regler, samvete, smak och 

anständighet.186 De båda undersökta tidningarna är restriktiva med publicerig av namn 

och bilder på människor med tanke på tragiken som är runt om händelserna.  

– Det var mer regel än undantag tidigare att man publicerade en stor bild på en 

olycka, och det har vi blivit mycket restriktiva emot, säger Ulf Westman, TÅ. 

I frågan om att publicera namnuppgifter ställer sig Stefan Forsberg, ST, kritiskt 

men han tycker att det är helt i sin ordning att publicera namn på människor som har 

en maktposition i samhället så länge de får kommentera efteråt.  

Brott och olyckor får enligt tidningarna själva inte större plats än någon annan 

nyhet i tidningen om det inte är en speciell händelse. 

  – Har det varit en trafikolycka med flera omkomna och vi har bilder på det 

brukar den få mycket plats, men det är alltid lite känsligt, säger Nina Backholm, ST. 

– Är det en olycka som är så pass stor så att vi ändrar vår planering, då får den 

ta plats i tidningen, säger Jakob Tjernström och förklarar att så länge man publicerar 

etiskt och publicistiskt korrekt så spelar det ingen roll hur man redigerar händelsen.187 

 

Annonser är en viktig del i alla publikationer då den utgör en stor del av tidningarnas 

inkomst. De upptar en del av tidningens utrymme och gör då att antalet sidor med 

redaktionellt material minskar.188 Stefan Forsberg berättar att annonsavdelningen 

lägger upp en grundplanering för morgondagens annonser som de sedan diskuterar 

med dagredigeringschefen. 

– Ibland får vi flytta om avdelningar på grund av annonserna, säger han.  

När det sedan är dags att bearbeta materialet som kommer från reportrar, fotografer 

och illustratörer görs det av en redigerare. Deras uppgift är att placera materialet i 

tidningen och göra en layout. Efter diskussioner med nyhetschef och nattchef görs en 

                                                
185 Bergström, B. 2007, s. 216. 
186 Frost, C. 2003, s. 3 
187 Rahm, H. 2001, s. 88 
188 Frost, C. 2003, s. 49 
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nyhetsvärdering, men det är fortfarande redigeraren som bestämmer i slutänden.189 

Det finns många som vill påverka redigerarens arbete på en tidning, anser de som 

arbetar på ST och TÅ. Några av dem som nämns är fotografer, reportrar och de 

anställda på sportavdelningen. Redigeringscheferna Stefan Forsberg och Jakob 

Tjernström tror att detta kan bero på redigerarnas tidigare lägre status på 

redaktionerna.  

– Kanske är det fortfarande så att det är lite mer naturligt för en reporter att stå 

och hänga över en redigerares axel och säga hur de tycker det ska vara jämfört om en 

redigerare skulle göra desamma för en reporter, säger Stefan Forsberg. 

 

5.3. Sammanställning av de kvantitativa och kvalitativa analyserna 

För att ha en tilltalande redigering är det viktigt att locka läsarna med rubrik, bilder 

och kompletterande text. ST har rubriker i hälften av områdena medan hälften av 

TÅ:s områden innehåller bilder. Stefan Forsberg på ST förklarar att de försöker jobba 

tydligt med text, bild och rubrik medan Ulf Westman på TÅ berättar att de försöker 

lyfta fram bilderna. Tidningarna har lite olika redigeringsstil där ST mer lutar sin 

redigering mot innehållet, så kallad innehållsformgivning medan TÅ använder sig av 

ytans formgivning.190 

– Den viktigaste nyheten ska få störst yta i tidningen, säger nyhetschef Karin 

Näslund, vilket stämmer överens med att innehållet styr redigeringen. 

– Vi har mer en layoutdriven produktion, säger Ulf Westman, nyhetschef på 

TÅ, vilket stämmer överens med att ytan styr innehållet. 

 Tittar man i den kvantitativa delen kan man se att ST har mer text medan TÅ 

har mer grafik och bilder, vilket kan vara tendenser som styrker de olika 

formgivningssätten. 

Båda tidningarna använder sig av mallar men på olika sätt, vilket leder till olika 

idéer om förbättringar. ST skulle vilja ha ett lite mer mallat format för nyhetssidorna. 

