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Abstract
Ljudbildspel har producerats på tidningar i Sverige sedan 2007. De har blivit ett allt mer vanligt 

förekommande medieformat som idag syns på såväl kvällspressens, de stora morgontidningarnas 

och de lokala tidningarnas hemsidor. Samtidigt gör så gott som alla redaktioner nedskärningar, 

vilket inte minst drabbar fotograferna vars arbetsbörda växer i och med att bilder får en allt mer 

framträdande roll i pressen (Frigyes, 2010, s. 4-10). Produktionen av ljudbildspel är tidskrävande 

då fotografen inte bara tar bilder utan även ska ta fram ljud och klippa ihop det tillsammans med 

bilderna.

 

I den här fallstudien av hd.se undersöks hur många som tittar på ljudbildspelen på deras hemsida 

samt om det finns vissa gemensamma karaktärsdrag hos de ljudbildspel som är mest besökta. 

Studien delas in i två delar där resultaten kombineras för att besvara studiens syften och 

frågeställningar. Den första delen av studien är en granskning av ljudbildspelens besöksstatistik 

samt besöksstatistik på andra delar av hemsidan för att utröna hur många som tittar på 

ljudbildspelen. Den andra delen är en kvantitativ innehållsanalys av samtliga ljudbildspel på 

hd.se där vi undersöker specifika karaktärsdrag hos varje ljudbildspel samt undersöker hur man 

puffat (gjort reklam) för ljudbildspelen både på webben och i papperstidningen. Båda delarna av 

studien kombineras för att svara på om de mest besökta ljudbildspelen har några specifika 

karaktärsdrag gemensamt.

 

Studiens resultat visar att ljudbildspelen på hd.se har färre unika besökare än artiklar som 

behandlar samma ämne. Skillnaden till artiklarna var dock relativt liten. Med tanke på att 

ljudbildspelen är svåra att hitta på hd.se kan man ändå säga att intresset för ljudbildspelen är 

relativt stort. Intresset har dessutom stadigt ökat sedan man började producera dem 2007. 

Studiens resultat visar även att ljudbildspel på hd.se med vissa karaktärsdrag har fler unika 

sidvisningar än övriga ljudbildspel, samtidigt som dessa karaktärsdrag oftast saknas i 

ljudbildspelen. Exempel på dessa karaktärsdrag är ljudbildspel som behandlar ämnen som brott 

och juridik samt innehåller negativa inslag. Vidare har studien visat att ljudbildspel som man 
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puffat för på hd.se har fler unika sidvisningar samtidigt som puffar i papperstidningen inte verkar 

påverka antalet unika sidvisningar.

 

Nyckelord: ljudbildspel, bildspel, hd.se, bildjournalistik, Helsingborgs Dagblad, Landskrona 

Posten, Nordvästra Skånes Tidningar, City Helsingborg, City Landskrona, besöksstatistik, 

klickstatistik, nyhetsvärdering, medielogik, mediekonvergens.
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1. Inledning
Som studerande bildjournalister på Mittuniversitetet i Sundsvall har vi märkt att 

bildredaktionerna ute på tidningarna oftast är positiva till produktionen av ljudbildspel och att de 

försöker producera ljudbildspel när det är möjligt. Andra avdelningar är dock oftast mindre 

entusiastiska. Ljudbildspel tar relativt lång tid att producera och fotograferna arbetar ofta övertid 

för att hinna producera dem.1 Är det då värt för fotograferna att lägga ner den extra tid det tar för 

dem att producera ett ljudbildspel? För att komma en bit närmare svaret måste man först börja 

med att svara på en annan fråga. Nämligen hur många är det egentligen som tittar på 

ljudbildspelen?

 

Ovanstående frågeställning ligger till grund för vår fallstudie av hd.se med syftet att svara på hur 

många som tittar på ljudbildspelen på hd.se samt om det finns samband mellan vissa 

karaktärsdrag hos ljudbildspelen och deras antal unika sidvisningar.

 

1.1 Problemområde
Tidningsbranschen går trögt i Sverige. Läsarna förändrar sina medievanor och läser mer och mer 

nyheter på nätet istället för i papperstidningen. På nätet är det än så länge svårt att tjäna pengar 

och annonsintäkterna dalar. Nedskärningar har blivit oundvikliga och har drabbat i princip alla 

mediehus i Sverige (Hvitfelt och Nygren, 2008, s. 170-172). Även om folk från alla avdelningar 

får gå drabbas oftast bildredaktionerna hårdast. Cheferna prioriterar reportrar framför 

fotograferna då de är billigare och kan skapa egna nyheter till skillnad från fotografer som bara 

tar bilder till nyheterna. Samtidigt skriver facktidningen Journalisten (nr 12, 2010) att det 

redaktionella bildutrymmet i tidningar hela tiden ökar och att bilderna därför blir viktigare och 

viktigare. På bildredaktionerna runt om i landet blir fotograferna alltså färre samtidigt som deras 

arbetsbörda växer (Frigyes, 2010, s. 4-10).

