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Sammanfattning 

Papperstidningen är död! Länge leve webbtidningen! 

Inte riktigt så. Men sant är i alla fall att människors medievanor har förändrats mycket 

sedan internet blev en del av våra liv. Allt fler människor väljer att ta del av nyheter 

på nätet i stället för i papperstidningen. Utvecklingen gäller i synnerhet 

kvällstidningsgenren.  

Webbtidningens och papperstidningens olika förutsättningar och format har lett till att 

olika medielogiker har uppstått. Och där tar denna studie avstamp. I en fungerande 

demokrati krävs kunskap och information om politik och om hur samhället fungerar. 

Medborgarnas viktigaste källa till information är medier. 

Syftet med studien är att undersöka hur den inrikespolitiska rapporteringen skiljer sig 

mellan kvällstidningars webb- och pappersversioner. Med utgångspunkt i 

gestaltningsteorin och teorier om nyhetskällor användes en kvantitativ innehållsanalys 

för att undersöka den politiska journalistiken under två veckors tid. 

Resultatet visar bland annat att webbtidningarna i större utsträckning rapporterar om 

politik sakligt och oftare använder ett beskrivande förhållningssätt. I mer än nio av tio 

artiklar erbjuder webbtidningarna dessutom läsaren bakgrund eller sammanhang. 

Papperstidningarna låter i sin tur fler källor komma till tals och ger medborgare ett 

större utrymme i den politiska rapporteringen. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I en fungerande demokrati krävs kunskap och information om politik och hur 

samhället fungerar. Medborgarnas viktigaste källa till information i vårt samhälle är 

medierna.
 1

 Samtidigt upplever vi just nu en strukturomvandling i mediernas sätt att 

verka:  

”Dagstidningen på papper är hotad. Kvällstidningarna får allt svårare att hävda sig i 

underhållningsvärlden, och morgontidningarna har en svag ställning med sitt stora 

beroende av annonsinkomster (…) de breda allmänspridda dagstidningarna får det 

svårare. Denna strukturförändring får betydelse för mediernas roll i samhället.”
2
 

Detta skriver Håkan Hvitfeldt m.fl. och fortsätter med att beskriva en annan följd av 

medieutvecklingen: 

”De demokratiska processerna förändras. Risken för informationsklyftor är stor – de 

välutbildade och resursstarka kan få tillgång till mer kvalificerad information, medan 

svagare grupper får nöja sig med nyhetsunderhållning. Med dessa förstärkta klyftor 

följer en demokratins strukturomvandling, vissa grupper får större förutsättningar att 

engagera sig i olika elektroniska direktdemokratiska processer, medan andra grupper 

lämnas utanför.” 

Enligt siffror från SCB (2008) är det 28 procent i åldersgruppen 25-34 som i stor 

utsträckning håller med om att de läser nyheter på nätet istället för i tryckt tidning. I 

åldersgruppen 16-24 är det tre av fyra som till viss del eller i stor utsträckning följer 

nyheter på internet istället för i tryckt form.
3
 Samtidigt visar flera undersökningar att 

när människor söker efter nyheter på nätet är det de etablerade, traditionella 

medieföretagens webbplatser som flest vänder sig till.
4
 

                                                 
1
 Strömbäck, 2009, sid. 75 

2
 Hedman, Alström, Enlund, Hvitfeldt, 2001, sid. 9 

3
 SCB, 2008, sid 25, se även Bergström, Wadbring i Homberg & Weibull, 2010, sid 388 

4
 Tweksbury, 2006 sid 696 
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Förändringen i läsarmönster – från papperstidning till webbtidning – har i en studie av 

Färdigh och Westlund visat sig gälla användningen av kvällspressen i synnerhet – de 

skriver att nätnyhetssajterna har ersatt den tryckta tidningen:
5
 

”Det är vanligt att man i den gängse debatten säger att nättidningen är ett komplement 

till papperstidningen. För svensk kvällspress del ser vi emellertid numera snarast ett 

motsatt mönster där nättidningen används i klart högre utsträckning än dess motsats i 

tryckt form.”
6
  

Tidigare forskning visar att nätnyheter har utvecklats till en egen genre, med sina 

egna karaktärsdrag som kännetecknas av begränsningar i tid. I en studie av Mats 

Ekström och Ulf Buskqvist påpekar de att en av skillnaderna gentemot 

papperstidningen är att korta händelsenyheter prioriteras framför fördjupningsartiklar 

och längre reportage. Nyheter med tydlig händelsefokusering flyttas till webben.
7
   

Michael Karlsson skriver att forskningen brukar peka ut och undersöka fyra olika 

karaktärsdrag hos nätnyheter som särskiljer den från traditionell journalistik; 

multimedialt berättande, hyperlänkar, flervägskommunikation och slutligen 

blixtsnabb publiceringshastighet.”
8
 

Webbtidningarnas speciella medielogik och nyhetsvärdering bör rimligtvis även få 

konsekvenser för mediets bevakning av politik. Hur den politiska rapporteringen 

skiljer sig mellan pappers- och webbtidningar är ett relativt outforskat område och där 

kan den här studien bidra med ny kunskap. Med tanke på hur läsarmönstret har 

förändrats till att allt fler väljer webbtidningarna är det intressant att undersöka vilka 

skillnader det finns mellan webb- och papperstidningar i den politiska rapporteringen. 

Vad går webbtidningsläsarna miste om och vilket underlag får de genom 

nättidningarna för att kunna orientera sig i politiska frågor? 

När det gäller den traditionella journalistiska bevakningen av politik är 

gestaltningsteorin en av de mest framträdande teorierna. Enligt teorin handlar 

journalistik i mycket stor utsträckning om att välja och välja bort. Journalisterna väljer 

                                                 
5
 Färdig, Westlund i Holmberg & Weibull, 2010, sid 393 

6
 Färdig, Westlund i Holmberg & Weibull, 2010, sid 404 

7
 Ekström, Buskqvist, 2001, sid 26, se även Hedman, 2007 sid 25 

8
 Karlsson, 2010, sid 30 
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ämnen, händelser, källor, vinklingar, bilder, ord och betoningar. Tillsammans bidrar 

dessa val till att forma den bild av verkligheten som mediets läsare får.
9
 

När politik gestaltas brukar forskningen skilja mellan politik som spel, sak, skandal 

och trivia. I Jesper Strömbäcks senaste valundersökningar har spel- och 

sakgestaltningar dominerat i papperstidningarna. Sakgestaltningar fokuserar på 

politikens sakinnehåll medan spelgestaltningar fokuserar på strategier och taktiker för 

att vinna väljare.
10

 Jesper Strömbäck hävdar att den sakgestaltade journalistiken är 

bättre ur ett demokratiskt perspektiv eftersom den ger medborgarna information som 

gör det möjligt för dem att göra intelligenta val och rösta medvetet.
11

 Spel- och 

skandalgestaltningen bidrar däremot till att öka medborgares cynism och misstro mot 

politiker och slutligen hela den politiska processen.
12

  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur den inrikespolitiska rapporteringen skiljer sig 

mellan kvällstidningars webb- och pappersversioner. Efter en diskussion om relevanta 

teorier kommer syftet att preciseras i ett antal hypoteser.  

1.3 Frågeställningar 

 I vilken utsträckning skiljer sig pappers- och webbtidningarnas gestaltningar av 

politik?  

 I vilken utsträckning skiljer sig pappers- och webbtidningarnas användning av 

källor?  – Vilka får komma till tals i pappers- respektive webbtidningarna? 

 I vilken utsträckning förekommer medborgare i pappers- respektive 

webbtidningarna? – Hur framställs dem? 

 I vilken utsträckning använder journalisterna ett beskrivande respektive ett 

tolkande förhållningssätt i webbtidningarna jämfört med i papperstidningarna? 

 Hur mycket fördjupning erbjuds läsarna av webbtidningarna?  

                                                 
9
 Nord, Strömbäck, 2009, sid 133. Entman, 1993, sid 52 

10
 Cappella, Hall Jamieson, 1997, sid 33–34, Strömbäck, 2004, sid 167, Nord, Nygren, 2007, sid 41 

11
 Strömbäck, 2001, sid 241 

12
 Cappella, Hall Jamieson, 1997, sid 35–37 
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 Ges pappers- respektive webbtidningarnas publik samma förutsättningar att 

orientera sig i inrikespolitiken? 

2 Teori 

Teoriavsnittet inleds med en diskussion om skillnader mellan webb- och 

papperstidningar utifrån teorier och tidigare forskning om nyhetsvärdering och 

medielogik. Därefter diskuteras tidigare forskning och teorier kring den politiska 

rapporteringen och nyhetskällor i traditionella medier. Tyngdpunkten ligger på 

gestaltningsteorin som kommer att ligga till grund för undersökningen. Politisk 

rapportering i webbtidningar är ett relativt outforskat område. Där är förhoppningen 

att den här studien ska bidra med ny kunskap. 

Fortlöpande i avsnittet kommer teorierna om nyhetsvärdering och medielogik kopplas 

samman med teorierna om politisk rapportering och nyhetskällor. Utifrån dessa 

kommer hypoteser att utformas om vilka resultat undersökningen väntas ge.   

2. 1 Nyhetsvärdering 

Vad som blir nyheter styrs av flera faktorer. Ur ett generellt perspektiv påverkas 

journalistiken av såväl politiska, juridiska, ekonomiska och tekniska villkor samt 

tillgången till källor.
13

 

Frågan om vilka händelser medier uppmärksammar som nyheter har undersökts under 

lång tid. En av de första att försöka definiera detta var Walter Lippman. Det centrala 

enligt honom var responsen från allmänheten. Nyheten måste väcka känslor hos 

mottagaren och erbjuda möjligheter till identifikation för att nå ut till en bred publik.
14

  

En svensk nyhetsvärderingsklassiker är Håkan Hvitfelts formel för nyhetsvärdering. 

Han skriver som följer: 

”Sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras, placeras på första 

sidan och där bli huvudartikel ökar ju mer den behandlar 

1. Politik, ekonomi samt brott och olyckor 

2. och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd, 

                                                 
13

 Strömbäck, 2004, sid 103 
14

 Lippman, 2007, kap XXIII 
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3. till händelser och förhållanden 

4. som är sensationella eller överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner 

6. och beskrivs tillräckligt enkelt 

7. men är viktiga och relevanta, 

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

9. har negativa inslag 

10. och elitpersoner som källor.”
15

  

Enligt den norske forskaren Sigurd Allern gör begränsningar i budget och personal att 

nyhetsredaktioner generellt sett utvecklar kontakter med officiella källor, exempelvis 

poliser, politiker och tjänstemän för att få tillförlitliga källor som kommer med en 

stadig ström information som lätt blir till nyheter. Anledningen är att aktivt 

”nyhetsinsamlande” är dyrt. Konsekvensen av detta är att den här typen av nyheter, 

som är billig att producera, värderas högt. Därför vill han komplettera de traditionella 

nyhetskriterierna med kommersiella nyhetsvärderingskriterier:  

Chansen att det blir en nyhet minskar desto mer resurser i form av tid personal och 

budget det kostar att bevaka en händelse. Om källan bearbetat informationen så att 

den är förberedd för publicering är sannolikheten större att det bli en nyhet. Ju mer 

exklusivitet materialet tillskrivs desto större chans att det blir en nyhet. Ju mer 

nyhetsmediets strategi bygger på sensation snarare än relevans, sanning och saklighet 

för att fånga publikens uppmärksamhet, desto större är sannolikheten för att materialet 

vinklas så att underhållande element står i fokus.
16

 

2.1.1 Nyhetsvärderingens uttryck vid webbpublicering 

I en studie om nätjournalistik av Michael Karlsson från 2006, där han undersökt 

innehållet på aftonbladet.se, expressen.se, svd.se och dn.se, drar han främst två 

slutsatser om nyhetsvärdering på nätet. 1) Beroendet av källor är högt. 2) Det råder 

någon form av konsensus om hur nyheter värderas på dessa fyra webbtidningar. De 

fyra sajterna har överlag gjort samma bedömningar, vilket får sitt uttryck i att samma 

händelser placeras högt upp på de respektive sajterna.
17

 

                                                 
15

 Hvitfelt 1985, sid 215-216, se även Strömbäck 2004, sid 122  
16

 Allern, Sigurd, 2002, sid 144-145 
17

 Karlsson, 2006, sid 147-153 
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En annan studie som berör området är Ulrika Hedman som gjort en fallstudie i 

Göteborgs-Postens flerkanalspublicering. Hon jämför en av Håkan Hvitfelts kriterier, 

att en nyhet ”ska utspelas under kort tid men vara del av ett tema”. Vid 

webbpublicering visar hennes studie att den punkten kan översättas till att det ska vara 

”en del i ett pågående skeende som kan rapporteras kontinuerligt och som ger 

fortlöpande möjlighet till uppdateringar”.
18

 

Vidare poängterar hon vikten av att det hela tiden måste finnas ”nytt, nytt, nytt”. Just 

det faktum att materialet är nytt prioriteras högre än materialets generella 

nyhetsvärde.
19

 Exklusiviteten, att vara ensam om en nyhet beskriver Hedman inte som 

intressant för webbtidningen i samma utsträckning. Istället menar hon att 

webbredaktionen hellre strävar efter att vara först om en nyhet än att vara ensam.
20

 En 

konsekvens av detta förhållande mellan nytt och exklusivt är att det sker en 

förskjutning i hur kanalens traditionella huvudkanal värderar nyheter. I stället för att 

toppa en traditionell nyhetssändning eller förstasida i en papperstidning med ”det 

nya” väljer man i stället att prioritera ”det exklusiva”. För att citera Bengt Johansson: 

”Vill man ha nyheter om vad som just har hänt får man leta på webben.”
21

 

Publicering på nätet innebär en anpassning till nätets specifika format. I en studie av 

Mats Ekström och Ulf Buskqvist påpekar de att en av skillnaderna gentemot 

papperstidningen är att korta händelsenyheter prioriteras framför fördjupningsartiklar 

och längre reportage. Nyheter med tydlig händelsefokusering flyttas till webben.
22

  

En annan faktor som påverkar nyhetsvärdering på nätet är möjligheten till 

interaktivitet. Läsaren har möjligheter att bidra med material på ett helt annat sätt än 

tidigare var fallet. Läsarkommentarer som ger upphov till debatt kan leda till att 

journalister gör särskilda artiklar om själva debatten.
 
Dessutom visar en 

redaktionsstudie att ämnesområden som ger mer läsarkontakt prioriteras högre.
 23

 

Webbredaktörer har numera ständig tillgång till statistik om vilka artiklar som flest 

personer läser. Enligt Gunnar Nygren kan det leda till att artiklar som blivit lästa av få 

                                                 
18

 Hedman, 2006, sid 55 
19

 Hedman, 2006, sid 54 
20

 Hedman, 2006, sid 55 
21

 Johansson, 2008, sid 58-59 
22

 Ekström, Buskqvist, 2001, sid 26, se även Hedman, 2007 sid 25 
23

 Nygren, 2008, sid 279 
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personer plockas bort eller vinklas om på ett sätt som ska locka fler läsare.
24

 Michael 

Karlsson uttrycker sig så här om nyhetsvärdering på nätet:  

”…nätnyheters innehåll blir en form av realtidsförhandling mellan journalisters 

professionella nyhetsvärdering och användarnas klickande.”
25

 

En nyhet med många klick kan stanna på förstasidan längre, förses med interaktiva 

funktioner eller följas upp. Om en nyhet fått många klick finns alltså fog för 

redaktionen att lägga ner mer resurser på just den nyheten. Om det å andra sidan är en 

nyhet som redaktionen bedömer uppfyller alla kriterier för nyhetsvärdering men ändå 

inte har många klick kan nyheten bildsättas annorlunda, få en ny rubrik eller andra 

omgörningar för att fånga publikens intresse.
26

 

2.2 Medielogik 

Medier har blivit en sådan central del av vårt samhälle att man talar om en särskild 

logik när nyhetsutbudet ska förklaras. Om en potentiell nyhet omfattar de tidigare 

nämnda "kraven" på nyhetsvärde kan den teoretiskt få uppmärksamhet i medier – men 

för optimal uppmärksamhet av publiken krävs att nyheten passar medieformatets 

inbyggda logik.
27

 Teorin om medielogik, ursprungligen formulerad av forskarna 

Altheide och Snow, bygger på själva processen för hur medier formar och presenterar 

information. Och det skiljer sig beroende på mediets format.
28

 

Kent Asp beskriver begreppet utifrån fyra komponenter:
 29

 

1. Mediedramaturgi. Tekniker (en samling beslutsregler och överväganden) som 

används för att fånga och bibehålla publikens uppmärksamhet. 