– Det finns mycket småsaker som skulle kunna justeras rent arbetspraktiskt, 

säger Nina Backholm, ST. 

– Jag skulle vilja hitta en annan form för våra notiser, sen skulle jag vilja styra 

upp sidor så att de blir ännu enklare att göra och i stället frigöra kraft till de mer 

kreativa sidorna, säger Stefan Forsberg. 

                                                
189 Andersson-Ek m.fl. 1999, s. 9-10 
190 Bergström, B. 2007, s. 216 
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TÅ skulle i stället vilja ha lite friare mallar med plats för mer kreativitet. 

– Det är väldigt mallat, det är det ju, säger Gudrun Roos, redigerare. 

Olika redigeringssystem för med sig olika konsekvenser, både positiva och negativa. 

Det är föga förvånande att ST som har möjlighet att flytta om de olika textblocken 

efter nyhetsvärdet vill ha tydligare och mer strukturerade mallar som underlättar för 

redigerarna medan TÅ som redan är väldigt strukturerade där redigerarna vet precis 

vad de ska göra längtar efter mer frihet och flexibilitet. 

Färg används för att pedagogisera, informera och strukturera sidorna.191 TÅ har 

betydligt mer färg än ST i de undersökta områdena och det är en markant skillnad 

som inte bara borde kunna härledas till att ST inte har färg på alla sidor. 

– Färg gör en stor skillnad på kvalitén på tidningen och på bilderna, svartvita 

sidor med bild lockar inte läsare lika mycket, säger Nina Backholm, redigerare på ST. 

Redigeraren på ST är alltså lite mer medveten om färgens betydelse än vad ST:s 

redigeringschef och nyhetschef är, vilket kanske kan förklaras med att hon är yngre 

och nyutexaminerad från en grafisk utbildning och kanske har en annan synvinkel. 

 

När det gäller texternas innehåll har ST mycket mera brott, olyckor, politik och 

ekonomi medan TÅ har mer kommunal information i sina nyhetsartiklar. 192  

– Vi satsar mycket på kommunal och grävande journalistik, säger Ulf Westman, 

nyhetschef på TÅ. 

– Vi sätter själva dagordningen och följer inte vad andra vill att vi ska skriva, 

säger Karin Näslund, nyhetschef på ST. 

Båda tidningarna säger att de är restriktiva med bilder och namn vid brott och 

olyckor och att digniteten avgör. TÅ har färre olyckor i de områden som undersökts 

men drar större på dem medan ST har flera notiser som handlar om olyckor och brott. 

– Har det varit en trafikolycka med flera omkomna och vi har bilder på det 

brukar man ge det mycket plats, men det är alltid lite känsligt, säger Nina Backholm. 

– Är det en olycka som är så pass stor att vi ändrar i vår planering får den ta 

plats i tidningen, säger Jakob Tjernström. 

 

 
                                                
191 Bergström, B. 2007, s. 256-258 
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6. Slutsats 

Vi kan se tendenser att Tidningen Ångermanlands material stämmer överens med vad 

eye-tracking-teorierna anser vara läsarvänligt medan överensstämmelsen mellan 

teorierna och Sundsvalls Tidnings material är lägre. ST förefaller i stället ha större 

överensstämmelse med teorin om nyhetsvärdering enligt Hvitfelts lista. I TÅ verkar 

det mer vara formen som ska locka till läsning, även om nyheterna såklart är viktiga 

handlar det mer om att paketera ett material än att informera. ST verkar snarare 

hoppas på att läsarna ska lockas av nyhetsgenren i sig, kanske med hjälp av rubriken. 

På förhand trodde vi att TÅ skulle ge högre utslag på en mätning utifrån eye-

tracking-teorin eftersom TÅ efter en överblick med blotta ögat har fler bilder och mer 

färg medan ST har mer text och ”gråa” sidor, något som resultatet också visade. 

Hur medvetet materialet placeras på sidorna kan inte den här uppsatsen svara 

på, utan för det behövs vidare studier. I stället försöker den här uppsatsen svara på hur 

tidningarna tänker kring nyhetsvärdering och redigering där alla faktorer som 

teoriavsnittet tar upp, estetik, utrymme, etik och policy spelar in, även om vissa 

faktorer tenderar att vara mer avgörande än andra.  