 

I samma veva som fotograferna blir färre har en ny arbetsuppgift introducerats. Mellan 2006 och 

2007 introducerades ljudbildspelen på många av de svenska dagstidningarnas hemsidor och idag 
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producerar många av de stora tidningarna egna ljudbildspel. Fotografen tar upp ljud när han/hon 

är ute och fotograferar och lägger samman bilderna och ljudet till ett ljudbildspel som sedan 

läggs ut på tidningens hemsida. På så sätt genererar fotografen ett extra mervärde till tidningen 

och producerar en extra produkt till läsarna. Men till vilket pris? Ljudbildspel tar lång tid att göra 

och frågan är om fotograferna ska utnyttja sin begränsade tid till att göra ljudbildspel för nätet 

eller till att producera material till tidningen. Nätet som dessutom knappt genererar några pengar 

för tidningarna (Hvitfelt och Nygren, 2008, s. 170-172).

 

Idag är mediekonsumenten allt mer stressad. Folk har en stressad vardag och det avspeglar sig 

också i hur vi konsumerar medier. Speciellt på internet går informationsflödet i rask takt. Man 

hoppar mellan olika hemsidor och texterna är ofta korta för att passa webbkonsumenten. 

Webbens medielogik gör att snabba nyheter med en pågående händelseutveckling passar bäst för 

webbens medieformat (Hedman, 2006, s. 56). Ljudbildspelen däremot är relativt långa (ofta mer 

än 2 minuter) och har ett lugnt tempo där varje enskild bild visas länge (Gratte, 2007, s. 28). Är 

mediekonsumenterna egentligen intresserade av ljudbildspel då det inte passar in i deras vanliga 

konsumtionsvanor av nyheter på nätet?

 

1.2 Syfte
Vårt första syfte med studien är att se hur många unika sidvisningar ljudbildspelen på hd.se har 

jämfört med annat material på hd.se, samt om antalet unika sidvisningar har förändrats sedan 

produktionen av ljudbildspel startade på hd.se. Vårt andra syfte med studien är att undersöka om 

det finns ett samband mellan antalet unika sidvisningar och vissa speciella karaktärsdrag hos de 

olika ljudbildspelen.
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1.3 Frågeställningar
Utifrån våra syften med studien har vi formulerat ett antal frågeställningar som ska hjälpa oss på 

vägen.

 

• Hur många unika sidvisningar har ljudbildspelen på hd.se jämfört med annat material på 

hemsidan? 

• Hur har antalet unika sidvisningar för ljudbildspelen på hd.se förändrats över tid?

• Finns det en tendens till att ljudbildspel på hd.se med vissa karaktärsdrag får fler unika 

sidvisningar än andra ljudbildspel? Om så är fallet, vilka är dessa karaktärsdrag?

• Hur påverkas antalet unika sidvisningar för ljudbildspel på hd.se av på vilket sätt man puffar 

(gör reklam) för dem på nätet och i papperstidningen.

 

1.4 Fakta om hd.se
Hd.se är en samlingshemsida för prenumerationstidningarna Helsingborgs Dagblad, Landskrona 

Posten, Nordvästra Skånes Tidningar samt gratistidningarna City Helsingborg samt City 

Landskrona. Hemsidan är landets fjärde största nyhetshemsida med lokalt material och har drygt 

200 000 unika besökare i veckan (Kia Index, 2010). Spridningsområdet är nordvästra Skåne och 

enligt hd.se satsar hemsidan på en stark lokal och regional journalistik. Vidare vill de även vara 

heltäckande vad gäller nyheter och debatt inom bland annat områdena opinion, inrikes, utrikes, 

kultur, nöje, sport och ekonomi. Hemsidan och tidningarna tillhör mediehuset Helsingborgs 

Dagblad AB som ägs av två familjer, familjen Sommelius och familjen Ander. Under 2009 

omsatte koncernen 445 miljoner kronor och gjorde en förlust på 5,4 miljoner kronor (Brorson, 

2009).
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1.5 Begreppsförklaring
Ljudbildspel är en serie bilder med tillhörande ljud som spelas upp utan att tittaren själv aktivt 

bläddrar mellan bilderna. Det är viktigt att skilja dessa ljudbildspel från bildserier utan ljud där 

tittaren själv bläddrar mellan bilderna. Inte sällan kallas båda dessa typer av produktioner för 

bildspel. Vår studie innefattar bara det vi kallar ljudbildspel då dessa är så pass tidskrävande att 

producera (man måste inte bara ta bilderna utan även ta fram ljud samt klippa ihop bild och ljud 

med varandra). Att göra ett bildspel utan ljud, där betraktaren själv bläddrar, innebär ingen 

avsevärd extra arbetsbörda för fotografen.