2. Medieformat. Anpassning till mediets arbetsformer. 

3. Mediernas arbetsrutiner. Nyhetsproduktion är en rutiniserad verksamhet. Den 

tredje punkten handlar om anpassning till mediernas arbetsrutiner. 

                                                 
24

 Nygren, 2008, sid 279-280 
25

 Karlsson, 2010, s90 
26

 Karlsson, 2010, 88-91 
27

 Strömbäck, 2009 sid 171 
28

 Altheide, Snow, 1991, 91 
29

 Asp, 1990, sid 7-11 
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4. Mediernas arbetsmetoder. De tankemönster och den arbetslogik som politiker och 

andra makthavare måste anpassa sig till för att fånga mediernas uppmärksamhet – och 

i förlängningen publikens uppmärksamhet. 

Med utgångspunkt i det faktum att det finns ett överskott av information och ett 

underskott av uppmärksamhet har Gudmund Hernes formulerat ett antal 

medialiseringstekniker som medier använder sig av genom att bearbeta händelser för 

att fånga publikens intresse.
30

 Jesper Strömbäck menar att dessa 

medialiseringstekniker, eller berättartekniker, är ett uttryck för vad som passar 

mediernas format, organisation, interna arbetsvillkor, normer och behov av 

uppmärksamhet.
31

 Dessa tekniker är tillspetsning, förenkling, polarisering, 

intensifiering, konkretion och personifiering. Jesper Strömbäck lägger även till 

tekniken stereotypisering till listan.
32

  

Teknikerna kan användas av aktörer, exempelvis politiker, som vill fånga mediernas 

intresse. Ett resultat av medielogiken är alltså att aktörer, för att få publikens intresse, 

först måste anpassa sig till medielogiken. Kent Asp kallar detta för en medialisering 

av samhället.
33

 Medierna har själva det avgörande inflytandet över det journalistiska 

innehållet, men många politiska aktörer försöker påverka innehållet. I de fall detta 

lyckas, sker det genom en anpassning till mediernas nyhetsvärderingar och logik.
34

 

Politiska aktörers strävan efter att lyckas påverka medieinnehållet blir då ett uttryck 

för politikens medialisering.
35

 

2.2.1 Medielogikens uttryck vid webbpublicering 

Under 1990-talet, då webbpubliceringen utvecklades var det främst en ny 

distributionsform för det innehåll som redan publicerades i mediets huvudkanal. Ett 

exempel på hur det var kunde se ut är Aftonbladet Kultur, som tidigt fanns på nätet, 

då enbart i form av texter från tidningen. Så är det även i dag för många medier. Kan 

man då tala om en särskild medielogik på nätet? Webbjournalistiken är på väg att allt 

mer utvecklas till en särskild genre som har sina egna villkor.
 36

 

                                                 
30

 Johansson i Nord & Strömbäck, 2004 Sid 228-229 
31

 Strömbäck, 2000, sid 157-158 
32

 Strömbäck, 1998, sid 20 
33

 Strömbäck, 2004, sid 128-130 
34

 Strömbäck, 2009, sid 247 
35

 Strömbäck, 2009, sid 248 
36

 Nygren, 2008, sid 277-278 
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Michael Karlsson skriver på följande sätt: 

”Forskningen brukar peka ut och undersöka fyra olika karaktärsdrag hos nätnyheter 

som särskiljer den från traditionell journalistik; multimedialt berättande, hyperlänkar, 

flervägskommunikation och slutligen blixtsnabb publiceringshastighet.”
37

 

Ulrika Hedman beskriver i hennes redaktionsstudie "den ultimata nätnyheten". Det 

som kännetecknar den är tre faktorer; 1) Det är en del av ett pågående drama. 2) 

Möjlighet finns till utbyggd rapportering. 3) Det är en lokal uppseendeväckande 

händelse. Dessa tre egenskaper kännetecknar webbens speciella medielogik. En 

papperstidning kan inte rapportera fortlöpande om ett pågående drama. Det kan 

webbtidningen. Visserligen delar webbtidningen den egenskapen med tv och radio. 

Men tv och radio kan inte erbjuda utbyggd rapportering, såsom webbtidningen kan 

med sitt obegränsade format.
38

  

Webbtidningens mediedramaturgi kännetecknas av att nyheter som är en del av ett 

pågående skede, och som kan byggas ut efterhand, när ny information tillkommer, 

passar extra bra och favoriseras av webbredaktionen. Webbnyheter präglas även av en 

mer lättsam ton, mer tillspetsad än andra medier.
39

 

Webbtidningens medieformat kännetecknas av ett obegränsat utrymme. Tekniken 

erbjuder också hypertextuella, multimediala och interaktiva inslag. Hypertextuella, i 

och med möjligheten att länka vidare till annan information. Multimediala, i och med 

möjligheten att erbjuda multimediala nyhetspresentationer som exempelvis webb-tv-

klipp, bildspel, grafik eller kartor. Interaktiva, i och med möjligheten för läsaren att 

interagera på ett helt nytt sätt med journalisterna (till exempel läsarkommentarer, 

chattar eller att svara på dagens fråga).
 40

 

Webbtidningens arbetsrutiner och arbetsmetoder kännetecknas av begränsningar i tid 

då en ständig deadline gör att lätta nyhetshändelser prioriteras. Alltså nyhetshändelser 

som går snabbt att skriva med tillgång till information från lättillgängliga källor. 

                                                 
37

 Karlsson, 2010, sid 30 
38

 Hedman, 2006, sid 56 
39

 Nygren, 2008, sid 277 
40

 Hedman, 2006, sid 57-58, se även Karlsson, 2010, sid 26 
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Exempelvis polisingripanden, trafikstörningar, bränder och olyckor. En webbreporter 

förväntas producera en jämn ström av nyhetsartiklar fortlöpande.
41

  

Den ständiga deadlinen leder till en kontinuerlig publicering. Högsta prioritet är att få 

ut informationen direkt. Artiklar kan ändras flera gånger.
42

 Flera studier visar att en 

nyhet på webben kan gå från att först bestå av en rubrik och några meningar till en 

fullfjädrad artikel med hyperlänkar, multimediala inslag och användargenererad 

information som integreras i artikeln.
43

 Ett exempel på webbens hastiga förändring är 

hur det kan fungera på webbtidningens förstasida. Det är inte ovanligt att nyhetens 

gestaltning ändras under dagens gång. Beroende på tillgången av källor, 

nyhetsbyråers rapportering, nyhetsvärdering, respons från läsarna eller artikelns antal 

klick förändras nyhetens gestaltning på förstasidan kontinuerligt. Vid vilken tidpunkt 

läsarna tar del av nyheten har alltså, i enlighet med gestaltningsteorin, betydelse för 

hur de tänker, känner inför och värderar den, beroende på vilken gestaltning de har 

exponerats för.
44

 

Den traditionella journalistiken präglas av att arbetsprocessen på redaktionen är 

organiserad utifrån ett antal givna deadlines. Det har funnits ett behov av en kollektiv 

koordinering av arbetet, som tar sig uttryck av en hierarkisk organisering med 

uppdelade roller. Helt andra villkor råder vid webbpublicering. Inga bestämda 

tidpunkter existerar utan varje enskild journalist kan publicera nyheter när de kommer 

in, eller när de är färdigarbetade – publiceringen individualiseras.
45

 

En del av det traditionella mediets ”huvudkanal” publiceras fortfarande på nätet. Men 

nätets speciella medielogik gör att det blir allt mindre av samma innehåll i de båda 

kanalerna.
46

 Från 2005, då nätnyheterna fortfarande i viss mån var lik 

papperstidningen har det gradvis skett en utveckling till webbens logik. En utveckling 

som blivit allt starkare. I dag används exempelvis fler interaktiva funktioner, fler 

multimediala inslag och fler hyperlänkar i anslutning till artiklarna än tidigare.
 47

 

                                                 
41

 Hedman, 2006, sid 57-58 
42

 Karlsson, 2010, sid 98-100 
43

 Karlsson, 2010, sid 109 
44

 Karlsson, 2010, sid 102-108 
45

 Ekström, Buskqvist, 2001, sid 24 
46

 Nygren, 2008, sid 279 
47
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2.3 Gestaltningsteorin 

Journalister använder sig av olika sätt att rama in och gestalta det som nyheterna 

handlar om. Dessa gestaltningar är viktiga för att förstå nyhetsrapporteringens 

innehåll och effekter. Gestaltningsteorin har därför blivit en viktig teori om mediernas 

makt i samhället.48  

Medieforskaren Robert Entman beskriver gestaltningsprocessen på följandet sätt: 

”Gestaltning handlar främst om urval och framställande. Att gestalta är att välja 

vissa aspekter av en upplevd verklighet och göra dessa mer framträdande i en 

kommunicerande text. På så vis att gynnas en viss problemdefinition, 

orsaksförklaring, moralisk bedömning och/eller en rekommenderad hantering av 

frågan som beskrivs.”
49

  

2.3.1 Politik som sak, spel, skandal och trivia 

Senare tids svenska forskning utgår huvudsakligen från en modell där de politiska 

gestaltningarna delas in i fyra kategorier; sak-, spel-, skandal- och triviagestaltning.
50

   

När journalister väljer att gestalta politik som sak fokuserar de på vad som har hänt, 

sakliga förhållanden i verkligheten, vad någon har föreslagit, vad någon har sagt med 

avseende på eller med relevans för politikens sakinnehåll.
51

 Den sakgestaltade 

journalistiken ger därmed medborgarna information som gör det möjligt för dem att 

göra intelligenta val och rösta medvetet.
52

 

Motsatsen till sakgestaltning är spelgestaltning. När politik gestaltas som spel läggs 

tonvikten på strategier, relationer mellan politiska aktörer, hur politik bedrivs och 

vilket politiskt parti som leder i opinionsmätningar. Den behandlar även vilka taktiker 

i valkampanjer som behövs för att ta ledningen i mätningarna och för att vinna 

väljare.
53

 

Kathleen Hall Jamieson skriver att spelgestaltningen har flera utmärkande drag:  

1. Att vinna eller förlora är den centrala frågan. 

2. Språket lånar uttryck från krig, matcher och tävlingar.  

                                                 
48 Petersson m.fl., 2006, sid 72 
49

 Entman, 1993, sid 52 
50

 Strömbäck, 2004, sid 167, Nord, Nygren, 2007, sid 41 
51

 Strömbäck 2004, sid 167, Petersson m.fl., 2006, sid 72 
52

 Strömbäck, 2001, sid 241 
53

 Cappella, Hall Jamieson, 1997, sid 33–34, Strömbäck, 2004, sid 167, Nord, Nygren, 2007, sid 41 
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3. Rapporteringen handlar om de som uppträder (politikerna), kritikerna och 

publiken (väljarna). 

4. En central del handlar om uppträdande, stil och om hur en kandidat uppfattas. 

5. Tyngdvikt läggs på opinionsmätningar och kandidatens resultat i dem.
54

 

Skandalgestaltning är som namnet antyder när journalistiken fokuserar på skandaler. 

Det kan handla om omoraliskt beteende hos politiker eller att de rent av bryter mot 

regler och lagar. Journalister kan även få mindre klandervärdiga beteenden att framstå 

som skandaler, till exempel felsägningar.
55

 

När politik gestaltas som trivia handlar det som något vardagligt som inte har med 

politik att göra eller åtminstone saknar sakpolitisk relevans, men som samtidigt 

handlar om eller berör politiker. Den kan till exempel innebära att partiledarnas 

klädstil eller musiksmak bedöms.
56

 

I slutet av 90-talet noterade mediekritiker att det skett en fundamental förändring i 

mediernas sätt att bevaka politiken de senaste 20 åren. Tidigare dominerades 

rapporteringen om politik av sakgestaltningar. I slutet av 90-talet hade i stället 

spelgestaltningen blivit den vanligaste.
57

 

Cappella och Hall Jamieson skriver att det självklart ska rapporteras om ställningen i 

opinionsmätningar eftersom valets utgång är viktig. Problemet uppstår när 

spelgestaltningar dominerar nyheterna, och tränger undan diskussioner om mer 

relevanta samhällsfrågor.
58

 

Spelgestaltningen bidrar också till att öka medborgares cynism och misstro mot 

politiker och slutligen hela den politiska processen. Medborgarna får uppfattningen att 

kandidaterna bara drivs av en enda motivation, viljan att få makt.
59

 Om medborgarna 

istället får ta del av sakgestaltade nyheter aktiveras inte cynismen och misstron i 

samma utsträckning.
60

 

John B. Thompson skriver att skandalgestaltning kan ge samma negativa effekter som 

spelgestaltning. När skandalerna får allt mer fokus i medierna trängs andra frågor 
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59

 Ibid, sid 35–37 
60

 Ibid, sid 158–159 



 17 

undan. Skandalrapporteringen riskerar att bidra till en ökad politikermisstro och 

cynism hos människor. I förlängningen kan det leda till att medborgare helt slutar att 

delta i den politiska processen.
61

  

Hur politiken gestaltas varierar mellan olika medier, mellan olika val och mellan 

valrörelser och mellanvalsperioder.
62

 I samband med valen 1998, 2002 och 2006 

studerade Strömbäck hur politiken gestaltades i olika medier. I Aftonbladet och 

Expressen såg det ut som följer (angivet i procent):
63

 

Aftonbladet: Sak Spel Skandal Övrigt 

1998 39 45 10 6 

2002 56 36 3 8 

2006 32 40 28 0 

 

Expressen: Sak Spel Skandal Övrigt 

1998 33 48 11 8 

2002 33 50 9 8 

2006 41 40 19 0 

 

Här ser vi att spelgestaltningar dominerat i papperstidningarna i flera av valen. Det 

finns dock anledning att förvänta sig en annan fördelning i webbtidningarna. Dels på 

grund av kravet på snabb publicering och dels på grund av mediets förutsättningar för 

nyhetsvärdering, där det faktum att materialet är nytt prioriteras högre än materialets 

generella nyhetsvärde.
64

 En sakgestaltad nyhet som fokuserar på vad som har hänt och 

vad någon har sagt går rimligtvis snabbare att bearbeta för publicering än en 

spelgestaltad nyhet. Där måste journalisten gå steget längre och beskriva strategier 

eller relationer mellan politiska aktörer. Det leder fram till följande hypotes: 

Hypotes 1: Webbtidningarna använder sig i större utsträckning av sakgestaltningar 

än papperstidningarna.   