 

Vi kan se tendenser att ST och TÅ valt olika fokus. ST har mer fokus på text och 

nyhetsvärdering medan TÅ har mer fokus på bild, färg och form. 

TÅ har fler och större bilder samt mer färg och grafiska element som 

exempelvis ryckcitat och annan grafik, beståndsdelar som enligt eye-tracking-

teorierna skulle betyda att de är bättre på att fånga läsarnas uppmärksamhet. ST har å 

sin sida fler rubriker, vilket skulle kunna kompensera för att de inte har så mycket färg 

och bilder eftersom rubriker utöver bilderna är de mest sannolika ingångspunkterna 

för läsarna. 

– Det ska vara snyggt och locka till läsning samtidigt som det är tydligt för 

läsaren direkt när han slår upp ett uppslag vad som är en toppnyhet och vilka saker 

som hör ihop, till exempel vilken bild som hör ihop med vilken artikel, säger Jakob 

Tjernström, redigeringschef på TÅ. 

– Vilket nyhetsmaterial som finns att jobba med är ju det som påverkar 

redigeringen mest och som nyhetschef bestämmer jag hur fördelningen på sidorna ska 

se ut och vad som ska ligga var, vilken nyhet som ska få stort utrymme och vilken 

nyhet som ska få litet utrymme, säger Karin Näslund på ST. 
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När ST bytte format för tre år sedan var de tvungna att göra om sina redigeringsmallar 

och då stod inte själva redigeringen i fokus utan det handlade mer om att formatet 

skulle passa. Det kanske kan förklara varför tidningens redigerare och redigeringschef 

skulle vilja ändra i mallarna. Samtliga respondenter på ST har nämnt är att de skulle 

vilja ha färg på alla sidor eftersom färgen styr hur de kan redigera sina nyheter.  

– Har vi en bra bild så vill vi gärna ha den i färg och då blir vi låsta i 

redigeringen att lägga bilden på högersidan som är i färg och text på den vänstra som 

är svartvit, det blir lite statiskt att jobba så, säger Stefan Forsberg. 

TÅ:s redesign gav dem mallar som innehåller fler grafiska element och mer färg. 

Nackdelen med deras nya system verkar i stället vara att tidningen är så hårt mallad 

att den i princip är klar på morgonen och det är svårt att göra ändringar. 

– Vi har inte så mycket marginaler på kvällen och det innebär att händer det en 

olycka, en brand eller någonting måste vi flytta på material eller göra om sidan, säger 

Jakob Tjernström på TÅ. 

De optimala redigeringsmallarna skulle utifrån detta kunna vara en blandning 

av de här två tidningssystemen, med färgen och de grafiska elementen från TÅ samt 

flexibiliteten i mallarna från ST, utan att för den sakens skull tappa i strukturen. 

 

Om man skulle utgå från att tidningarna kände till teorierna om eye-tracking-studier 

och hot-spot-resonemanget är frågan hur man utnyttjar hot-spotsen på bästa sätt, det 

vill säga vad som ska placeras på dessa områden. Är det viktigare att placera en 

artikel i området som får allt fokus eller är det bättre att få plats med så mycket 

material som möjligt?  

Tittar man på tidningarna skulle man kunna tro att TÅ står för den första 

tanken medan ST står för den senare. I ST händer det inte att en ruta domineras av en 

enda kategori eller genre, vilket är fallet ett antal gånger i TÅ. Det skulle kunna bero 

på att TÅ:s mallar är anpassade till eye-tracking-studier och om man bara utgår ifrån 

dessa teorier skulle TÅ vara ett bra exempel på hur redigering ska se ut. 

 

När det gäller den nuvarande redigeringen uppger båda tidningarna att de i första hand 

är styrda av sitt format och det utrymme som finns, vilket förefaller rimligt för det går 

ju inte använda mer tidning än vad som finns. Alla respondenter säger att de har ett 

nära samarbete och många diskussioner med medarbetare och chefer om 

morgondagens tidning, även om det i slutändan är redigerarna som bestämmer. 
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Estetiken förefaller spela en större roll på TÅ eftersom det är redigeringen som 

styr innehållet med fasta mallar medan utrymmet, med tanke på vilka sidor som är i 

färg och hur stor plats nyheterna tar, förefaller styra lite mer på ST. 