 

Besöksstatistik refererar till statistik som förs över besökarna på olika sidor inom en specifik 

domän. Statistiken kan innehålla en mängd data som exempelvis unika besökare, unika 

sidvisningar, tid på hemsidan med mera. Nedan följer definitioner av de begrepp inom 

besöksstatistik som vi använder oss av i studien.

 

Unika besökare. Besökare används för att beskriva antalet personer som varit inne på en hemsida 

under en bestämd tid. Det finns många olika sätt att mäta antal besökare på Internet men det 

vanligaste idag är att man använder så kallade cookies. En cookie är en liten fil som sänds till 

datorn utan användarens vetskap. Filen innehåller en unik kod genom vilken servern kan hålla 

isär de olika besökarna och räkna ut det som kallas för unika besökare. Unika besökare är ett 

mera noggrant begrepp än besökare och det som egentligen mäts är hur många webbläsare med 

en unik cookie som har besökt hemsidan under en viss tidsperiod. Att använda cookies är idag 

den mest tillförlitliga metoden för att mäta unika besökare men det finns vissa nackdelar. Vissa 

användare blockerar cookies då de tycker det är integritetskränkande och dessa användare 

kommer inte att ingå i statistiken. Ett annat problem är om flera personer använder samma dator 

med samma användarkonto, då kommer alla dessa personer att räknas som en person i statistiken 

(Google Analytics, 2010).

 

Unika sidvisningar. En sidvisning är en användare som besöker hemsidan en gång. Om samma 

användare besökare hemsidan en gång till räknas det som en ny sidvisning och därmed två 
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sidvisningar totalt. Unika sidvisningar däremot håller koll på vem det är som besöker hemsidan. 

Om samma användare besöker hemsidan flera gånger räknas detta som ett besök. Om 

användaren däremot efter första besöket är inaktiv på hemsidan i 30 minuter, eller mer, och sedan 

besöker hemsidan på nytt räknas detta som en ny session och därmed som en ny unik sidvisning 

(Google Analytics, 2010).

 

Puff är ett begrepp som används på nyhetsredaktionerna för att referera till en kort text, med eller 

utan bild, som gör reklam för en artikel inne i tidningen eller på tidningens hemsida. En vanlig 

puff på papperstidningen förstasida kan vara “ekonomin på väg uppåt, sid 8”. På detta sätt gör 

man reklam för material på andra ställen i tidningen och kan locka läsaren dit. Exempel på hur 

olika typer av puffar för ljudbildspel kan se ut på hd.se finns i bilaga 3.

 

1.6 Bakgrund om ljudbildspel
Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer med Joe Weiss2, utvecklare för programvaran 

Soundslides, och Lars Dareberg3, bildchef på Sydsvenskan, för att få en bakgrund till fenomenet 

ljudbildspel. Joe Wiess var en av pionjärerna bakom ljudbildspel globalt. Han började producera 

ljudbildspel på nätet redan 1999 och har sedan dess utvecklat programvaran Soundslides som till 

viss del automatiserar produktionen av ljudbildspel. År 2007 fick han ta emot priset J. Winton 

Lemen från National Press Photographers Association för sitt arbete med Soundslides. Enligt 

motiveringen har programmet hjälpt otaliga fotografer att våga ta steget över till multimedia 

samt uppmuntrat dem till utveckling och ett kreativt berättande (The National Press 

Photographers Association, 2007). Lars Dareberg var en av de första i Sverige som började 

producera ljudbildspel och han har sedan dess varit en av de drivande krafterna bakom 

ljudbildspel i landet. Han har föreläst om ljudbildspel för både tidningar, privatpersoner och olika 

fotoutbildningar i ett flertal år.

 

12

2 Joe Weiss grundare och utvecklare för Soundslides, e-post konversation 03.12.2010

3 Lars Dareberg bildchef Sydsvenskan, telefonsamtal 02.12.2010



Det första ljudbildspelet Weiss såg på internet publicerades 1997 av organisationen JournalE. 

Upplägget var mycket enkelt med separata bilder och en tillhörande ljudfil som spelades upp i ett  

skilt fönster. Själv började Weiss producera ljudbildspel 1999 när han jobbade som bildjournalist 

för en amerikansk tidning. Han använde då Flash 4, samma plattform som Soundslides bygger på 

idag. I augusti 2005 släppte han den färdiga versionen av Soundslides, som redan från början var 

tänkt att användas av bildjournalister. Flera amerikanska tidningar var snabba med att använda 

programmet. Bland annat så producerade The News & Observer och The Spokesman-Review 

ljudbildspel redan samma månad som programmet släpptes.