                                                 
61

 Thompson, 2000, sid 265–266   
62

 Petersson m.fl., 2006, sid 73 
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2.3.2 Tematisk eller episodisk gestaltning 

Människors förmåga till ansvarsutkrävande är i stor utsträckning beroende av 

medierna och deras sätt att tillskriva ansvar. Vilket sätt medierna väljer att beskriva 

ett politiskt problem påverkar var medborgare lägger ansvaret.  Det kan dels handla 

om ansvar för att ett problem existerar och dels ansvar för att det inte har lösts.
65

 

Jesper Strömbäck beskriver ansvarsutkrävandet på följande sätt: 

”Om de demokratiska institutionerna är en nödvändig förutsättning, vilket de är, så 

är det ändå inte tillräckligt för ett fungerande ansvarsutkrävande. Det behövs, kan 

man hävda, att medierna tillhandahåller sådan information att människor kan 

bedöma de politiska aktörerna…”
66

 

Shanto Iyengar skriver att nyheter om politiska frågor nästan alltid gestaltas antingen 

episodiskt eller tematiskt. Den episodiska gestaltningen fokuserar på särskilda 

händelser eller använder enstaka händelser och personer för att beskriva generella 

problem. När en nyhet i stället gestaltas tematiskt sätts politiska frågor in i generella 

sammanhang och bakgrund ges.
67

 

Vilken av dessa gestaltningar som väljs påverkar vilken aktör publiken väljer att 

tillskriva ansvaret för ett samhällsproblem. Genom att förenkla ett komplext ämne 

som exempelvis arbetslöshet i en episodisk gestaltning, tenderar människor att 

tillskriva ansvaret till individen. Den relevanta frågan blir då varför individen förlorat 

sitt jobb eller misslyckas med att bli anställd.
68

 

Om nyhetsmediet istället väljer en tematisk skildring tillskriver publiken samhället 

ansvaret. Den relevanta frågan handlar då om vem som har makten att göra något åt 

arbetslösheten. Den som har makten kan då ställas till svars.
69

 

När episodisk gestaltning dominerar innebär det att många viktiga frågor inte får den 

bevakning som behövs för att medborgare ska kunna ta ställning och utvärdera 

frågorna kritiskt. Ansvariga makthavare behöver då inte heller stå till svars inför 
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medborgarna. I förlängningen bidrar episodisk gestaltning till att trivialisera det 

offentliga samtalet och till att urholka makthavarnas ansvarsskyldighet.
70

 

Mediernas makt att påverka ansvarsutkrävandet för samhällsproblem kan leda till 

avsevärda politiska konsekvenser. När medborgarna inte håller samhället ansvarigt 

för politiska frågor är de mindre benägna att gynna statliga initiativ i arbetet med att 

hantera dessa frågor.
71

 

Tidigare forskning har studerat hur olika medietyper använder sig av tematisk och 

episodisk gestaltning. Hur det ser ut i webbtidningar är däremot ett outforskat område. 

I problembakgrunden diskuterades det att webbtidningen helt ersatt papperstidningen 

för många läsare. Därför är det intressant att se om webbtidningsläsarna ges samma 

förutsättningar att kunna tillskriva ansvar, som papperstidningsläsarna.  

Mats Ekströms och Ulf Buskqvists studier visar att en av webbtidningens skillnader 

gentemot papperstidningen är att korta händelsenyheter prioriteras framför 

fördjupningsartiklar och längre reportage. Nyheter med tydlig händelsefokusering 

(episoder) flyttas till webben.
72

  

Om denna studie följer Ekströms och Buskqvists forskningsresultat bör följande 

hypotes styrkas: 

Hypotes 2: Webbtidningarna använder sig i större utsträckning av episodiska 

gestaltningar än papperstidningarna. Papperstidningar använder sig i större 

utsträckning av tematiska gestaltningar än webbtidningarna. 

2.3.3 Tematisk gestaltning genom hyperlänkar 

Om föregående hypotes stämmer skulle slutsatsen kunna dras att läsarna av 

papperstidningarna ges djupare förståelse och större förmåga att tillskriva ansvar än 

läsarna av webbtidningarna. Här finns det dock en anledning att reservera sig, vilket 

diskuteras i detta avsnitt.  

Internet har ett obegränsat utrymme vilket gör det möjligt att berätta mer och berätta 

sådant som är mer komplext. Webbtidningar besitter möjligheten att använda 

hyperlänkar mellan relaterade artiklar. I en webbartikel kan de då hänvisa till tidigare 
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skrivna artiklar och på det sättet erbjuda bakgrundsinformation och historia i ett ämne. 

De kan dessutom hänvisa externt till originalkällorna.
73

  

 

Hyperlänkarna kan även skicka läsarna till berättelser om liknande ämnen. Dessa 

behöver inte vara nödvändiga för att förstå historien om den aktuella artikeln, men 

kan hjälpa läsaren att förstå hur många händelser hör ihop på lokal, nationell och 

internationell nivå.
74

 

En studie utförd av William Eveland m.fl. visar att vana internetanvändare kan dra 

fördelar av hyperlänkar mellan relaterade artiklar. Genom länkarna kunde studiens 

försökspersoner se vilket sammanhang en händelse utgjorde en del av, vilket skapade 

en större och djupare förståelse hos dem. Deltagarna i studien som läste artiklar utan 

hyperlänkar skapade inte samma förståelse.
75

 

Eveland hävdar att resultaten från studien kan integreras med Iyengars hypotes om 

ansvarsutkrävande. Eftersom hyperlänkar i artiklar ger möjlighet till större förståelse 

för sammanhang kan sådana artiklar betraktas som tematiska skildringar.
76

 

Evelands resultat lyfter frågan huruvida en episodisk webbartikel ska klassificeras 

annorlunda om den innehåller hyperlänkar. Det står klart att hyperlänkarna har ett 

värde och kan hjälpa vana användare att förstå sammanhang. Men det behöver inte 

betyda att förekomsten av hyperlänkar påverkar hur läsarna tillskriver ansvar. Det 

skulle först behöva styrkas i studier. En sådan studie ligger utanför ramen för denna 

undersökning.  

Utan att göra anspråk på att hyperlänkar påverkar läsarens ansvarstillskrivning är det 

ändå intressant att utföra en mätning där alla artiklar med hyperlänkar tolkas som 

tematiska, enligt Evelands teori. Förutsättningarna handlar då inte om 

ansvarstillskrivande utan om det faktum att hyperlänkar ger djupare förståelse och 

erbjuder sammanhang.  

Enligt medielogiken är den traditionella hållningen att papperstidningen i större 

utsträckning erbjuder fördjupning och sammanhang medan webbtidningens styrka är 
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snabbheten.
77

 Detta kan sättas på prov i en mätning av andelen tematiska artiklar, där 

artiklar som innehåller hyperlänkar klassificeras som tematiska eftersom de erbjuder 

fördjupning. 

En studie av Michael Karlsson visade att 70 procent av alla artiklar på både 

aftonbladet.se och på expressen.se innehåller hyperlänkar.
78

 Om förekomsten av 

hyperlänkar är lika stor bland de politiska artiklarna bör följande hypotes styrkas: 

Hypotes 3: Webbtidningarna använder sig i större utsträckning av tematiska 

gestaltningar än papperstidningarna (i det fall artiklar med hyperlänkar betraktas 

som tematiska). 

2.4 Nyhetskällor 

Varje nyhetskälla bistår journalisten med olika slags information. Journalistens 

uppgift är att sålla denna information, som ofta är motstridig, och att sedan ge en sann 

och fullständig nyhetsrapportering.
79

 

Gans definierar källor på detta sätt: 

”De aktörer som journalister observerar eller intervjuar, inklusive de 

intervjupersoner som syns i sändningar eller som är citerade i … artiklar, och de som 

endast levererar bakgrundsinformation eller nyhetstips.”
80

  

Jesper Strömbäck skriver att journalistikens tillgång till källor på ett avgörande sätt 

påverkar dess kvalitet. Ju mer informerade källor journalisten har tillgång till, desto 

bättre förutsättningar har journalisten att ge en sanningsenlig bild av verkligheten.
81

  

Journalister föredrar ofta officiella källor, som myndigheter och politiker, dels för att 

de är lättillgängliga och dels för att journalister tror att officiella källor har viktiga 

saker att säga. Deras uttalanden accepteras ofta som sanningar, vilket sparar tid åt 

journalisten då denne slipper dubbelkolla uppgifterna. De officiella källornas 
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handlingar, åsikter och uttalanden har också ett högre nyhetsvärde än de hos icke-

officiella källor.
82

  

Jesper Strömbäck hävdar att idealet ur ett kvalitetsperspektiv är att många får komma 

till tals, och att journalistiken tillämpar principen om två av varandra oberoende 

källor. Så här skriver han: 

”Om syftet är att ge så sanningsenliga bilder av verkligheten som möjligt och att låta 

människor själva ta ställning, bör minst två källor få komma till tals i varje artikel. 

Om det handlar om en fråga med fler än två direkt berörda parter räcker det dock 

inte med minst två av varandra oberoende källor; då bör antalet vara ännu större.”
83

  

Strömbäck skiljer mellan två typer av källor så som de kommer till tals i artiklar. De 

är antingen citerade eller omnämnda. I idealfallet bör källorna vara namngivna för att 

människor ska kunna förhålla sig till vad de säger.
84

 

När Strömbäck undersökte olika riksmedier inför valet 2006 var skillnaderna små 

mellan medierna avseende hur många källor som framträdde i artiklarna och inslagen. 

I genomsnitt citerade de undersökta medierna 2,4 källor per nyhetsartikel eller inslag. 

Därutöver omnämndes i genomsnitt 0,38 källor per artikel eller inslag.
85

 Ett annat 

mått på mediernas användning av källor är andelen artiklar med färre än två källor. I 

en studie av valjournalistiken 2002 hade 38 procent av Aftonbladets artiklar färre än 

två källor. Expressens siffra var 43 procent.
86

 

En dansk studie visar att papperstidningar använder sig av fler källor än 

webbtidningar. I undersökningen hade 45 procent av webbartiklarna fyra eller fler 

källor. I papperstidningarna var siffran 62 procent.
87

 Mätningen avsåg alla mediernas 

artiklar men ger ändå en fingervisning av vad som kan förväntas i denna studie.  

Michael Karlsson skriver att webbtidningarnas hastighet medför att nyheter tenderar 

att publiceras så fort det finns någon information tillgänglig och inte när all 
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information är insamlad och bearbetad.
88

 Med andra ord skulle det kunna innebära att 

de nöjer sig med information från en källa.  

Allt detta sammantaget leder fram till följande hypotes:  

Hypotes 4: Webbtidningarna använder färre källor per artikel än 

papperstidningarna. 

2.4.1 Vilka får komma till tals?  

Den politiska kommunikationen består av tre centrala aktörsgrupper; medborgare, 

medieaktörer och politiska aktörer.
89

  

Strömbäck undersökte vilka som fick komma till tals i den politiska journalistiken 

inför valet 2006. Studien visar att medborgare förekom som explicita källor i 21 

procent av tidningsartiklarna i Aftonbladet och i 31 procent av Expressens artiklar. 

För politiker var andelen 63 procent i Aftonbladet och 62 procent i Expressen. 

Journalister förekom som källor i minst utsträckning där siffran för Aftonbladet var 8 

procent och 12 procent för Expressen.
90

  

Kent Asp har gjort en annan bedömning när han under samma valperiod undersökte 

vilka som framträder som ”agerande aktörer” i kvällstidningarnas nyhetsartiklar. 

Politiker stod för 45 procent av framträdandena, journalister för 29 procent och 

medborgare för 7 procent.
91

  

Undersökningarna visar olika resultat eftersom Strömbäck endast räknar journalister 

som förekommer som explicita källor. Asp räknar i vissa fall artikelförfattaren 

(journalisten) som en agerande aktör. Klart är i alla fall att politiker dominerar i den 

politiska bevakningen och att medborgare inte får komma till tals i samma 

utsträckning. 

När journalistiken domineras av officiella källor, som ofta har tillgång till stora 

resurser för påverkan, kan källorna få stor makt att forma journalistikens innehåll och 

i förlängningen läsarnas verklighetsuppfattningar och åsikter.
92

 Ur ett deltagar- och 

samtalsdemokratiskt perspektiv är det viktigt att medborgare bjuds in och blir en del 
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av den politiska journalistikens innehåll. Demokratisynernas förespråkare hävdar att 

ett system är mer demokratiskt ju fler som deltar och därför är det viktigt att 

journalistiken bidrar till att engagera och mobilisera medborgare. Om den politiska 

journalistiken domineras av elitkällor riskerar medborgare att bli passiva.
93

 

Här kan det antas att webbtidningarna är mindre benägna än papperstidningarna att 

lyfta fram medborgare som källor. Webbtidningens arbetsrutiner kännetecknas av 

begränsningar i tid då en ständig deadline gör att lättillgängliga och officiella källor 

prioriteras.
94

 Detta styrks också i en undersökning av Norrköpings Tidningar som 

visar att vanliga medborgare utgör 33 procent av källorna i papperstidningen men 

bara 11 procent av källorna i webbtidningen.
95

  

Den danske forskaren Martin Engebretsen hävdar i en studie att professionella, 

byråkratiska källor dominerar starkt i webbtidningar. Hans undersökning visar att när 

en webbjournalist kontaktar en källa så är det 70 procents chans att källan är en 

person som är professionellt inblandad i den aktuella händelsen, exempelvis en 

politiker. Endast 15 procent av källorna som förekom i hans studie var personligt, 

men inte professionellt, involverade i de aktuella händelserna.
96

 

Detta sammantaget leder fram till följande hypoteser: 

Hypotes 5: Webbtidningarna använder i större utsträckning politiker som källor än 

papperstidningarna.  

Hypotes 6: Papperstidningarna använder i större utsträckning medborgare som 

källor än webbtidningarna. 

2.4.2 Hur medborgare framställs 

Tidigare forskning av papperstidningar visar att när medborgarna väl framträder i den 

politiska journalistiken är det mycket sällan som jämlika deltagare. Istället reduceras 

de ofta till tre specifika roller: som statistik, som fall och som påtryckare. Strömbäck 

lägger även till ”som utanförstående och misstroende”.
97
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När medborgare framträder som statistik är det oftast i form av opinionsmätningar 

och andra undersökningar. Medborgarna är då inte intressanta som individer utan som 

ansiktslös massa. Det är en stor skillnad jämfört med när medborgarna framträder som 

fall. Då fokuserar journalistiken på någon eller några få individer som får representera 

en större grupp.
98

 

När medborgare framställs som påtryckare handlar det om att de vill åstadkomma 

någon form av förändring i konflikt med politiker eller myndigheter. Det kan då 

handla om demonstrationer eller namninsamlingar. I denna roll är medborgarna 

aktiva, motsatsen är när de framställs som misstroende och utanförstående. Då 

handlar det om att de inte har någon makt att påverka politiken eller att de misstror 

politiker.
99

  

Enligt Strömbäck är det sällsynt med artiklar i vilka medborgare får diskutera som 

jämlikar om gemensamma problem. Han skriver att ifall journalistiken utesluter 

medborgarna eller reducerar dem till statistik, fall, och utanförstående bidrar det 

knappast till att engagera människor politiskt.
100

 

I en valundersökning av Strömbäck från 2002 förekom medborgare som misstroende 

och utanförstående i fyra procent av artiklarna och endast i några enstaka fall som 

jämlika aktörer.
101

   

Här skulle webbtidningarna kunna skilja sig från papperstidningarna eftersom de har 

större möjligheter till interaktivitet. Enligt Gunnar Nygren kan läsarkommentarer som 

ger upphov till debatt leda till att journalister gör särskilda artiklar om själva 

debatten
102

. I dessa fall lyfts medborgarnas åsikter fram och de skulle kunna 

framställas som jämlika aktörer. 