När det gäller etiken och de etiska dilemman som dyker upp, till exempel 

namnpublicering vid brott och olyckor, är båda tidningarna restriktiva i sin redigering. 

– Det var mer regel än undantag tidigare att man publicerade en stor bild på en 

olycka och det har vi blivit mycket mer restriktiva emot, säger Ulf Westman på TÅ. 

– Det är helt okej att publicera namn på människor som har en maktposition i 

samhället så länge de får kommentera efteråt, säger Stefan Forsberg på ST. 

Etiken har en viss inverkan på redigeringen men i vår undersökning förefaller den inte 

spela någon betydande roll. 

Policy handlar om att det finns typografiska mallar att följa och det tror 

Andersson Odén kan göra att kvalitén på tidningen höjs men att redigerarens arbete 

standardiseras. Han menar att ju mer en tidning riktar sig till innehållet, desto större är 

risken att den typografiska formen förlorar sin makt, vilket vi kan se exempel på i ST 

där innehållet tenderar att styra redigeringen. 

 Även om båda tidningarna i första hand styrs av sitt format ser vi ändå 

tendenser att TÅ styrs mer av estetiken medan ST styrs av utrymmet och policyn. 

Etiken finns med som en påverkande faktor på båda tidningarna men förefaller inte 

spela någon avgörande roll. 

 

6.1. Tillägg till slutsatsen 

Att förklara hur medvetna tidningarna är kring eye-tracking-teorierna är en näst intill 

omöjlig sak då det är ett abstrakt fenomen som är svårt att värdera. I stället valde vi att 

försöka beskriva hur tidningarna tänker kring redigering för att se om det finns några 

belägg för eye-tracking-teorin, vi ville ge en inblick i hur det ser ut på de olika 

tidningarna och på så vis uppmuntra till vidare studier av fenomenet. Det är bättre att 

intervjupersonerna får berätta hur det är än att vi ska försöka mäta deras tankar. 

Vi vet att det är svårt att dra några slutsatser kring medvetandet om eye-

tracking men i den här undersökningen ser vi ändå vissa tendenser som känns så pass 

vanligt förekommande att det är svårt att bara avfärda dem som tillfälligheter. 
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Bilaga 1.1. Kodschema: Frågor till materialet  
       1 2 3  
1. Är det annonser?        
Med bild?          
Del av annons?         
Hel annons?         
 
2. Är det redaktionellt material?       
 
3. Är det en del av en stor bild?      
Är det en liten bild?        
Är det en inanimat bild?       
Är det en animat bild?       
 
4. Är det grafik?         
Serie (separat från text)?       
Mikro (inkluderad i text)?      
– Är det färg i grafiken?      
 
5. Är det en text?         
Är det färg bakom texten?       
Notis?          
Artikel?          
Rubrik?          
– Är det färg i rubriken?       
Nedryckare?         
Brödtext?          
Bildtext?          
Faktatext?          
Mellanrubrik?         
Citat?          
Ingress?         
Enkät?         
Är det byline?          
– Med bild?         
   
6. Texternas innehåll: 
Är det politik?         
Ekonomi?          
Brott?          
Olyckor?          
Kommunal/samhällsinformation?       
Offentlig person/kända elitpersoner?     
Är det hälsa/samlevnad?       
Innehåller den människor?       
Är djur inblandade?        
Innehåller den övriga objekt?      
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Bilaga 1.2. Kodinstruktioner (för utförligare beskrivning se punkt 3.3.) 

Varje ruta som undersöktes fick en egen blankett för varje dag och tidning. Till 

vänster syns de frågor som ställdes till materialet och siffrorna 1-3 längst upp under 

rubriken talar om vilket uppslag i tidningen som undersöks. Till exempel fick alltså 

ruta A två blanketter för måndagen den 20 oktober, en blankett för Sundsvalls Tidning 

där rutan undersöks på tre uppslag och sedan ett schema för Tidningen Ångermanland 

och de tre uppslagen där. Själva kodningen gick sedan till så att rutan kryssades för 

om materialet i fråga fanns på uppslaget, fanns det inte lämnades rutan tom. Till 

exempel frågan ”är det en text” kanske blev ikryssad för uppslag 1 och 2 men inte för 

3 eftersom det då låg en bild i rutan på det tredje uppslaget. 