 

Lars Dareberg följde ovan nämnda utveckling i USA och blev en av pionjärerna att använda 

ljudbildspel i Sverige. Redan 2006 producerade han sitt första ljudbildspel för Sydsvenskan där 

han då jobbade som fotograf. På den tiden var det tekniskt svårt att lägga ihop ljud och bild så 

han skickade filerna till en byrå i Stockholm som tog 12 000 kr för att producera en flashfilm 

som sedan lades upp på tidningens hemsida. Mellan 2006 och 2007 började flera svenska 

tidningar jobba med ljudbildspel och idag är det en vanlig syn på tidningarnas hemsidor. 

Dareberg tror att Soundslides och dess enkla handhavande är en viktig orsak till att 

ljudbildspelen har blivit populära hos tidningarna. Idag är det så enkelt att göra ljudbildspel så att 

vem som helst klarar av det.

 

Lars Dareberg menar att det oftast är fotograferna själva som tar initiativet till att producera 

ljudbildspel och att det bara i undantagsfall är redaktionsledningen som tar initiativet. Enligt 

honom tar det tid att producera ett ljudbildspel, speciellt i början. När man väl har kommit in i 

det går det dock relativt fort. Det kan ta allt från 2 minuter till 5 timmar beroende på hur 

omfattande arbetet är.

 

Enligt Dareberg har ljudbildspelen ännu inte slagit igenom på riktigt i Sverige. Han hoppas dock 

att iPad och liknande medieplattformar kommer ge ljudbildspelen en välbehövlig hjälp på vägen. 

Själv trodde han att utvecklingen i Sverige skulle gå fortare än vad den gjort. Ett problem enligt 

honom är att fotograferna inte är tillräckligt journalistiska när de producerar ljudbildspelen. Ett 
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annat är att fotograferna inte har lärt sig att jobba med ljudet. Det går inte att bara slänga ihop 30 

bilder och lite bakgrundsmusik. Ljudet och framförallt berättelserna måste höja sig för att 

ljudbildspel ska kunna bli populärt hos publiken menar Dareberg. Sydsvenskan har som många 

andra svenska tidningar ingen klickstatistik på sina ljudbildspel. Dareberg ser detta som ett stort 

problem då webbtidningen bygger på att man mäter klick för att se vad som fungerar. Finns det 

ingen statistik prioriteras inte det materialet. Sydsvenskan jobbar på en lösning där man kan se 

statistik för ljudbildspelen och Dareberg tror att detta kommer leda till att ljudbildspelen får ett 

större utrymme på tidningens hemsida.
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning
I det här avsnittet behandlar vi de teorier och den litteratur som vi funnit relevant för vår studie. 

Vi börjar brett med mediekonvergensen som är en av orsakerna till att ljudbildspelen har 

uppkommit. Därefter går vi in på medielogiken, nyhetsvärdering och framför allt webbens 

medielogik som är särskilt relevant för vår studie. Mot slutet smalnar vi av med mediernas nya 

ekonomiska marknad och mediernas nya publiceringskanaler. Avslutningsvis går vi igenom 

tidigare forskning kring ljudbildspel.

 

2.1 Mediekonvergens
Medievärlden är i ständig förändring och denna förändring sker på alla fronter. Allt från 

ekonomi, teknik och produktionsvillkor till mediernas innehåll och mediekonsumtion berörs. 

Förändringen innebär att olika medieformer närmar sig varandra och att gränserna mellan dem 

suddas ut. En orsak till konvergensen är den tekniska utvecklingen, en annan är mediernas 

förändrade ekonomiska villkor (Hvitfelt & Nygren 2008, sid. 21).

 

Den amerikanske medieprofessorn Henry Jenkins (2004, s. 34-35) vill dock ta ett ännu större 

grepp på fenomenet mediekonvergens.

 

Media convergence is more than simply a technological shift. Convergence 

alters the relationship between existing technologies, industries, markets, 

genres and audiences. Convergence refers to a process, but not an endpoint.

(Jenkins, 2004, s. 34)

 

Enligt Jenkins (2004, s. 33) består idag mediekonvergensen av två till synes vitt skilda trender. 

Den ena trenden handlar om hur medieteknologin har förändrat sättet vi människor arbetar med 

medieinnehåll. Vi har idag lägre produktions- och distrubitionskostnader, större valmöjlighet 

gällande distributionsmedium och konsumenterna har möjligheten att kommentera och 

återberätta medieinnehåll på helt nya och kraftfulla sätt. Den andra trenden handlar om den 

oroväckande mediekoncentrationen. Idag är det ett fåtal multinationella mediekonglomerat som 
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äger större delen av de kommersiella medieföretagen. Jenkins pratar här om den amerikanska 

mediemarknaden men det är värt att påpeka att den svenska mediemarknaden på flera fronter inte 

skiljer sig från den amerikanska. Här i Sverige finns stora mediekoncerner som Bonnier och 

Stenbeck som äger stora delar av de svenska medieföretagen (Hadenius & Weibull, 2005, s. 