Det leder fram till följande hypotes:  

Hypotes 7: Medborgare förekommer i större utsträckning som jämlika aktörer i 

webbtidningarna än i papperstidningarna.  
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2.4.2 Journalisterna som aktörer  

Att journalister förekommer i journalistiken är ofrånkomligt, men hur de framträder är 

en fråga om hur journalisternas uppdrag uppfattas. Svenska journalister svarade att 

journalistisk objektivitet i högst grad är ”att gå bortom uttalandena från de olika 

sidorna i en politisk debatt för att finna de verkliga fakta och kärnan i debatten”.
103

  

Enligt Strömbäck förutsätter en sådan syn på journalistik att journalisterna har en 

särskild förmåga att avgöra vad som är hårda fakta i en politisk fråga. Det legitimerar 

också en tolkande journalistik, i stället för en mer beskrivande journalistik. Men om 

journalisterna står för tolkandet minskar samtidigt medborgarnas möjligheter att göra 

egna tolkningar. Det går emot mediernas uppgift att ge medborgare sådan information 

att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor.
104

 

Strömbäck har undersökt i vilken utsträckning riksmedier ägnar sig åt tolkande 

respektive beskrivande journalistik under en valrörelse. De artiklar som explicit angav 

att det rörde sig om tolkningar utgjorde 7,5 procent av samtliga artiklar. Dessa 

använde speciella vinjetter, exempelvis ”analys”. Men Strömbäck kom även fram till 

att tolkningar spelade en framträdande roll i en stor andel artiklar och inslag som 

framställdes som ”raka nyheter”. Under valrörelsen 1998 och 2002 präglades i 

genomsnitt 38 respektive 43 procent av artiklarna och inslagen av ett tolkande 

förhållningssätt. Inför valet 2006 var siffran 36 procent.
105

 

Strömbäck skriver att det finns en inneboende risk i de journalistiska tolkningarna:  

”Dels riskerar man att vilseleda väljarna, att desinformera istället för att informera. 

Dels riskerar man att undergräva förtroendet för journalistiken genom kombinationen 

av att tolkningarna är skrivna som faktapåståenden och att de kan visa sig vara 

felaktiga”.
106

  

Journalisterna nöjer sig inte alltid med att ge medborgarna sådan information att de 

fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor. Journalisten väljer själv att ta 
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ställning å läsarnas vägnar. Det gör att medierna inte speglar verkligheten, 

journalisterna träder i stället in i rollen som domare och recensenter.
107

  

Dominansen av politiker som explicita källor och journalisternas tolkningar 

samverkar till att förpassa medborgarna till åskådarbänken. Medborgarna får nöja sig 

med att ta del av vad politikerna säger till medierna, men inte ofiltrerat.
108

 

Här är det intressant att undersöka om den så kallade ”filtreringen” förekommer i lika 

stor utsträckning i webbtidningen som i papperstidningen, eller om politikerna kan 

tala mer direkt till publiken i webbtidningarna utan att behöva tolkas av journalister.  

Något som talar för att webbtidningarna intar ett mer beskrivande förhållningssätt är 

återigen kravet på snabb publicering och att materialet som är nytt prioriteras högre än 

materialets generella nyhetsvärde.
109

 Ett beskrivande förhållningssätt är rimligtvis 

mindre tidskrävande än ett tolkande förhållningssätt. Därför är det rimligt att anta att 

webbtidningarna i första hand väljer det tidigare, vilket leder fram till följande 

hypotes:  

Hypotes 8: Webbtidningarna använder i större utsträckning ett beskrivande 

förhållningssätt jämfört med papperstidningarna.  

3 Metod 

I detta avsnitt beskrivs valet av metod för den empiriska undersökningen. Därefter 

specificeras tillvägagångssättet med några exempel på hur tolkningen gått till. Vidare 

diskuteras urval och avgränsningar samt problem som uppkom till följd av 

metodvalet. Avslutningsvis följer en diskussion om validitet och reliabilitet. 

3.1 Val av metod  

Syftet med undersökningen är att reda ut vilka skillnader och likheter det finns i 

pappers- och webbtidningarnas inrikespolitiska rapportering. Med hjälp av en 

kvantitativ innehållsanalys går det att få fram statistiska uppgifter som besvarar denna 

fråga och därmed uppfyller studiens syfte.   
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Helge Östbye m.fl. skriver att kvantitativ innehållsanalys är en sorts dataregistrering 

och ett hjälpmedel för att analysera innehållet i en text. En fördel med 

innehållsanalysen är att det är möjligt att gå igenom ett stort material där det går att se 

hur stor förekomsten är av det som undersöks.
110

 En annan fördel är att det går att 

beskriva mönster och utvecklingstendenser i mediernas innehåll.
111

  

Det intressanta i denna studie är hur frekvent olika kategorier förekommer i de olika 

medietyperna. Undersökningen ska exempelvis ge svar på hur stor del av de politiska 

artiklarna som är spelgestaltade i papperstidningarna jämfört med i webbtidningarna. 

När man söker svar på frågor som handlar om just frekvenser och utrymme och vill ta 

reda på likheter och skillnader i rapporteringen lämpar sig kvantitativ innehållsanalys 

väl, enligt Esaiasson m.fl.
112

  

Ett annat sätt att jämföra pappers- och webbtidningar hade kunnat vara att genom en 

fallstudie studera de olika mediernas karaktärsdrag och hur de tar uttryck när båda 

medietyperna skriver om samma händelse. Med den metoden hade man kunnat få en 

djupare förståelse och se andra skillnader än de som syns i denna undersökning. 

Sådana studier har emellertid redan gjorts av bland annat Ulrika Hedman och Michael 

Karlsson som kartlagt webbtidningens särskilda medielogik och nyhetsvärdering.
113

 

För att den här studien ska vara kumulativ kommer den att bygga vidare på tidigare 

forskning och belysa ett outforskat område. Nämligen vad pappers- och 

webbtidningens skiljda medielogiker och nyhetsvärdering får för effekter i praktiken. 

Detta besvaras bäst genom att mäta hur stor förekomsten är av olika kategorier i 

papperstidningen jämfört med i webbtidningen.  

Den kvantitativa innehållsanalysen är en vanlig väg att gå när det gäller forskning 

inom medie- och kommunikationsvetenskap när det intressanta är att samla in stora 

mängder data som rör politisk rapportering.
114
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3.2 Tillvägagångssätt 

De medier som ingick i undersökningen var Aftonbladet, aftonbladet.se, Expressen 

och expressen.se. Eftersom papperstidningarna i normalfall har en utgivning som sker 

en gång dagligen studeras artiklar ur varje ny dags tidning. 

Eftersom nätet präglas av ständig förändring och uppdateras kontinuerligt valdes tre 

bestämda tidpunkter att dagligen ladda hem webbtidningarnas förstasida och utifrån 

kodinstruktionerna ladda hem de artiklar på förstasidan, samt spara länkadresserna, 

som vid de bestämda tidpunkterna berör inrikespolitik. Tidpunkterna är 09.30, 15.30 

och 21.30. Eftersom artiklar på webben kan uppdateras och förändras kodades inte 

artiklarna förrän de ansågs vara slutgiltiga (mer om detta under metodproblem). 

Undersökningens analysverktyg består av ett kodschema och kodinstruktioner som 

använts av Jesper Strömbäck, Kent Asp och Gunnar Nygren under flera 

valundersökningar. Kodschemat är anpassat för att bättre passa denna studies syfte 

och frågeställningar. Definitionerna av de olika variablerna är dock desamma och 

återfinns i kodinstruktionerna. 

Tyngdpunkten i undersökningen utgår ifrån gestaltningsteorin och de fyra 

kategorierna spel-, sak-, skandal- och triviagestaltning. Det är den dominerande 

gestaltningen i artikeln som varit avgörande för hur den har kodats.  

Artiklar som kodats som spelgestaltningar har främst fokuserat på strategier och HUR 

politik bedrivs. Viktiga indikatorer på en spelgestaltning är att artikeln innehåll spel-, 

sport- och krigsmetaforer. Här är ett exempel: 

”I samma stund som Mona Sahlin avgick började Håkan Juholt planera för ett 

hemligt maktövertagande…” 

Artikeln handlar om Håkan Juholts strategi för att bli ny partiledare och frasen 

”hemligt maktövertagande” är att betrakta som en krigsmetafor. Därför tolkas detta en 

spelgestaltning. 

Sakgestalade artiklar fokuserar på VAD som har hänt, VAD någon har föreslagit, 

eller VAD någon har sagt i den mån det syftar på politikens innehåll. För att en artikel 

ska kodas som sakgestaltning krävs att den handlar om politikens sakliga innehåll 

eller sakliga förhållanden i verkligheten med relevans för politikens innehåll.  
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Här är ett exempel på en artikel som kodats som sakgestaltad: 

”Partiets båda språkrör skriver att de nya kraven, bland annat att släktskap och 

identitet ska kunna styrkas för anhöriginvandring, splittrar familjer.” 

Artikeln handlar om vad språkrören uttrycker för ståndpunkt i en politisk sakfråga och 

tolkas därför som en sakgestaltning. 

En artikel som klassificeras som triviagestaltning är exempelvis en artikel som 

fokuserar på Håkan Juholts mustascher genom åren. Det är artiklar som inte har 

någon politisk relevans men ändå handlar om politiker. 

En skandalgestaltad artikel handlar helt enkelt om skandaler, det kan exempelvis vara 

politiker som betett sig moraliskt klandervärdigt eller brutit mot regler och lagar.  

I en annan mätning undersöks artiklarnas kontextuella gestaltningar, det handlar då 

om att de antingen är episodiskt eller tematiskt gestaltade. Med episodisk gestaltning 

avses att artikeln huvudsakligen fokuserar på en enskild händelse, utspel eller person 

och inte går längre bort från den specifika händelsen, utspelet eller personen. För att 

gestaltningen ska klassificeras som tematisk krävs att nyhetens innehåll sätts i ett 

bredare sammanhang där den strävar efter att förstå sammanhang, tendenser eller 

konsekvenser för samhället. 

3.3 Urval och avgränsningar 

Undersökningen genomfördes under två veckor, 28 februari-13 mars 2011 då 

Aftonbladets och Expressens pappersversioner och webbupplagornas förstasidor 

studerades dagligen. Artiklarna som ingår i undersökningen är nyhetsjournalistiskt 

bearbetade artiklar som i webbtidningarna och papperstidningarna är signerade av 

journalister eller nyhetsbyråer, som är placerade på sidor med vinjetten ”politik” eller 

motsvarande, eller som i bild, rubrik eller ingress explicit refererar till svenska 

politiska aktörer eller institutioner. Endast texter med fler än tio rader ingår. 

Det skulle ha varit intressant att även ta med morgontidningars pappers- och 

webbversioner i studien för att jämföra de olika genrerna med varandra. Men det 

skulle krävas allt för mycket tid för att få fram ett så stort material att några relevanta 

slutsatser kan dras. Genom att koncentrera studien till kvällstidningsgenren går det att 

dra generella slutsatser om denna. Kvällstidningsgenren kan anses vara den mest 
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intressanta med tanke på att förändringarna i människors läsarmönster, från 

papperstidning till webbtidning, visat sig gälla kvällspressen i synnerhet.
115

 

Studien berör enbart inrikespolitiska nyheter. Utrikespolitiska nyheter exkluderas ur 

studien. Skälet till det är att tidigare studier som rör politisk gestaltning ofta har 

handlat om svenska valundersökningar. Av naturliga skäl fokuserar flera av dessa 

enbart på politiska företeelser i Sverige. För att undersökningen ska kunna vara 

jämförbara med dessa utelämnas utrikespolitiska nyheter ur studien.  

Vidare avgränsas studien till papperstidningens nyhetssidor. Ledare, sport, kultur, 

debatt och nöje inte är föremål för undersökningen vare sig på webben eller i 

papperstidningen. Det är den politiska rapporteringen på nyhetsplats som fokusen 

ligger på. 

Tidsperioden på två veckor ska kunna vara generaliserbar för hur den politiska 

rapporteringen ser ut under en mellanvalsperiod. Det har gått tillräckligt lång tid 

sedan det senaste valet och det återstår lång tid innan nästa val. Undersökningen 

påverkas därför inte av valjournalistikens speciella uttryck. Istället koncentrerar sig 

studien på hur medierna rapporterar om politik under normaltillstånd när inte själva 

valet står i centrum. Därför kan studien anses vara representativ för en 

mellanvalsperiod. 

I övrigt styrdes inte valet av tidsperiod av några politiska händelser utan kan ses som 

ett slumpmässigt urval. Därmed hade samma undersökning kunna göras när som helst 

under en mellanvalsperiod.  

Med tanke på det komprimerade tidsschemat för arbetet med studien, samt att 

undersökningen omfattade fyra medier kändes två veckor som en rimlig tidsperiod. 

En längre studie hade kunnat ge andra resultat för de enskilda medierna men det som 

varit studiens föremål är skillnaderna mellan webb- och papperstidningarna. Där bör 

två veckor vara tillräckligt lång tid för att kunna urskilja tendenser. 

Under undersökningsperioden dominerade Socialdemokraternas omorganisation den 

politiska rapporteringen i alla fyra medierna. Expressen.se publicerade störst andel 

artiklar i ämnet (56,3 procent) följt av Expressen (54,5 procent), Aftonbladet (50,8 
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procent) och aftonbladet.se (48,3 procent). Det kan exempelvis ha bidragit till att 

andelen spelgestaltningar blivit högre under denna undersökningsperiod än vad den 

annars skulle ha varit. Men att en specifik händelse kan ha påverkat utfallet behöver 

inte ha någon betydelse för det centrala i studien – jämförelsen mellan webb- och 

papperstidningar. Båda medietyperna har rapporterat ungefär lika mycket om detta 

dominerande ämne. I figur 3.1 presenteras det urval av artiklar som ingått i denna 

studie.  

Figur 3.1 Antal artiklar och artiklarnas genre 

Diagrammet visar antal inrikespolitiska artiklar som ingår i undersökningen samt artiklarnas 

genrer. 

Flest artiklar under undersökningsperioden publicerades på aftonbladet.se (87 

stycken) följt av expressen.se (71 stycken), Aftonbladet (65 stycken) och Expressen 

(55 stycken).  

Webbtidningarna hade även flest artiklar unika för det egna mediet. Aftonbladet.se 

hade 46 unika artiklar och expressen.se hade 43 unika artiklar. För Aftonbladet och 

Expressen var siffrorna 24 respektive 27. 

41 artiklar parallellpublicerades i Aftonbladets medier medan Expressens medier hade 

28 parallellpublicerade artiklar. 

För att tydligare visa på skillnader och vad som kännetecknar politik i webbtidningar 

och papperstidningar hade man enbart kunnat mäta de artiklar som är unika för det 

egna mediet. Men för att få en bild av vad de olika medierna erbjuder läsarna har alla 
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artiklar tagits med i undersökningen, även de artiklar som förekommit i båda 

kanalerna och därför kodats två gånger.  

3.4 Metodproblem 

Webben präglas av kontinuerlig publicering. En händelsenyhet kan uppdateras flera 

gånger på en dag och genomgå många olika typer av förändringar. Det kan vara såväl 

rättningar av stavfel eller syftningsfel som omflyttning av hela textavsnitt eller att 

information plockas bort eller läggs till.
116

 För att komma underfund med dessa 

skillnader kan det vara lämpligt att avgränsa materialet till ett mindre omfång artiklar 

för att utkristallisera skillnaderna. Då skulle en kvalitativ metod vara mer lämplig. 