Indelningen av alla kategorier utom texternas innehåll utgår ifrån de grafiska 

element som nämns i samtliga eye-tracking-undersökningar, läs mer under punkt 2.3. 

och 3.3. Textinnehållet undersöks i stället utifrån teorier om nyhetsvärdering, läs mer 

under punkt 2.5. När ett område, en hot-spot, innehöll fler än en kategori, till exempel 

ingress, brödtext och mellanrubrik, markerades alla alternativ i kodschemat. Läs mer 

under punkt 3.3. 

1. Annonser 

Hit hör allt icke-redaktionellt och icke-journalistiskt material. Annonserna delades 

upp efter hur stora de var och om de var text- eller bildbaserade. 

2. Redaktionellt material 

Hit hör material som redaktionen framställt, texter, grafik och bilder. Kategorin är 

med för att få en direkt motpol till annonserna. 

3. Bilder 

Hit hör alla bilder som förekom på nyhetsuppslagen, utom bylinebilder. Bilderna 

kategoriserades inte efter genre utan klassades alla som nyhetsbilder eftersom de låg 

på nyhetsuppslagen. Uppdelningen gjordes i stället efter deras storlek och deras 

motiv, om de var animata eller inanimata, se punkt 2.1.1. 

4. Grafik 

Hit hör två kategorier av grafik. Seriegrafik där grafiken är utesluten från texten, och 

mikrografik där grafiken är en del av texten. Grafikdelen togs med eftersom 

variationer, och användning av grafik påverkar läsandet. Studien undersökte också om 

grafiken innehöll färg. 
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5. Texter 

Hit hör artiklar; huvudtexten på sidan med ingress, notiser som är kortare texter utan 

ingress. Vidare kartlades olika paratexter; mellanrubriker – de små rubrikerna i 

brödtexterna, ryckcitat – citat ur texten som förstorats upp, rubriker– överskriften till 

artikeln, nedryckare – textrad som förtydligar rubriken, och ingresser– stycket med 

fetlagd text som inleder brödtexten.  

Sedan delades texterna också in efter sina typografiska utstyrslar; brödtext – det 

typsnitt som används i artiklar, notiser – kortare artiklar med ett typsnitt som 

påminner om brödtexten men ofta har en lite egen typografering, faktatext – det 

typsnitt som används i faktarutor och bildtext, det typsnitt som används i texterna 

under bilderna. Vi tog även hänsyn till om färg hade används i rubriken, bakom texten 

eller i grafiken eftersom forskningsresultat visar på att det attraherar ögat. 

Slutligen tog vi även med kategorin byline och bylinebilder eftersom dessa delar 

blir viktiga fasta grafiska element och bidrar till en bra avgränsning mellan artiklarna. 

6. Texternas innehåll och genrer (läs mer under punkt 2.5.) 

Texterna bedömdes utifrån teorier om nyhetsvärdering och vad som visade sig 

förekomma i rutorna, politik, ekonomi, brott, olyckor, kända personer och/eller 

elitpersoner. Med offentliga personer menas även lokala ”kändisar” som 

kommunpolitiker som kanske inte är rikskända. 

Eftersom det är lokaltidningar som studeras finns det även med en kategori som 

handlar just om den kommunala eller samhälleliga informationen som inte hör ihop 

med någon annan genre (det är alltså inte texter som handlar om den lokala politiken). 

Likadant är det med genren hälsa som inte platsar under någon av de andra 

kategorierna utan utgör ett eget tema. Vi tog även hänsyn till om människor, djur eller 

övriga objekt, till exempel byggnader och maskiner, berördes i texterna eftersom 

dessa genrer underlättar läsandet och urvalet. 