274-279).

 

Tack vare den tekniska utvecklingen av portabla datorer och nya telekommunikations teknologier 

har vi människor idag möjligheten att använda media överallt och på ett flertal olika apparater. 

Våra mobiltelefoner, som tidigare användes enbart för telefonsamtal, har idag en mängd olika 

funktioner. Vi kan spela spel, ladda ner information från internet, sända eller ta emot bilder, 

skicka textmeddelanden, använda GPS för att hitta rätt, betala räkningar med mera. Varenda en 

av dessa funktioner kan även utföras på andra medieapparater. Om man vill lyssna på Dixie 

Chicks så kan man göra det på DVD-spelaren, bilradion, telefonen, på datorn genom en mp3-fil 

eller genom Spotify. Denna teknologiska konvergens har lett till en förändring inom 

medieägandet. Där gamla Hollywood tidigare bara var intresserade av att göra biofilm har 

dagens mediekonglomerat intressen i hela nöjesindustrin. Jenkins tar Viacom som ett exempel på 

detta. Företaget gör idag film, TV, populärmusik, dataspel, hemsidor, leksaker, åkattraktioner på 

nöjesfält, böcker, tidningar, magasin och serier. (Jenkins, 2004, s. 34-35)

 

Den digitala tekniken har även gjort det möjligt att producera material utifrån samma tekniska 

plattform, distribuera materialet digitalt över samma kanaler och konsumera allt material på en 

och samma medieapparat. Internet är ett bra exempel på detta där text, bild, rörlig bild och ljud 

samsas på samma plattform. Med hjälp av konvergensen växer nya medieformer fram på 

medieföretagens webbplatser, till exempel webb-tv och ljudbildspel. På nyhetsredaktionerna syns 

denna förändring främst hos de så kallade multijournalisterna som måste behärska flera olika 

tekniker och jobba mot flera olika medieformer samtidigt. Begreppet multijournalist kan även 

syfta på journalister som arbetar med en medieform, men som sköter flera delar i processen så 

som research, foto/film, produktion och redigering (Hvitfelt & Nygren 2008, sid. 21-23). På 

arbetsmarknaden efterfrågas multikompetens i allt högre grad. De flesta journalister verkar dock 
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skeptiska enligt en undersökning av de regionala nyhetsredaktioner i Östergötland. De tillfrågade 

journalisterna är oroliga att förväntningarna på multikompetens kommer att innebära ökade 

produktionskrav och inte utvecklande av nya uttrycksformer eller ökad journalistisk kvalité 

(Nygren 2008, sid. 271).  Även tidningarnas fotografer berörs av denna förändring. Från att 

enbart ha fotograferat måste fotograferna idag själva ta upp ljud, filma och stundtals även skriva.

 

Många medieföretag vet inte hur de ska bete sig på denna nya marknad. Det är inte ovanligt att 

olika avdelningar på ett och samma företag har helt olika målsättningar. Samarbete mellan olika 

avdelningar inom samma medieföretag kan därför vara svårare att få till stånd än vad man först 

skulle kunna tro. Jenkins förklarar medieföretagens osäkerhet med att de har en kluven 

inställning till konvergensen. Å ena sidan ger konvergensen ökade möjligheter för 

mediekonglomerat att expandera, då innehåll som är populärt i en sektor enkelt kan överföras till 

andra plattformer och nå en större publik. Å andra sidan är konvergensen en risk för 

medieföretagen då de fruktar en fragmentering eller erosion av marknaden. Så fort de flyttar en 

konsument från exempelvis TV till internet finns det en risk att konsumenten aldrig återvänder 

(Jenkins, 2004, s. 34, 37).

 

I den tidigare nämnda studien gjord av Nygren kom han fram till att den journalistiska identiteten 

är knuten till mediets huvudkanal. På exempelvis dagstidningar har en integration av nya 

medieformer svårt att ändra dagstidningstänket. Yrkesrollen förändras snabbt men det tar längre 

tid att förändra tänket hos medieorganisationen som helhet. Även hos webbredaktionerna, som 

överlag är mest “multitänkande”, finns en inbyggd tröghet då det gäller att integrera nya 

publiceringskanaler. Som ett exempel nämns Dagens Industris hemsida, di.se, som arbetar helt 

separat från både tidningen och tv-kanalen inom samma företag (Hvitfelt & Nygren 2008, s. 

150-151, 166).