Men den här studien syftar inte till att jämföra skillnader till följd av en kontinuerlig 

publicering. 

Likväl innebär detta ett problem, även vid en kvantitativ innehållsanalys. När det 

kommer ut olika versioner av en nyhet, vilken version ska då bli föremål för 

analysen? Michael Karlsson skriver så här: 

”Frågan är hur man hanterar texter, metodologiskt och analytiskt, som inte är 

manifesta utan har flera potentiella versioner? En fråga som flera forskare är 

benägna att ställa men ingen har något svar på eftersom vi hitintills saknar metoder 

och teorier för detta. Denna typ av fenomen, aktualiserat i de digitala medierna, 

innebär problem för systematiserbarheten, kvantifierbarheten, reproducerbarheten 

och generaliserbarheten hos den kvantitativa innehållsanalysen”.
117

 

För att lösa detta problem räknades nyheterna som slutgiltiga dygnet efter att de först 

publicerades på förstasidan och kodades vid denna tidpunkt. Artiklarna var då 

antingen längst ned på förstasidan eller borttagna från den, därför bedömdes de inte 

längre som ”aktiva” eller föremål för någon ändring. 

Att artiklar uppdateras flera gånger påverkar främst händelsenyheter såsom 

trafikstörningar, bränder och olyckor.
118

 Detta problem uppstod endast några enstaka 

gånger under undersökningen då artiklarna bestod av liverapporteringar. Lösningen 

var helt enkelt att vänta till dagen efter då liverapporteringen var över. Genom att ha 
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sparat alla länkadresser gick artiklarna att kontrollera även efter att de försvunnit från 

förstasidan.  

3.5 Validitet och reliabilitet 

Målet, att uppnå en god resultatvaliditet ställer krav på två saker. 1) En diskussion 

kring uppsatsens begreppsvaliditet. 2) En metod för att säkerställa hög reliabilitet. 

Vad gäller begreppsvaliditeten tillämpades ett förfaringssätt som Peter Esaiasson m fl 

skriver om: ”… en många gånger bra möjlighet är att helt enkelt kopiera en 

operationalisering som andra, och kanske då helst mer etablerade, forskare tidigare 

har använt.” 

Som tidigare nämnt användes till stora delar samma kodschema och definitioner i 

kodinstruktionerna som Jesper Strömbäck m.fl. använt sig av i tidigare forskning. 

Fördelen med det här förfarandet är att arbetet blir kumulativt. Resultatet från studien 

går att jämföra med tidigare undersökningar av andra forskare.
119

 

Hur pass väl begreppsvaliditeten än är, är det möjligt att slarvfel begås under 

kodningen av materialet eller att uppsatsförfattarna tolkar materialet olika på grund av 

att den kvantitativa innehållsanalysen i grunden har kvalitativa element. Arbetet med 

att uttrycka data i kvantitet sker utifrån kvalitativa observationer i 

tidningsartiklarna.
120

 Det finns alltså utrymme att göra olika tolkningar av vilka 

värden vissa artiklar ska tilldelas.  

Ett sätt att lösa detta problem är att tillämpa kodinstruktioner som har använts vid 

tidigare studier. Det innebär att de är välbeprövade vid flera tidigare tillfällen vilket 

till viss del minskar risken att olika tolkningar görs.  Efter den empiriska 

undersökningen delades kodningen upp mellan oss båda uppsatsförfattare. Men 

istället för att genomföra ett reliabilitetstest, där vi kunde ha gått tillbaka och testkodat 

om en del av varandras material för att se hur väl överensstämmelsen av våra 

respektive kodningar var, valdes en annan metod.
121

 

Samtliga artiklar kodades av båda uppsatsförfattarna var för sig. De artiklar som hade 

kodats olika gick vi sedan igenom tillsammans och diskuterade vilken tolkning som 
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var riktig för att studien skulle vara enhetlig. På det här sättet har vi försökt uppnå en 

hög reliabilitet i undersökningen.
122

  

4 Resultat 

Här presenteras resultaten från undersökningen i form av tabeller och illustrerande 

diagram. De empiriska data som presenteras visar på skillnaderna i rapporteringen 

mellan papperstidningarna och deras respektive webbversioner. 

4.1 Politik som sak, spel, skandal och trivia 

Den första hypotesen löd ”Webbtidningarna använder sig i större utsträckning av 

sakgestaltningar än papperstidningarna.” Figur 4.1.1 besvarar denna hypotes.  

Figur 4.1.1 Dominerande gestaltning i artikel 

  

 

Diagrammen visar andelen artiklar fördelade på de olika gestaltningskategorierna. 

En central del av diskussionen kring den politiska journalistiken handlar om 

gestaltningsteorin som diskuterades i teorikapitlet. Figur 4.1.1 ger ett empiriskt 
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underlag för att urskilja likheter och skillnader mellan pappers- och webbtidningar 

sett till hur politik gestaltas.  

Resultatet visar att gestaltningsvalen är mer kopplade till medieföretaget än 

medietypen. Skillnaderna är signifikanta mellan Aftonbladets medier och Expressens 

medier där de förra domineras av sakgestaltningar medan de senare domineras av 

spelgestaltningar.  

Resultatet ger dock stöd för hypotesen. Båda webbtidningarna har en större andel 

sakgestaltade artiklar än deras respektive papperstidningar. Papperstidningarna har 

istället en större andel spel- och skandalgestaltningar än webbtidningarna. 

Triviagestaltningar förekommer också i större utsträckning i papperstidningarna. 

4.2 Tematisk eller episodisk gestaltning 

Den andra hypotesen löd: ”Webbtidningarna använder sig i större utsträckning av 

episodiska gestaltningar än papperstidningarna. Papperstidningar använder sig i 

större utsträckning av tematiska gestaltningar än webbtidningarna.” Figur 4.2.1 

besvarar denna hypotes. 
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Figur 4.2.1 Dominerande kontextuell gestaltning 

   

 

Diagrammen visar andelen artiklar som gestaltas episodiskt respektive tematiskt i de olika 

medierna. 

Den kontextuella gestaltningen är en annan del av gestaltningsteorin som diskuterades 

i teorikapitlet och som påverkar läsarnas ansvarsutkrävande. Här handlar det om 

huruvida en nyhet beskrivs som en enskild händelse (episodisk) eller sätts in i ett 

generellt sammanhang (tematisk).  

Resultatet visar även här att gestaltningsvalen är mer kopplade till medieföretaget än 

medietypen. Aftonbladets medier använder mer frekvent tematiska skildringar än 

Expressens medier där episodisk gestaltning dominerar. Det finns inga gemensamma 

tendenser för webbtidningarna. På aftonbladet.se dominerar tematiska gestaltningar 

medan episodiska gestaltningar dominerar på expressen.se. 

Resultat ger därmed inget enhälligt stöd för hypotesen.  
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4.2.2 Tematisk gestaltning genom hyperlänkar 

Den tredje hypotesen löd: ”Webbtidningarna använder sig i större utsträckning av 

tematiska gestaltningar än papperstidningarna (i det fall artiklar med hyperlänkar 

betraktas som tematiska)”. Figur 4.2.3 besvarar denna hypotes. 

4.2.3 Kontextuell gestaltning (med hyperlänkar) 

  

 

Diagrammen visar andelen artiklar som gestaltas episodiskt respektive tematiskt. I denna 

mätning har samtliga artiklar innehållandes hyperlänkar klassificerats som tematiska.  

Här tillämpas Evelands teori om att artiklar innehållandes hyperlänkar är att betrakta 

som tematiska eftersom de erbjuder sammanhang. Figur 4.2.3 ger ett empiriskt 

underlag för att diskutera i vilken utsträckning webbtidningarna erbjuder fördjupning.   

78 procent av artiklarna på aftonbladet.se och 87 procent av artiklarna på expressen.se 

innehåller hyperlänkar. Det innebär att 35,6 procent av artiklarna på aftonbladet.se 

och 60,6 procent av artiklarna på expressen.se klassificerats om från episodiska till 

tematiska.   
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Resultatet visar att mer än nio av tio webbartiklar erbjuder sammanhang eller 

bakgrund. Webbtidningarna har därmed betydligt större andelar tematiska artiklar än 

papperstidningarna. Därmed ger resultatet ett starkt stöd för hypotesen.  

4.3 Nyhetskällor 

Den fjärde hypotesen löd: ”Webbtidningarna använder färre källor per artikel än 

papperstidningarna.” Figur 4.3.1 besvarar denna hypotes. 

Tabell 4.3.1 Antal citerade källor 

Medium Antal citerade 
källor i 
genomsnitt 

Antal omnämnda 
och namngivna 
källor i genomsnitt 

Andel artiklar med 
färre än två källor 
 

Aftonbladet 2,57 0,04 35,4% 

Aftonbladet.se 2,29 0,09 36,8% 

Expressen 2,52 0,13 21,3% 

Expressen.se 1,79 0,19 47% 

Tabellen visar källor som förekommer i nyhetsartiklar, intervjuer och övrigt. Analyser är 

undantagna från mätningen. 

 

En del av diskussionen kring medielogikens uttryck vid publicering på nätet handlar 

om användandet av källor som diskuterades i teorikapitlet. Tabell 4.3.1 ger empiriskt 

underlag som tydligt visar att papperstidningarna i genomsnitt använder sig av fler 

källor per artikel än vad webbtidningarna gör. De har också större andelar artiklar där 

minst två källor citeras. Tydligast är skillnaden mellan Expressen och expressen.se. 

Resultatet ger därmed stöd för hypotesen. En annan tendens är att webbtidningarna i 

större utsträckning använder sig av omnämnda källor, alltså källor som inte 

förekommer med direkta citat.  

4.3.2 Vilka får komma till tals?  

Den femte hypotesen löd: ”Webbtidningarna använder i större utsträckning politiker 

som källor än papperstidningarna”.  

Den sjätte hypotesen löd: ”Papperstidningarna använder i större utsträckning 

medborgare som källor än webbtidningarna”. Figur 4.3.3 besvarar dessa hypoteser.  
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Figur 4.3.3 Politiker, journalister och medborgare som källor 

Diagrammet visar andelen artiklar där de olika aktörsgrupperna förekommer som källor. 

Mätningen avser nyhetsartiklar, intervjuer och övrigt. Analyser är undantagna från 

mätningen. 

Här presenteras i vilken utsträckning de olika aktörsgrupperna framträder i den 

politiska journalistiken. Figur 4.3.3 ger ett empirisikt underlag som visar att 

papperstidningarna i något större utsträckning använder politiker som källor än vad 

webbtidningarna gör. Därmed får den femte hypotesen inget stöd.  

Även om skillnaderna är små visar tendenserna att medborgare förekommer som 

källor i något högre utsträckning i papperstidningarna jämfört med webbtidningarna. 

Därmed ger resultatet stöd för den sjätte hypotesen. 

Det går även att se tendenser att webbtidningarna i större utsträckning än 

papperstidningarna använder journalister som källor och publicerar artiklar där ingen 

av aktörsgrupperna förekommer.  

4.3.4 Hur medborgare framställs 

Den sjunde hypotesen löd: ”Medborgare förekommer i större utsträckning som 

jämlika aktörer i webbtidningarna än i papperstidningarna”. Figur 4.3.5 besvarar 

denna hypotes. 
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Figur 4.3.5 Hur framställs medborgarna? 

 

 

Diagrammen visar procentuellt hur medborgare framställs i nyhetsartiklar, intervjuer och 

övrigt. Analyser är undantagna från mätningen. 

 

Här presenteras i vilka roller medborgare framställs i den politiska journalistiken. I 

teoriavsnittet diskuterades det att rollen som jämlik aktör är att föredra ur 

demokratiskt perspektiv medan andra roller kan bidra till att medborgare blir 

oengagerade i politiken.  

Resultatet visar även här att tendenserna är mer kopplade till medieföretag än 

medietyp. Medborgare framställs i huvudsak som fall och som statistik i både webb- 

och papperstidningarna. De framträder som jämlika aktörer i en artikel i Aftonbladet 

och i en artikel på aftonbladet.se. I Expressens medier förekommer de överhuvudtaget 

inte som jämlika aktörer. Därmed får den sjunde hypotesen inget stöd. 

Tendenserna visar att medborgarna gestaltas i något högre grad som misstroende i 

webbtidningarna och i något högre grad som fall i papperstidningarna.  
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4.4 Journalisterna som aktörer 

Den åttonde hypotesen löd: ”Webbtidningarna använder i större utsträckning ett 

beskrivande förhållningssätt jämfört med papperstidningarna”. Hypotesen besvaras i 

figur 4.4.1. 

Figur 4.4.1 Journalistiskt förhållningssätt 

 

 

Diagrammen visar i hur stor andel av artiklarna journalisten valt ett beskrivande respektive 

ett tolkande förhållningssätt. Mätningen avser nyhetsartiklar, intervjuer och övrigt. Analyser 

är undantagna från mätningen. 

 

Figur 4.4.1 ger ett empiriskt underlag för i vilken utsträckning journalisterna använder 

sig av ett beskrivande respektive ett tolkande förhållningssätt i nyhetsartiklarna. 

Teoridiskussionen handlade om att tolkande journalistik minskar medborgarnas 

möjligheter att göra egna tolkningar och att självständigt kunna ta ställning i politiska 

frågor. 

Tendenserna är att webbtidningarna har en något större andel beskrivande artiklar och 

papperstidningarna en något större andel tolkande artiklar. Webbtidningarna har 

tillsammans 80,4 procent beskrivande artiklar och 19,6 procent tolkande artiklar. 
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Papperstidningarna har tillsammans 75,8 procent beskrivande artiklar och 24,2 

procent tolkande artiklar.  

Resultatet ger därför stöd för hypotesen.   

5 Analys 

I följande del jämförs resultaten från denna studie med tidigare forskning. Resultaten 

kommer även att diskuteras utifrån de teorier som behandlades i teoriavsnittet.  

5.1 Politik som sak, spel, skandal och trivia 

Hypotes 1: Webbtidningarna använder sig i större utsträckning av sakgestaltningar 

än papperstidningarna.  

Resultatet ger stöd för hypotesen. Båda webbtidningarna har en större andel 

sakgestaltade artiklar än deras respektive papperstidningar. Tendenserna visar att 

papperstidningarna i större utsträckning satsar på spel- och skandalgestaltningar än 

webbtidningarna. Även triviagestaltningar förekom i större utsträckning i 

papperstidningarna. 

Enligt Cappella, Hall Jamieson och Thompson bidrar spel- och skandalgestaltning till 

att öka medborgares cynism och misstro mot politiker och slutligen hela den politiska 

processen.
123

 I förlängningen kan det leda till att medborgare helt slutar att delta i den 

politiska processen.
124

   När dessa gestaltningar dominerar nyheterna så trängs 

diskussioner om mer relevanta samhällsfrågor undan.
125

  Men om medborgarna 

istället får ta del av sakgestaltade nyheter aktiveras inte cynismen och misstron i 

samma utsträckning.
126

 Enligt Jesper Strömbäck ger sakgestaltade artiklar 

medborgarna information som gör det möjligt för dem att göra intelligenta 

ställningstaganden och rösta medvetet.
127

 

I ljuset av dessa teorier och resultatet går det att argumentera för att webbtidningarnas 

politiska rapportering ger positivare effekter för demokratin än papperstidningarnas 

rapportering. Läsarna av papperstidningarna löper en större risk att utveckla misstro 
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mot makthavarna och riskerar ett avståndstagande från den politiska processen. 