 För att kategorisera textinnehållet i de rutor som undersöktes lyfte vi på mallen 

för att läsa hela artikeln så att det blir en rättvis bild av innehållet och inte bara vilka 

ord som nämndes i själva rutan. Även här kunde en text täcka upp flera kategorier och 

markerades då på flera ställen i kodschemat. Att bara markera en kategori var svårt 

eftersom texterna ofta innehåller flera genrer men resultatet borde ändå spegla vilka 

genrer eller ämnen som är mer förekommande. Läs mer under punkt 2.5 och 3.3. 
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Bilaga 2.1. 
 
Intervjufrågor till nyhetschef 
 
1. Alla tidningar använder sig av dagordningar, hur tänker du kring det? 

- vad placeras var? 
 
2. Hur ställer du dig till publicering kring brott, olyckor och känsliga personuppgifter? 
Vad får det för följder för redigeringen? 
 
3. När kommer redigeringen in i arbetsprocessen? 

- hur ändras det? hur tänker du mot slutet av dagen: vilket material ska med? 
Placering? 

 
4. Vad tycker du är viktigast i redigeringen? 
 - t.ex. text, bild, färg, format, nyhetsvärdet… 
 
5. Det finns flera faktorer som kan påverka redigeringen, vilka påverkar mest 
upplever du? 
 - annonser, utrymme, nyhetsvärdering, etik… 
 
6. På vilket sätt är du med och påverkar redigeringen? 
 - hur styr du över utrymmet? 
 
7. Hur skulle du säga att ni lockar läsarna med er redigering? 
 - vad utgår ni ifrån? 
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Bilaga 2.2. 
 
Intervjufrågor till redigeringschef 
 
1. Hur skulle du beskriva er redigering? 
 
2. Hur fungerar samarbetet med nyhetschefen? 
 - vem bestämmer vad, diskuterar ni, får du ändra mycket? 
 
3. Hur skiljer sig redigeringen åt vid brott, olyckor och känsliga personuppgifter 
jämfört med ”vanliga” artiklar?  
 
4. Hur prioriteras redigeringen i arbetsprocessen? 
 - är ni med från början? Har ni något att säga till om? 
 
5. Vad tycker du är viktigast i redigeringen? 
 - t.ex. text, bild, färg, format, nyhetsvärdet… 
 
6. Tycker du att andra på redaktionen indirekt eller direkt har någon påverkan på 
redigeringen? 
 - vem, på vilket sätt? Normer som ”sitter i väggarna”? 
  
7. Alla tidningar använder sig av dagordningar, hur anpassar ni i redigeringen er till 
det? 

- tycker ni lika eller olika som nyhetschefen? 
 
8. Det finns flera faktorer som kan påverka redigeringen, vilka påverkar mest 
upplever du? 

- hur styrs utrymmet? 
 
9. Hur anpassas materialet gentemot läsarna så att de: 

1. lockas att läsa sidan? 
2. lättare kan ta till sig informationen? 

 - vad utgår ni ifrån? 
 
10. Hur fungerar samarbetet med redigerarna? 
 - är du med och styr hela tiden eller ger du bara direktiv? 
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Bilaga 2.3. 
 
Intervjufrågor till redigerare 
 
1. Hur skulle du beskriva er redigering? 
 
2. Hur tänker du kring redigeringen av brott, olyckor och känsliga personuppgifter 
jämfört med ”vanliga” artiklar? 
 - hänsyn, dra på det stort, dölja… 
 
3. Vad tycker du är viktigast i redigeringen? 
 - t.ex. text, bild, färg, format, nyhetsvärdet… 
 
4. Hur anpassar du materialet gentemot läsarna så att de  

1. lockas att läsa sidan? 
2. lättare kan ta till sig informationen? 

 - vad utgår du ifrån? 
 
5. Tycker du att andra på redaktionen indirekt eller direkt har någon påverkan på 
redigeringen? 

- vem, på vilket sätt? Normer som ”sitter i väggarna”? 
 
6. Hur fungerar samarbetet med nattchefen? 
 
7. Hur anpassar du dig till nattchefens direktiv? 

- kan du handla på eget initiativ? Hur anpassar du dig till mallarna? Finns det 
utrymme för kreativitet? 

 
8. Vad skulle du vilja ändra i redigeringsarbetet? 
 
 
 