 

2.2. Medielogik
Händelser som passar in på mediernas rutiner och organisation har ökad chans att bli en nyhet i 

dagspressen. Detta kallas medielogik och sätter ramarna för vilka händelser som blir nyheter. 
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Med hjälp av tidigare forskning från Kent Asp, Håkan Hvitfelt och Jesper Strömbäck 

sammanfattar Ulrika Hedman (2006, s. 29-30) medielogiken i fyra punkter:

 

-Mediedramaturgin, som avser en samling beslutsregler och överväganden som existerar för att 

fånga och för att hålla kvar publikens uppmärksamhet. Om exempelvis en TV-redaktion har 

möjligheten att välja, visar de hellre händelserika bilder (demonstrationer eller bränder) än 

stillastående bilder (hus eller personer som pratar)

- Medieformatet, som avser hur väl en nyhet passar in i de arbetsformer som gäller för ett 

specifikt medieformat. Exempelvis så väljer en TV-redaktion nyheter som man har bilder till och 

en radioredaktion väljer nyheter som enkelt går att förklara i ord.

- Mediernas arbetsrutiner, som avser hur väl nyheter passar in i de rutiner som gäller för mediet. 

Exempelvis är det oklokt att hålla en presskonferens klockan nio på morgonen då alla 

nyhetsredaktioner har morgonmöte.

- Mediernas arbetsmetoder, som avser hur bra en nyhet passar in på mediets arbetslogik. 

Exempelvis har en händelse som inträffar strax innan deadline större chans att bli en nyhet då 

redaktionen har större anledning att tro att de är ensamma om den.

 

Händelser kan utformas med tanke på ovanstående för att passa in i mediernas sätt att organisera 

sin verksamhet och därmed kan man anse att nyheter i vissa fall är “konstruktioner”. En händelse 

kan anpassas efter medierna och därmed öka chansen att bli en nyhet i dagspressen (Hadenius 

och Weibull, 2005, s.348; Hedman, 2006, s 29-30). Medievärldens förändring på senare år har 

fört med sig att journalister arbetar mot flera olika plattformar med olika medielogiker. De flesta 

reportrar arbetar parallellt mot webben och mot deras huvudmedium som har två skilda 

medielogiker. Webben med dess ständiga uppdatering har en ständig deadline, innehållet ska vara 

kort, koncist och ha en mer lättsam ton för att bli läst samt skapa interaktiva möjligheter. På nätet 

kan man även lätt läsa av vilka nyheter som intresserar mest med hjälp av klickstatistik och det 

brukar inte vara politiska eller kulturella nyheter (Hadenius och Weibull och Wardbring, 2008, s. 

303; Hedman, 2006, s 29).
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2.3 Webbens medielogik
Studier visar att webbjournalistiken har utvecklats till en egen genre med särskilda 

produktionsvillkor som har gett upphov till egen medielogik. I Ulrika Hedmans (2006, s. 8) 

arbetsrapport “Har ni något webbigt?” definierar hon webbens medielogik på följande vis:

 

Nättidningens nyhetsvärdering är en följd av nättidningens medielogik. 

Möjligheten till kontinuerlig publicering gör att rapportering kring pågående 

skeenden favoriseras, liksom en ständig prioritering av det nya – konsekvenser 

av nättidningens mediedramaturgi. Själva medieformatet ger möjlighet till 

hypertextuella och multimediala nyhetspresentationer (vilket utnyttjas 

sparsamt på gp.se) och till interaktiva inslag (vilket utnyttjas desto flitigare). 

Webbredaktionens brist på personal och framför allt på tid innebär att enkla 

nyheter prioriteras – en konsekvens av arbetsrutiner och arbetsmetoder. 

(Hedman, 2006, s. 8)

 

Medieutvecklingen har förändrat våra konsumtionsvanor. Idag hoppar man snabbt mellan olika 

kanaler, webbsidor och bilder och medieinnehållet anpassas därefter för att hålla kvar 

användaren. Spot news, t.ex. olyckor där händelseutveckling är snabb och rapporteringen kan ske 

successivt under hela händelseförloppet passar bäst in på webbens medielogik.  Därför 

prioriteras den sorters nyheter av webbredaktionerna (Hedman, 2006, s. 56).  Långsamhet har 

blivit en konstart som blir allt ovanligare eftersom de flesta inte har tid med den. (Gratte, 2007, s. 

28) Webbsidor är också den mest formaterade medieformen. För att kunna upprätthålla en snabb 

uppdatering av materialet krävs det fasta format där man endast skriver in text och rubrik och 

resten sköts automatiskt (Hvitfelt & Nygren 2008, s. 153). 