Läsarna av webbtidningarna får istället information som gör det möjligt för dem att 

göra medvetna ställningstaganden.  

Hur politiken gestaltas har varierat mellan olika medier, mellan olika val och mellan 

valrörelser och mellanvalsperioder.
128

 Papperstidningarnas resultat i denna studie 

skiljer sig i huvudsak inte från tidigare mätningar gjorda under valrörelser. En 

skillnad är dock att Expressen har en något större andel spelgestaltningar och färre 

sakgestaltningar i denna undersökning. En förklaring till detta kan vara det som 

diskuterades i metodavsnittet; att Socialdemokraternas omorganisation varit ett 

dominant tema i tidningen och trängt undan andra politiska nyheter. 

Just papperstidningarnas begränsade utrymme och webbtidningarnas obegränsade 

utrymme kan vara en del av förklaringen till att webbtidningarna har större andelar 

sakgestaltningar. Alla fyra medier har nyhetsvärderat artiklar om Socialdemokraterna 

högt, och av dessa var en stor andel spelgestaltningar. Skillnaden är att artiklarna om 

Socialdemokraterna inte behöver tränga undan andra politiska nyheter i 

webbtidningarna, på samma sätt som i papperstidningarna.  

En annan förklaring handlar om nyhetsvärdering. Webbtidningarna har i grunden 

samma kriterier för nyhetsvärdering som papperstidningarna, men webbtidningarna 

styrs även av det faktum att nytt materialet prioriteras högre än materialets generella 

nyhetsvärde.
129

 Därmed öppnas dörren för politiska nyheter, exempelvis nya förslag, 

som inte skulle ha tillräckligt högt nyhetsvärde för att publiceras i papperstidningarna.  

En annan förklaring är att webbtidningarnas arbetsrutiner kännetecknas av 

begränsningar i tid och en ständig deadline som medför krav på snabb publicering.
130

 

En sakgestaltad nyhet som fokuserar på vad som har hänt och vad någon har sagt går 

rimligtvis snabbare att bearbeta för publicering än en spelgestaltad nyhet. Där måste 

journalisten gå steget längre och beskriva strategier eller relationer mellan politiska 

aktörer.
131
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Samtidigt visar resultatet att det finns likheter mellan medierna inom samma företag. 

Aftonbladet och aftonbladet.se hade båda en majoritet av sakgestaltningar. Expressen 

och expressen.se hade båda en majoritet av spelgestaltningar. En given förklaring till 

detta är att 41 artiklar parallellpublicerades i Aftonbladet och på aftonbladet.se. 

Expressen och expressen.se hade i sin tur 28 gemensamma artiklar.  

Gunnar Nygren skriver att nätets speciella medielogik gör att det blir allt mindre av 

samma innehåll i både pappers- och webbtidningen.
132

 Det finns skäl att tro att denna 

utveckling ska hålla i sig. När allt fler väljer bort papperstidningen till förmån för 

webbtidningen
133

  behöver papperstidningarna locka med exklusivt material för att 

sälja. 

Om denna undersökning skulle replikeras om några år finns det anledning att tro att 

skillnaderna mellan pappers- och webbtidningarna skulle bli ännu större till följd av 

färre parallellpublicerade artiklar. Då skulle det ännu tydligare gå att se vilka 

gestaltningar som premieras av de olika medietyperna. 

5.2 Tematisk eller episodisk gestaltning 

Hypotes 2: Webbtidningarna använder sig i större utsträckning av episodiska 

gestaltningar än papperstidningarna. Papperstidningar använder sig i större 

utsträckning av tematiska gestaltningar än webbtidningarna. 

Resultatet ger inte enhälligt stöd för hypotesen. Den stämmer för Expressens medier 

med inte för Aftonbladets medier. Det finns inga gemensamma tendenser för 

webbtidningarna, i stället visar mätningen att gestaltningsvalen är mer kopplade till 

medieföretaget än medietypen. Aftonbladets medier använde mer frekvent tematiska 

skildringar än Expressens medier där episodisk gestaltning dominerar. Att 

skillnaderna och likheterna snarare är kopplade till medieföretagen än medietyperna 

kan, som nämndes i föregående del, till viss del bero på att en stor del av de politiska 

nyheterna är parallellpublicerade. 

Av resultaten i denna mätning går det endast att dra slutsatsen att kvällstidningarna 

inte har någon gemensam logik för vilken kontextuellt gestaltning som väljs i vilken 
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kanal. Det går därför inte att uttala sig generellt om vilka förutsättningar för 

ansvarsutkrävande som webbtidningarna eller papperstidningarna erbjuder läsarna.  

I teoriavsnittet diskuterades Mats Ekströms och Ulf Buskqvists studier. Deras resultat 

visar att en av webbtidningens skillnader gentemot papperstidningen är att 

händelsenyheter prioriteras framför fördjupningsartiklar, nyheter med tydlig 

händelsefokusering flyttas till webben.
134

  

Eftersom händelsenyheter generellt är att betrakta som episodiska medan 

fördjupningsartiklar kan betraktas som tematiska går resultaten för Aftonbladet och 

aftonbladet.se tvärtemot Ekströms och Buskqvists teori. Det går inte att dra slutsatsen 

att deras teori är felaktig, däremot går det att dra slutsatsen att den inte är giltig för 

den politiska rapporteringen i Aftonbladets medier. 

Utifrån teorierna om ansvarsutkrävande går det även att konstatera att läsare som 

enbart tar del av Expressens olika medier får svårare att förstå bakgrunder och 

sammanhang vilket i sin tur leder till att de inte tillskriver makthavare ansvaret i lika 

hög utsträckning som läsare av Aftonbladets medier.  

5.2.1 Tematisk gestaltning genom hyperlänkar 

Hypotes 3: ”Webbtidningarna använder sig i större utsträckning av tematiska 

gestaltningar än papperstidningarna (i det fall artiklar med hyperlänkar betraktas 

som tematiska)”. 

Resultatet ger starkt stöd för hypotesen. Båda webbtidningarna har betydligt större 

andelar tematiska artiklar än papperstidningarna när man betraktar episodiskt 

gestaltade artiklar med hyperlänkar som tematiska. 

Avsikten med den här mätningen var främst att pröva medielogikens traditionella 

synsätt att papperstidningen i större utsträckning erbjuder fördjupning och 

sammanhang än webbtidningen.
135

  I ljuset av detta resultat går det att starkt 

ifrågasätta synsättet då över 90 procent av webbtidningarnas artiklar erbjuder 

fördjupning och sammanhang.  
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Det ska dock påpekas att det inte är helt rättvist att, utifrån Evelands, teori jämföra 

webbtidningarnas tematiska skildringar genom hyperlänkar med papperstidningarnas 

tematiska skildringar. Eveland hävdar att hyperlänkar i webbartiklar ger fördjupning 

och förståelse för sammanhang.
136

 Men Papperstidningarna kan exempelvis ha tre 

artiklar om samma politiska ämne på ett uppslag. Om dessa i grunden är episodiska 

går det att diskutera huruvida de ändå ska klassificeras som tematiska om Evelands 

principer ska tillämpas. Det går att argumentera för att de då tillsammans skapar ett 

sammanhang. 

Därför går det inte att utifrån denna mätning dra slutsatsen att den ena medietypens 

läsare ges större möjligheter till fördjupning och förståelse än läsare av den andra 

medietypen. Däremot går det att konstatera att webbtidningarnas läsare i väldigt hög 

utsträckning erbjuds fördjupning inom den politiska rapporteringen. Därmed har de 

goda förutsättningar att skapa förståelse för sammanhang. 

Resultatet visar även att 78 procent av de politiska nyheterna på aftonbladet.se 

innehåller hyperlänkar. På expressen.se är siffran 87 procent. Det går att jämföra med 

Michael Karlssons studie från 2010 då siffran för mediernas samtliga artiklar var 70 

procent.
137

  Det tyder på att webbtidningarna i större mån försöker erbjuda 

fördjupning inom politik än andra områden.  

5.3 Nyhetskällor 

Hypotes 4: Webbtidningarna använder färre källor per artikel än 

papperstidningarna. 

Resultatet ger stöd för hypotesen. Båda papperstidningarna har fler källor i snitt än 

deras respektive webbtidningar. Detta kan härledas till teorierna om medielogik. 

Michael Karlsson skriver att nätets krav på snabbhet medför att nyheter tenderar att 

publiceras så fort det finns någon information tillgänglig och inte när all information 

är insamlad och bearbetad.
138

  Därför är det logiskt att webbreportrar försöker spara 

tid genom att prata med färre källor än vad reportrarna för papperstidningen gör. 

För att säkerställa att några få artiklar inte skulle dra upp genomsnittet och ge en 

missvisande bild mättes även hur många artiklar där färre än två källor förekom. 
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Resultatet visar även här att webbtidningarna använder sig av färre källor än 

papperstidningarna. Men där skillnaden är betydande mellan Expressen och 

expressen.se är den betydligt mindre mellan Aftonbladet och aftonbladet.se. En 

förklaring är att Aftonbladets medier har en större andel parallellpublicerade artiklar. 

Expressen och expressen.se har en mindre andel gemensamma artiklar vilket delvis 

förklarar att skillnaderna syns tydligare mellan medietyperna där.   

Det går därför att förvänta sig att skillnaderna kommer att växa ännu mer i framtiden 

om trenden som Gunnar Nygren beskriver håller i sig; att allt färre material 

parallellpubliceras.
139

 Tendenserna tyder på att webbtidningarna då kommer att 

använda färre källor än i den här undersökningen, där det parallellpublicerade 

materialet drar upp genomsnittet.  

Mätningen visar även att webbtidningarna använder sig av något större andel 

omnämnda källor vilket också kan förklaras med mediets krav på snabbhet.
140

 Om 

webbreportrarna inte får tag i en källa snabbt kan de hänvisa till vad källan sagt vid ett 

tidigare tillfälle eller till ett annat medium. 

När Jesper Strömbäck undersökte riksmedier inför valet 2006 framträdde i genomsnitt 

2,40 källor per nyhetsartikel eller inslag.
141

  Det ligger nära papperstidningarnas 

resultat i denna undersökning (Aftonbladet 2,57 och Expressen 2,52). I hans studie av 

valjournalistiken 2002 hade 38 procent av Aftonbladets artiklar färre än två källor, 

Expressens siffra var 43 procent.
142

 I denna undersökning ligger Aftonbladet på 

ungefär samma nivå (35,4 procent) medan Expressens andel sjunkit till 21,3 procent.  

Expressens avvikelse i denna mätning är svårförklarad eftersom förklaringen även 

måste ge svar på varför Aftonbladet inte följer samma utveckling. Utifrån studiens 

resultat går det inte att ge något heltäckande svar på frågan.   

Möjligen kan Expressens skillnader mot den tidigare undersökningen till viss del 

förklaras med hjälp av resultatet från mätningen av det journalistiska 

förhållningssättet. I den här undersökningen framträder journalister i mindre 

utsträckning som tolkande aktörer än under Strömbäcks valundersökningar. Istället 
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använder de i högre grad ett beskrivande förhållningssätt vilket ger utrymme för fler 

källor att komma till tals, eftersom journalistens eget aktörsutrymme minskat. 

Jesper Strömbäck hävdar att idealet ur ett kvalitetsperspektiv är att många får komma 

till tals, och att journalistiken tillämpar principen om två av varandra oberoende 

källor. För att ge så sanningsenliga bilder av verkligheten som möjligt och att låta 

människor själva ta ställning, bör minst två källor få komma till tals i varje artikel.
143

  

Detta kvalitetskrav uppfylldes i större utsträckning i papperstidningarna än i 

webbtidningarna. Enligt Strömbäcks teori går det därför att argumentera att läsarna av 

papperstidningarna får en sannare verklighetsbild och ges större möjligheter att själva 

ta ställning i politiska frågor än webbtidningarnas läsare.  

5.4 Vilka får komma till tals?  

Hypotes 5: Webbtidningarna använder i större utsträckning politiker som källor än 

papperstidningarna.  

Hypotes 6: Papperstidningarna använder i större utsträckning medborgare som 

källor än webbtidningarna. 

Resultatet ger inget stöd för den femte hypotesen. Tvärtom förekommer politiker som 

källor i något större utsträckning i papperstidningarna än i webbtidningarna. 

Martin Engebretsen skriver att professionella, byråkratiska källor dominerar starkt i 

webbtidningar. Hans undersökning visar att när en webbjournalist kontaktar en källa 

så är det 70 procents chans att källan är en person som är professionellt inblandad i 

den aktuella händelsen, exempelvis en politiker.
144

 Ulrika Hedman skriver att 

webbtidningens arbetsrutiner kännetecknas av begränsningar i tid då en ständig 

deadline gör att lättillgängliga och officiella källor prioriteras.
145

  

Politiker är officiella källor men en möjlig tolkning av resultatet är att de inte kan 

anses vara lättillgängliga. Därför kan det vara så att webbjournalisterna väljer andra 

officiella källor, exempelvis tjänstemän på myndigheter som är mer lättillgängliga. 

Något som talar för denna tolkning är att webbtidningarna hade större andelar artiklar 
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än papperstidningarna där andra personer än politiker, medborgare och journalister 

citerades.  

Att politiker förekommer mer frekvent i papperstidningarna kan förklaras med att 

mediets journalister inte har samma krav på snabb publicering och därför kan lägga 

ner mer tid på att försöka få tag i en politiker. Något som prioriteras på grund av att 

politikers uttalanden har ett högt nyhetsvärde.
146

  

Resultatet ger stöd för den sjätte hypotesen. Även om skillnaderna är små visar 

tendenserna att medborgare i större utsträckning framträder som källor i 

papperstidningarna än i webbtidningarna. 

Shoemaker och Reese skriver att journalister ofta föredrar officiella källor, som 

myndigheter och politiker, dels för att de är lättillgängliga och dels för att journalister 

tror att officiella källor har viktiga saker att säga. Deras uttalanden accepteras ofta 

som sanningar, vilket sparar tid åt journalisten då denne slipper dubbelkolla 

uppgifterna.
147

  

Just att journalisterna sparar tid på att välja officiella källor kan vara en förklaring till 

att webbtidningarna har färre medborgare som källor än papperstidningarna. Michael 

Karlsson skriver att webbtidningarnas högsta prioritet är att få ut informationen direkt 

och enligt Ulrika Hedman prioriteras lättillgängliga och officiella källor högre i 

webbtidningarna.
148

 

Aftonbladets resultat skiljer sig inte avsevärt från tidningens resultat i Jesper 

Strömbäcks valundersökning 2006. Expressen har dock en betydligt högre andel 

politiker och en mindre andel medborgare än vad tidningen hade i Strömbäcks 

undersökning. En förklaring är att Socialdemokraternas omorganisation dominerat 

mediets rapportering i denna studie. I dessa artiklar har Expressen nästan uteslutande 

använt sig av politiska källor.  

Tendenserna tyder på att medborgare kommer att få ännu mindre utrymme i 

webbtidningarnas artiklar i takt med att parallellpubliceringarna minskar. Ur ett 

                                                 
146

 Shoemaker, Reese, 1996, sid 181, Strömbäck, 2009, sid 157 
147

 Shoemaker, Reese, 1996, sid 181 
148

 Hedman, 2006, sid 57-58, Karlsson, 2010, sid 98-100 



 51 

samtals- och deltagardemokratiskt perspektiv är det ett problem eftersom det riskerar 

att göra medborgare oengagerade.
149

 

5.5 Hur medborgarna framställs 

Hypotes 7: ”Medborgare förekommer i större utsträckning som jämlika aktörer i 

webbtidningarna än i papperstidningarna”.  

Resultatet ger inget stöd för hypotesen. Medborgare som jämlik aktör förekommer 

överhuvudtaget inte i vare sig Expressen eller expressen.se. Aftonbladet och 

aftonbladet.se har endast en artikel vardera där medborgare framställs som jämlik 

aktör. Jesper Strömbäcks påstående om att medborgare mycket sällan framställs som 

jämlik aktör i den politiska journalistiken kan därmed anses giltig även för 

webbtidningarna.
150

  

I en valundersökning av Jesper Strömbäck från 2002 förekom medborgare som 

misstroende i fyra procent av artiklarna och endast i några enstaka fall som jämlika 

aktörer.
151

  I denna mätning förekommer medborgare som misstroende i större 

utsträckning och främst i webbtidningarna.  

I några fall låg artiklarna på gränsen mellan att framställa medborgare som 

misstroende och som jämlika aktörer. Det handlade då om citat från chattar och 

debatter som lyftes ut till artiklar. I en sådan debatt diskuterades vem som vore en 

lämplig ledare för Socialdemokraterna. I grunden är det en plattform som gör det 

möjligt för medborgare att lyftas fram som jämlika aktörer. Men journalisten valde 

rubriken ”Läsarna vill inte ha Östros” och lyfte endast fram citat som var kritiska till 

Thomas Östros som person och som politiker. Detta exempel kan betraktas som 

symptomatiskt för hur nyhetsvärderingen gör att journalister hellre framställer 

medborgare som misstroende än som jämlika aktörer. Enligt Håkan Hvitfelt värderas 

en nyhet högre om den är sensationell, handlar om enskilda elitpersoner och har 

negativa inslag.
152

  Det kan vara en förklaring till att journalisten valde en 

misstroende-gestaltning i stället för att lyfta fram sakliga citat från båda sidor.  
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En annan förklaring till att medborgare sällan förekommer som jämlik aktör är att 

officiella personers åsikter och uttalanden tillskrivs ett högre nyhetsvärde än de hos 

icke-officiella källor.
153

 Vad en vanlig medborgare anser i en politisk fråga bedöms 

med andra ord som tämligen ointressant. Däremot antyder resultaten i den här 

mätningen att det har ett högt nyhetsvärde om det är många medborgare som tycker 

något eller om det är en medborgare som blivit drabbad av regeringens politik på 

något sätt. Det är som statistik och som fall medborgare främst framträder i såväl 

webbtidningarna som papperstidningarna.  

Tendenserna visar att papperstidningarna i högre utsträckning framställer medborgare 

som fall vilket kan härledas till att webbtidningarnas främsta prioritet är att få ut 

informationen direkt.
154

 Journalisterna i papperstidningen har mer tid för research och 

att åka och träffa medborgare som drabbats av den beskrivna händelsen. 

Jesper Strömbäck skriver att om journalistiken utesluter medborgarna eller reducerar 

dem till statistik, fall, och misstroende bidrar det knappast till att engagera människor 

politiskt.
155

 Utifrån denna mätning kan vi konstatera att den ena medietypen inte är 

bättre än den andra när det gäller att få människor politisk engagerade genom hur 

medborgare framställs. 

5.6 Journalisterna som aktörer 

Hypotes 8: Webbtidningarna använder i större utsträckning ett beskrivande 

förhållningssätt jämfört med papperstidningarna. 

Resultatet ger stöd för hypotesen. Båda webbtidningarna har en större andel artiklar 

med ett beskrivande förhållningssätt än vad deras respektive papperstidningar har.  

En förklaring till att webbtidningarna oftare använder sig av ett beskrivande 

förhållningssätt kan vara att det krävs mer tid för att bearbeta informationen om ett 

tolkande förhållningssätt tillämpas. Webbtidningarna prioriterar att publicera så fort 

någon information är tillgänglig istället för att vänta med publiceringen tills all 

information är insamlad och bearbetad.
156

 Det kan leda till att ett beskrivande 

förhållningssätt gynnas på grund av tidsskäl. Ulrika Hedman hävdar att 
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webbredaktionen hellre strävar efter att vara först om en nyhet än att vara ensam om 

den.
157

  

Jesper Strömbäck skriver att en journalistik där journalisterna gör egna tolkningar 

leder till att medborgarnas möjligheter att göra sina egna tolkningar minskar. Det går i 

sin tur emot synen på mediernas uppgift att bistå medborgare med sådan information 

att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor.
158

 

Utifrån från denna syn på journalistiskt förhållningsätt går det att argumentera för att 

webbtidningarna är något bättre än papperstidningarna på att tillhandahålla sådan 

information att medborgare fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor. I 

takt med att allt mindre material parallellpubliceras
159

 kan skillnaderna förväntas bli 

ännu större i framtiden. 

Resultatet i denna mätning skiljer sig från tidigare valundersökningar. Både webb- 

och papperstidningarna har en mindre andel artiklar med ett tolkande förhållningssätt 

än fallet var i de valundersökningar av papperstidningar som diskuteras i teorikapitlet. 

Vid en jämförelse mellan papperstidningarna i denna studie och de i 

valundersökningen 2006 var andelen artiklar med ett tolkande förhållningssätt 11,8 

procentenheter fler 2006.
160

 

En möjlig förklaring är att tolkande förhållningssätt är vanligare under valperioder då 

den politiska rapporteringen får en mer framträdande roll och större prioritet. Kanske 

känner journalisterna att det är ännu viktigare inför val att uppfylla den självutnämnda 

uppgiften ”att gå bortom uttalandena från de olika sidorna i en politisk debatt för att 

finna de verkliga fakta och kärnan i debatten”, vilket öppnar för ett tolkande 

förhållningssätt.
161

  

6 Slutsatser och diskussion    

Resultatet av den här undersökningen tyder på att medielogiken och 

nyhetsvärderingen i stor utsträckning påverkar hur den politiska rapporteringen ser ut 
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i kvällspressens olika medietyper. Den politiska journalistiken i webbtidningarna 

skiljer sig på flera punkter från den i papperstidningarna.  

Webbtidningarna står för en mer saklig politisk rapportering än papperstidningarna. 

De senare gestaltar istället politik som spel och skandaler i större utsträckning än 

webbtidningarna.  

När det gäller artiklarnas kontextuella gestaltning (episodisk eller tematisk) visar 

undersökningen att det finns stora skillnader mellan de två medieföretagen. Det finns 

däremot inga gemensamma tendenser till skillnader mellan pappers- och 

webbtidningarna. Därför kan inte medietypernas skiljda medielogiker anses vara 

avgörande på denna punkt.  

Däremot har medielogiken en till synes stor inverkan på de olika medietypernas 

användande av nyhetskällor. Resultatet visar att papperstidningarna i genomsnitt låter 

fler personer komma till tals än vad webbtidningarna gör. Papperstidningarna är 

dessutom bättre på att uppfylla kravet att minst två källor ska få komma till tals i varje 

artikel. Mellan Expressen och expressen.se är skillnaderna betydande medan de är 

relativt små mellan Aftonbladet och aftonbladet.se.  

Av de som får komma till tals i den politiska journalistiken dominerar politiker stort i 

såväl webb- som papperstidningarna. Både medborgare och politiker förekommer i 

något större utsträckning i papperstidningarna än i webbtidningarna. Webbtidningarna 

låter istället en något större andel journalister komma till tals och har fler artiklar där 

ingen av dessa tre aktörsgrupper kommer till tals.  

Undersökningen visar att när medborgare framträder i den politiska journalistiken är 

det mycket sällan som jämlik aktör. De framställs i huvudsak som statistik och som 

fall i både pappers- och webbtidningarna. Tendenserna visar att webbtidningarna i 

högre utsträckning framställer medborgare som misstroende medan 

papperstidningarna i högre utsträckning framställer medborgare som fall.  

När det gäller journalistens förhållningssätt visar undersökningen att ett beskrivande 

förhållningsätt dominerar i både pappers- och webbtidningarna. I mer än 75 procent 

av artiklarna i samtliga medier används ett beskrivande förhållningssätt. 

Papperstidningarna har dock en större andel tolkande artiklar än webbtidningarna.  
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Resultatet ger även anledning att ifrågasätta föreställningen att papperstidningarna 

erbjuder mer fördjupning än webbtidningarna, vad gäller den politiska rapporteringen. 

Mer än nio av tio webbartiklar erbjuder något slags sammanhang eller bakgrund när 

hyperlänkar tas med i beräkningen. Webbtidningarna har dessutom nästan dubbelt så 

många egna politiska artiklar som papperstidningarna.  

Utifrån dessa resultat går det att argumentera för att webbtidningarna i större 

utsträckning än papperstidningarna erbjuder information som gör det möjligt för 

läsarna att orientera sig i inrikespolitiken och göra självständiga ställningstaganden. 

Den relevanta frågan är inte längre vad webbtidningsläsarna går miste om, utan vad 

papperstidningsläsarna går miste om. Papperstidningsläsarna får nöja sig med de 

största politiska nyheterna medan webbtidningsläsarna kan lära sig om fler ämnen och 

frågor. Därmed riskerar en informationsklyfta att växa om inte papperstidningsläsarna 

även tar del av nyheterna i webbtidningen.  

Det ska dock poängteras att denna undersökning endast ger svar på i hur många 

artiklar fördjupning ges i form av bakgrund och sammanhang. Den ger inte svar på 

hur pass mycket fördjupning artiklarna erbjuder. Papperstidningarna använder 

exempelvis fler källor än webbtidningarna vilket talar för att de också beskriver fler 

sidor av ett ämne.  

Man ska även ha i åtanke att en stor andel politiska artiklar i första hand avsedda för 

papperstidningen parallellpublicerades i båda kanalerna. I takt med att 

papperstidningarna tappar läsare till webbtidningarna är det troligt att 

parallellpubliceringen kommer att minska. Det går redan att se tendenser för att allt 

fler artiklar blir exklusiva i papperstidningarna eller att man måste betala för vissa 

artiklar i webbtidningarna. Därför vore det intressant att replikera undersökningen när 

denna utveckling hunnit längre och medietypernas karaktärsdrag utkristalliserats ännu 

tydligare. En sådan undersökning skulle kunna ge svar på hur väl webbtidningarna 

klarar att sköta den politiska rapporteringen om de måste stå helt på egna ben. 

Tendenserna i denna undersökning tyder på att en sådan rapportering skulle vara mer 

sakgestaltad och beskrivande, men också att färre källor skulle få komma till tals och 

att medborgarna skulle få en ännu mer undanskymd roll.  

Det vore även relevant att bredda undersökningen till andra tidningsgenrer som 

lokaltidningar och morgontidningar. De styrs delvis av andra faktorer än 
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kvällspressen och följer en annan medielogik. Därför finns det anledning att tro att 

resultaten skulle se annorlunda ut där. En sådan studie skulle även kunna ge svar på 

hur väl lokaltidningarnas webbupplagor ger läsarna tillräckligt med relevant 

information för att orientera sig och ta ställning i den kommunala och regionala 

politiken.  

Det finns även anledning att forska vidare kring hur läsarna påverkas av att ta del av 

politiska nyheter i pappers- respektive webbtidningen. Även om webbtidningarna 

erbjuder fler politiska artiklar behöver inte det betyda att mediets läsare tar del av fler 

politiska artiklar än papperstidningsläsarna, eller att de blir mer samhällsorienterade. 

Det finns en risk att artiklarna drunknar bland allt annat material på webbsidan. En 

framtida studie skulle kunna låta en grupp försökspersoner läsa papperstidningen 

under en tid och låta en annan grupp läsa webbtidningen. Därefter, eller under 

studiens gång, skulle dessa två grupper kunna få frågor som handlar om den politiska 

rapporteringen under perioden, eller om politiska sakfrågor. Genom att jämföra 

gruppernas kunskapsnivåer skulle det kunna gå att urskilja vilket medium som är att 

föredra för att bäst orientera sig i politiken. 
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Bilaga 1: Kodschema 

Urval medier: Aftonbladet, aftonbladet.se, Expressen, expressen.se. 

Tidsperiod: Från och med den 28 februari till och med den 14 mars 2011. 

Urval innehållsmässigt tidningar: Nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar 

publicerade i huvudtidningen; 2) signerade av journalister; 3) som har placerats på 

sidor med vinjetten ”politik” eller motsvarande, eller 4) som i bild, rubrik eller ingress 

explicit refererar till svenska politiska aktörer eller institutioner. Endast texter med 

fler än tio rader ingår. 

Urval innehållsmässigt webbtidningar: Nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar 

publicerade i den centrala kolumnen på webbtidningens förstasida; 2) signerade av 

journalister; 3) som har placerats på sidor med vinjetten ”politik” eller motsvarande, 

eller 4) som i bild, rubrik eller ingress explicit refererar till svenska politiska aktörer 

eller institutioner. Endast texter med fler än tio rader ingår.  

Undersökningsenhet: Hela artiklar om ej annat explicit anges.  

1. Medium     1 Aftonbladet   

      2  aftonbladet.se   

      3 Expressen   

      4 expressen.se 

 

   

2. Kod      _____________ 

 

3. Datum     _____________ 

 

4. Journalistisk genre    1 Nyhetsartikel 

      2 Analys/perspektiv/motsvarande 

      3 Intervju 

      4 Fristående opinionsredovisning 

      5 Instruktiv artikel 
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      6  Övrigt 

      99 Ej tillämpbar 

 

 

Källor 

 

5. Antal citerade/direkta källor    ______________ 

 

6. Antal omnämnda och namngivna explicita källor  ______________ 

 

7. Förekommer politiker som källa?    1 Ja 

        2 Nej 

 

8. Förekommer journalister som källa?   1 Ja 

        2 Nej 

 

9. Förekommer medborgare som källa?   1 Ja 

        2 Nej 

 

10. Förekommer medborgare som Fall?   1 Ja 

        2  Nej 

        99  Ej tillämpbart 

 

11. Förekommer medborgare som Påtryckare?  1 Ja 

 2 Nej 

        99  Ej tillämpbart 

 

12. Förekommer medborgare som Statistik?   1 Ja 

 2 Nej 
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        99  Ej tillämpbart 

 

13 Förekommer medborgare som Misstroende/Utanförstånde?  

        1 Ja 

 2 Nej 

        99  Ej tillämpbart 

 

14. Förekommer medborgare som Jämlik aktör?  1 Ja 

 2 Nej 

        99  Ej tillämpbart 

 

Journalistikens form och stil 

15. Journalistiskt förhållningssätt?   1 Beskrivande 

       2 Tolkande 

       3 Ej möjlig att besvara 

 

 

Gestaltningar 

16. Dominerande journalistisk gestaltning i artikel? 

       1 Sakgestaltning 

       2 Spelgestaltning 

       3 Skandalgestaltning 

       4 Trivia 

       5 Annan 

       99 Ej tillämpbar 

     

17. Dominerande kontextuell gestaltning?     1 Episodisk 

2 Tematisk 
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3 Ej möjlig att avgöra 

 

18. Förekommer hyperlänkar i webbartikeln?  1 Ja 

        2 Nej 

19. Förekommer artikeln i både pappers- och webbtidningen?  

        1 Ja 

        2 Nej 
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Bilaga 2: Kodinstruktioner  

Urval medier: Aftonbladet, aftonbladet.se, Expressen, expressen.se. 