 

I och med Internets utveckling så uppstår nya typer av innehåll på webbredaktionernas sidor, 

ljudbildspel är ett exempel på detta (Hvitfelt & Nygren 2008, sid. 158). Forskning visar samtidigt 

att redaktionerna är dåliga på att utnyttja dessa nya uttrycksätt. Detta skulle kunna bero på att 

egenskaperna hos dessa representerar något helt nytt, tidningsredaktionerna i Sverige har inte 
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vant sig vid produktionen av multimediala produkter. Att gå från en tidningsredaktion till ett 

mediehus som jobbar i flera olika kanaler samtidigt kräver inte bara kunskap och fantasi utan att 

hela organisationen anpassar sig efter det. (Hedman 2006, s. 17)

 

Mycket inom webbens medielogik talar emot ljudbildspel men en punkt talar för dem:

Internets oändliga storlek gör att det inte finns några begränsningar på varken format eller 

utrymme, därmed kan man publicera sådant material som inte får plats eller har ett format som 

inte lämpar sig för publicering i papperstidningen. Undersökningar visar dock att möjligheterna 

till fördjupning och komplettering, vilket vi klassar ljudbildspel som, sällan utnyttjas. 

Nyhetstexter läggs ut i korthet på webben och längre texter sparas till papperstidningen. 

(Hedman, 2006, s. 15, 57; Hvitfelt & Nygren 2008, sid. 157-158)

 

Medielogiken för ljudbildspel är än så länge inte kartlagd. Eftersom ljudbildspelen publiceras på 

webben påverkas de av webbens medielogik till en viss grad. Men det kanske finns specifika 

egenskaper hos ljudbildspelens medieformat som ger upphov till en egen medielogik. 

Förhoppningsvis kan vår studie åtminstone delvis svara på detta.

 

2.4 Nyhetsvärdering och nyhetsurval
Vad som blir en nyhet är en komplex process. Det finns inte en enskild faktor som påverkar vad 

som blir en nyhet utan det är en mängd olika faktorer som påverkar urvalet. Inom forskningen 

brukar man tala om två faktorer som påverkar vad som blir en nyhet och hur medierna formar 

den. Dels talar man om den enskilde aktören, till exempel den enskilde journalisten eller 

redaktören, och dels de strukturella faktorerna, hur medieföretaget är organiserat och kanske 

framförallt deras ekonomiska villkor. Forskningen inom nyhetsvärdering började redan på 1950-

talet. En grundproblematik sedan dess har varit den enskilde aktörens roll kontra de strukturella 

förhållandena. Det vill säga om det är den enskilda aktören eller de strukturella faktorer som har 

mest inflytande över nyhetsvärderingen. När forskningen inom nyhetsvärdering tog fart låg fokus 

på att den enskilde aktören och dennes preferenser hade stort inflytande på nyhetsurvalet. Men ju 

fler studier som genomfördes desto mer pekade på att andra faktorer än den enskildes preferenser 
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spelade en betydande roll i nyhetsurvalet. Forskningen skiftade då fokus till att journalister 

anpassade sig efter den medieorganisation de jobbade för. Ekonomi och krav från 

organisationerna dominerade nyhetsurvalet. Fokus har delvis glidit tillbaka till den enskilda 

aktörens roll efter att flera studiers slutsatser gett bilden av journalisten som en självständig 

nyhetsarbetare. Idag lyfter flera forskare fram den enskilde journalistens inflytande så länge som 

de håller sig inom organisationens ramar och regler (Johansson, 2008, s. 6; McQuail, 2005, s. 

277, 297).

 

Man bör skilja på begreppen nyhetsvärdering och nyhetsurval. Nyhetsvärdering handlar om de 

olika karaktärer hos en händelse som avgör om den är nyhetsmässig eller ej. Nyhetsurval handlar 

om de faktorer som avgör vad som blir en nyhet utöver karaktärsdragen hos händelsen. Håkan 

Hvitfelt definierar nyhetsvärdering genom följande faktorer som ökar sannolikheten att en 

händelse ska bli en toppnyhet.

 

(1) politik, ekonomi samt brott och olyckor och (2) om det är kort geografiskt

eller kulturellt avstånd till (3) händelser och förhållanden som (4) är

sensationella och överraskande, (5) handlar om enskilda elitpersoner och (6)

beskrivs tillräckligt enkelt men (7) är viktiga och relevanta, (8) utspelas under

kort tid men som en del av ett tema (9) samt har negativa inslag (10) och har

elitpersoner som källor. (Hvitfelt, 1985, s. 18)

 

Här handlar det om närhet i tre olika nivåer, kulturellt, geografiskt och tidsmässigt. Ju närmare 

en händelse är kulturellt, geografiskt och tidsmässigt desto intressantare nyhet är det (Hadenius, 

Weibull och Wardbring, 2008, s. 303). Detta är grundläggande faktorer för att en händelse ska bli 

en nyhet men även om en händelse uppfyller alla ovanstående kriterier så är det inte säkert att det 

blir en toppnyhet. Vad som styr själva nyhetsurvalet på redaktionerna kan delas in i två olika 

föreställningar. Den första är att medierna ska ge publiken vad den vill ha. Den andra är att 

medierna ska ge publiken sådant som den anser att publiken bör veta (Johansson, 2008, s. 9).
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I dagens mediesamhälle liknar medieföretagen allt mer andra företag med det primära målet att 

gå med ekonomisk vinst. Detta gynnar den första föreställningen där medierna ska ge det 

publiken vill ha. Finns det två nyheter varav en väger tyngre ur ett journalistiskt perspektiv och 

en annan som har ett mer kommersiellt värde får därmed ofta de journalistiska idealen stryka på 

foten. Dock är ekonomiska faktorer inte en grundläggande orsak till vad som blir en nyhet utan 

endast en bidragande orsak till vad medieföretagen väljer att göra nyheter av (Johansson, 2008 s. 