 

Tidsperiod: Från och med den 28 februari till och med den 14 mars 2011. 

 

Urval innehållsmässigt tidningar: Nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar 

publicerade i huvudtidningen; 2) signerade av journalister; 3) som har placerats på 

sidor med vinjetten ”politik” eller motsvarande, eller 4) som i bild, rubrik eller ingress 

explicit refererar till svenska politiska aktörer eller institutioner. Endast texter med 

fler än tio rader ingår.  

 

Urval innehållsmässigt webbtidningar: Nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar 

publicerade i den centrala kolumnen på webbtidningens förstasida; 2) signerade av 

journalister; 3) som har placerats på sidor med vinjetten ”politik” eller motsvarande, 

eller 4) som i bild, rubrik eller ingress explicit refererar till svenska politiska aktörer 

eller institutioner. Endast texter med fler än tio rader ingår.  

 

Undersökningsenhet: Hela artiklar om ej annat explicit anges.  

 

1. Medium     

Varje medium tilldelas ett eget nummer, enligt följande system:  

1 Aftonbladet 

2  aftonbladet.se 

3 Expressen 

4 expressen.se 

 

2. Kod     

Varje artikel ges ett eget kodnummer, löpande efter den systematik som framgår 

nedan: 

1000-- Aftonbladet 

2000-- aftonbladet.se 

3000-- Expressen 

4000--expressen.se  
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3. Datum 

Datum då artikel publicerades, skrivet med fyra siffror: 0228 o.s.v. 

 

4. Journalistisk genre?    

Här finns sex svarsalternativ: Nyhetsartikel, Analys/perspektiv/motsvarande, Intervju, 

Fristående opinionsredovisning, Instruktiv artikel samt Övrigt. Avgörande vid 

kodningen är mediets egen vinjettering. Med nyhetsartikel avses samtliga artiklar som 

är placerade på nyhetsplats och som inte har någon vinjettering som signalerar till 

läsaren att artikeln ifråga ej är en nyhetsartikel.  

Med Analys/perspektiv/motsvarande avses artiklar som explicit i vinjett anger för 

läsaren att artikeln innehåller en analys eller motsvarande som ej är en nyhetsartikel. I 

tveksamma fall ska avgörandet göras utifrån läsarens möjligheter att avgöra om 

artikeln utgör en analys eller motsvarande, eller en nyhetsartikel. Däremot ingår inte 

personliga krönikor i undersökningen, eftersom de inte kan anses vara 

nyhetsjournalistiskt bearbetade.  

Med intervju avses intervjuer med från mediet fristående person. Med Fristående 

opinionsredovisning avses redovisningar av opinioner som står för sig själva, utan att 

någon signerad journalistisk text handlar om den. Med Instruktiv artikel avses artiklar 

som syftar till att instruera läsaren, till exempel ”så här poströstar du” eller ”så här går 

öppnandet av riksdagen till”. 

Med övrigt avses de artiklar som inte passar in på någon av de andra kategorierna. Ett 

exempel är ”Så tycker läsarna”-artiklar som länkar till en tidigare chatt-session.   

 

Källor 

5. Antal citerade/direkta källor? 

Med frågan avses det antal källor som får komma till tals i form av talstreck eller hela 

meningar inom citationstecken. Endast individer kan räknas som källor. 

6. Antal omnämnda och namngivna explicita källor? 
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Med frågan avses det antal källor som under eget namn omnämns i artikeln – utöver 

de som är citerade.  Endast individer kan räknas som källor. Det krävs också att källan 

ifråga tillskrivs någon åsikt, något påstående eller uttalande. Åsikten, påståenden eller 

uttalandet ska dessutom vara specifikt, och det gäller samtliga källvariabler. Med det 

menas att det ska framgå att journalisten för den specifika artikeln hänvisar till vad en 

person har sagt. Svepande formuleringar om att exempelvis ”Fredrik Reinfeldt vill....” 

kvalificerar ej, om det inte syftar på ett specifikt sammanhang där den viljan uttryckts, 

medan däremot formuleringar som ”Fredrik Reinfeldt har sagt att...” eller ”Enligt 

Fredrik Reinfeldt...” ska räknas. 

7. Förekommer politiker som källa? 

Kan besvaras med ja eller nej. Frågan ska besvaras med ja om någon person som 

explicit identifieras som politiker förekommer som källa. Med politiker avses 

antingen förtroendevalda personer i beslutande församlingar eller personer som får en 

partibeteckning efter sitt namn. Även partisekreterare och politiska tjänstemän ska, 

om de definieras på det sättet i journalistiken, ses som politiker. För att någon ska 

räknas som källa krävs att han/hon framträder med eget namn och citerat eller 

tillskrivet uttalande. Om källan inte är citerad utan omnämnd och namngiven ska 

åsikten, uttalandet eller påståendet ska dessutom, på samma sätt som i variabel 7, vara 

specifikt. 

8. Förekommer journalister som källa? 

Kan besvaras med ja eller nej. Frågan ska besvaras med ja om någon person som 

explicit identifieras som journalist förekommer som källa. För att någon ska räknas 

som källa krävs att han/hon framträder med eget namn och citerat eller tillskrivet 

uttalande. Om källan inte är citerad utan omnämnd och namngiven ska åsikten, 

uttalandet eller påståendet på samma sätt som i variabel 7, vara specifikt. 

9. Förekommer medborgare som källa? 

Kan besvaras med ja eller nej. Frågan ska besvaras med ja om någon person som 

framträder i rollen som medborgare förekommer som källa. Med det avses att 

personen ifråga inte framträder i någon specifik yrkesroll eller som företrädare för en 

viss yrkeskategori, utan som medborgare eller representant för ”vanliga människor”. 

Om någon framträder som småbarnsmamma, som ”mannen på gatan” eller ”drabbad” 

ska frågan besvaras med Ja. Detsamma gäller om någon framträder som representant 
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för sig själv och sina åsikter. En sjuksköterska som framträder som företrädare för 

sjuksköterskor ska därför inte ses som en medborgare; en sjuksköterska som 

framträder som individ ska göra det. Avgörande är således den journalistiska 

framställningen. För att någon medborgare ska räknas som källa krävs att han/hon 

framträder med citerat eller tillskrivet uttalande. Om källan inte är citerad utan 

omnämnd och namngiven ska åsikten, uttalandet eller påståendet ska dessutom, på 

samma sätt som i variabel 7, vara specifikt. 

De kommande fem variablerna handlar om hur medborgare framställs i 

artiklar.  De kodas på basis av förekomst, inte om de dominerar. Det är fullt 

möjligt att flera olika framställningar kan förekomma. Samtliga dessa variabler 

kan kodas med Ja, Nej eller Ej tillämpbart. Ej tillämpbart ska användas i de fall 

då medborgare inte förkommer överhuvudtaget. Medborgare definieras enligt 

variabel 10. 

10. Förekommer medborgare som Fall? 

Artikeln ska kodas med Ja om medborgare framträder som om de ”drabbas av” eller 

”förlorar på” den politik som förs av majoriteten nationellt, regionalt eller lokalt eller 

på grund av den politik som något eller några av partierna går till val på. Även om 

frånvaron av politik gör att medborgarna ”drabbas” ska frågan besvaras med Ja, 

exempelvis om artikeln handlar om att folket ”drabbas” av höjda bensinpriser. 

11. Förekommer medborgare som Påtryckare? 

Artikeln ska kodas med Ja när medborgare framställs som om de vill åstadkomma 

någon form av förändring i mer eller mindre uttalad konflikt med politiker eller 

myndigheter. Det kan exempelvis handla om demonstranter, strejkare eller någon som 

samlar in namnunderskrifter. 

12. Förekommer medborgare som Statistik? 

Artikeln ska kodas med Ja om medborgare framställs som siffror/statistik. Exempelvis 

”Hälften av alla svenskar vill gå ut ur EU” eller ”500 000 tusen svenskar utnyttjar 

RUT-avdraget”. Det gäller såväl opinionsmätningar som undersökningar. 

13. Förekommer medborgare som Misstroende/Utanförstånde? 



 68 

Frågan ska besvaras med Ja om artikeln helt eller delvis framställer medborgare 

antingen individuellt eller kollektivt som om de misstror politiker, eller om det 

framställs som om en viss handling kommer att leda till ökad politisk misstro. Det kan 

även handla om opinionsmätningar som visar att medborgarna i någon grad misstror 

politiker.  

14. Förekommer medborgare som Jämlik aktör? 

Artikeln ska kodas med Ja om medborgare fått komma till tals på samma villkor som 

politiker och andra organiserade aktörer. Medborgarna framställs inte som fall eller 

misstroende utan får tycka till om exempelvis ett politiskt förslag eller om någon 

undersökning som jämlikar. 

Journalistisk form/stil 

15. Journalistiskt förhållningssätt?   

Kan besvaras antingen med Beskrivande eller Tolkande. Bedömningen utgår från 

artikelns helhet, där en sammanvägd bedömning görs av huruvida journalisten 

huvudsakligen beskriver eller tolkar det som har eller kommer att hända.  

Kraven för att det journalistiska förhållningssättet ska beskrivas som tolkande ska 

dock vara lägre än för beskrivande. Det handlar inte om att räkna ord som antingen 

”beskrivande” eller ”tolkande”, utan om det journalistiska förhållningssättet. För att 

frågan ska besvaras med tolkande räcker det med att journalisten i viktiga avseenden 

gör sina egna tolkningar. Med viktiga avseenden menas att det är de journalistiska 

tolkningarna som är styrande för den dominerande tolkningen av artikeln. Om 

exempelvis en journalist skriver ”Idag lade moderaterna fram ett förslag om fler 

poliser för att försöka locka till sig fler röster”, då räknas det som ett viktigt avseende 

därför att tolkningen skapar en tolkningsram som sedan är styrande. 

Vid sidan av dessa alternativ finns alternativet Ej möjlig att besvara, om en tillförlitlig 

bedömning av frågans svar ej kan göras. 

Gestaltningar 
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16. Dominerande journalistisk gestaltning i artikel? 

Här finns fyra primära svarsalternativ: Sakgestaltning, Spelgestaltning, 

Skandalgestaltning och Trivia. Vid sidan av dessa finns reservalternativet Annan samt 

Ej tillämpbar. 

Med Spelgestaltning avses att artikeln fokuserar på politik som spel, strategi, 

relationer mellan politiska aktörer och HUR politik bedrivs. Viktiga indikatorer är ord 

som ”vinnare”, ”förlorare”, spel-, sport- och krigsmetaforer. Artiklar som avser 

partisympatiundersökningar ska kodas som Spelgestaltning. Handlar det om politiker 

som personer snarare än som företrädare för en viss politik, ska det ses som en 

spelgestaltning. Detsamma gäller artiklar som handlar om valdeltagande, om det 

relateras till eventuella framgångar eller motgångar för partierna. 

Med Sakgestaltning avses att artikeln fokuserar på VAD som har hänt, VAD någon 

har föreslagit, eller VAD någon har sagt i den mån det syftar på politikens innehåll. 

För att en artikel ska kodas som Sakgestaltning krävs att det handlar om politikens 

sakliga innehåll eller sakliga förhållanden i verkligheten med relevans för politikens 

innehåll. Artiklar som handlar om opinionsundersökningar som sådana ska kodas som 

sakgestaltning. 

Med Skandalgestaltning avses artiklar som fokuserar på skandaler, moralisk eller 

juridiskt klandervärda beteenden liksom felsägningar hos politiker.  

Med Trivia avses artiklar som inte på något sätt handlar om politik eller har politisk 

relevans, samtidigt som de handlar om politiker. 

Kodningen avser vilken gestaltning som dominerar artikeln, där särskild vikt i 

tveksamma fall ska läggas vid ingress och vilken ”röd tråd” som leder artikeln framåt. 

Exempel på sakgestaltning: 

– ”Ny statistik visar att arbetslösheten har ökat de senaste tre månaderna. I en 

kommentar säger moderaterna att de är oroade över bristen på nya jobb” – detta är en 

sakgestaltning eftersom det fokuserar på verkliga förhållanden i verkligheten med 

relevans för sakfrågorna. 
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– ”Socialdemokraterna vill höja pensionerna, enligt ett uttalande idag, med 

motiveringen att ”våra äldre förtjänar ökad ekonomiskt trygghet än vad de har idag”: 

detta är en sakgestaltning eftersom den fokuserar på vad partierna tycker. 

Exempel på spelgestaltning: 

– ”Enligt den senaste opinionsmätningen går socialdemokraterna framåt medan 

folkpartiet backar”: detta är en spelgestaltning eftersom den fokuserar på vinnare och 

förlorare i kampen om röster. 

– ”Statsminister Fredrik Reinfeldt sade i gårdagens tal att de vill höja barnbidragen, i 

ett försök att vinna nya röster hos barnfamiljerna”: detta är en spelgestaltning, 

eftersom fokus ligger på vilka strategiska motiv partiet har eller kan ha för sitt utspel. 

– ”Miljöpartiet försvarade idag socialdemokraternas politik under den gångna 

mandatperioden, och stärkte därmed sin trovärdighet som samarbetspartner och 

kanske koalitionspartner i en ny socialdemokratisk regering”: detta är en 

spelgestaltning eftersom motivet till partiets utspel handlar om makt och 

regeringsfrågan och inte om sakpolitiken som sådan. 

17. Dominerande kontextuell gestaltning? 

Kan besvaras med Episodisk, Tematisk eller Ej möjlig att avgöra. Det sistnämnda ska 

användas endast i undantagsfall. Med Episodisk gestaltning avses att artikeln 

huvudsakligen fokuserar på en enskild händelse, ett enskilt utspel eller en enskild 

person. Artikeln går inte långt bortom denna enskilda händelse, utspel eller person, 

utan tar sig formen av en fallstudie.  

Tematisk gestaltning placerar nyhetens innehåll i ett bredare sammanhang, där dess 

innehåll jämförs med andra händelser, utspel eller personer, och ger uttryck för en 

strävan efter att förstå mer generella trender, tendenser och/eller samhälleliga 

konsekvenser. Tematiskt gestaltade artiklar placerar nyheternas innehåll i ett bredare 

och mer abstrakt sammanhang. 

Exempel på en episodisk gestaltning kan vara en artikel som handlar om vad en 

partiledare sade i ett enskilt tal vid ett enskilt tillfälle, eller om en ny 

opinionsundersökning, om vilka konsekvenser ett politiskt förslag får för ”familjen 

x”, eller om en enskild nyhetshändelse. Exempel på en tematisk gestaltning kan vara 
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en artikel som relaterar vad partiledaren sade i ett tal med vad han/hon har sagt vid 

andra tillfällen, eller som relaterar resultaten i en opinionsmätning till hur frågorna är 

ställda eller vad andra mätningar har visat, eller vilka konsekvenser ett politiskt 

förslag får vad gäller generella förhållanden på exempelvis arbetsmarknaden eller 

tillväxten, eller som fokuserar på generella trender och tendenser. 

18. Förekommer hyperlänkar i webbartikeln? 

Artikeln ska kodas med Ja som det inne i artikeln eller i direkt anslutning till den 

finns redaktionella hyperlänkar som hör samman med artikeln i fråga. I annat fall ska 

den kodas med Nej. 

19. Förekommer artikeln i både pappers- och webbtidningen?  

Artikeln ska kodas som Ja om den återfinns i sin helhet och utan förändringar i 

ingress och brödtext i mediets båda kanaler. I annat fall ska den kodas Nej. Syftet med 

variabeln är att mäta hur många artiklar som parallellpubliceras och hur många unika 

artiklar de olika medierna publicerar. 

 