9-10).

 

2.5 Mediernas nya ekonomiska marknad
Tidningarna har den senaste tiden upplevt en nedgång i inkomsterna. Orsaken finner man hos 

annonsmarknaden. Tidigare var de traditionella medierna den mest attraktiva kanalen för 

annonsörer och de var dominerade när det gällde att ta emot reklampengar. Men de traditionella 

medierna har successivt fått se sin del av den totala reklamkakan minska. Boven i dramat är 

internet som har vuxit explosionsartat som reklammedium. År 2006 gick internet om tidskrifter 

som reklaminvesteringsobjekt. Annonsörerna har fått upp ögonen för internet som kan erbjuda 

nya reklamtjänster. Sökmotorer som Google och Yahoo! har varit framgångsrika med att erbjuda 

reklam kring sökord. Samtidigt är nästan alla överens om att tidningarna inte kan ta betalt för 

nyheter på nätet. Många har försökt och alla har misslyckats, inklusive stora drakar som New 

York Times. För dagstidningarna är det här dåliga nyheter då de både förlorar prenumeranter och 

annonsörer (Hvitfelt och Nygren, 2008, s. 170-172).

 

På alla nyhetsredaktioner finns det pressetiska ideal som säger att de redaktionella avdelningarna 

och de ekonomiska avdelningarna måste hållas avskilda. Ekonomin ska inte få påverka det 

redaktionella arbetet på redaktionen. Ett sätt att hantera detta är att ha en dubbel ledning i form 

av en VD med det företagsekonomiska ansvaret och en chefredaktör med det publicistiska 

ansvaret. Nygrens studie av journalister i Östergötland visar dock att de ekonomiska 

drivkrafterna blivit betydligt starkare hos medieföretagen de senaste 5-10 åren. Nya satsningar 

utvecklas utifrån ett marknadsekonomiskt perspektiv där man försöker locka nya köpstarka 

målgrupper som är intressanta för annonsörerna. På Dalarnas Tidning använder en av 
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redaktionscheferna uttryck som “företagets medieportfölj”, ett uttryck som är hämtat från 

annonsavdelning och deras strävan efter att med flera medier nå ut till olika målgrupper. Muren 

mellan de ekonomiska och publicistiska avdelningarna är lägre än tidigare (Nygren 2008, sid. 

282-284).

 

2.6 Mediernas nya publiceringskanaler
När de svenska tidningarna började med webbpublicering på tidigt 1990-tal handlade det mest 

om att finna en ny distributionsform för det innehåll som redan fanns i papperstidningen. I den 

tidigare nämnda undersökningen av regionaltidningar i Östergötland var en av de två undersökta 

tidningarna fortfarande en papperstidning på nätet som uppdaterades med några webbnyheter 

under dagen. (Nygren 2008, sid. 277-278) Tidningarnas nätupplagor kommer dock bli allt 

viktigare. Det är dyrt att trycka tidningen på papper och distributionen kostar också stora pengar. 

För en rikstidning som Dagens Nyheter står papper och distribution för ungefär 70 procent av 

tidningens utgifter (Hadenius & Weibull, 2005, s. 103). När internet blir attraktivt för läsarna och 

framför allt för annonsörerna finns det risk att papperstidningen helt kommer att tyna bort. Det 

finns även andra anledningar till att tidningarna satsar på nätet. Dagspressen vill främst nå ut till 

en potentiell framtida marknad samt vidga läsarkretsen och försöka nå ut till ungdomar (Hvitfelt 

& Nygren 2008, sid. 41, 173).

 

I USA har nyhetshemsidor på nätet på knappt ett decennium gått från att ha levt en 

marginaliserad tillvaro till att ha fått en central roll i det dagliga nyhetsflödet i USA. Ny 

teknologi och lägre kostnader har öppnat upp medielandskapet för nya nyhetsföretag. Idag är de 

flesta forskare överens om att nyheter på nätet har blivit normaliserat eller accepterat och att det 

är en viktig nyhetsplattform främst för den yngre publiken. Enligt Preston gäller det här främst i 

USA där de tryckta medierna haft en markant nedgång och där etablerade mediehus har lågt 

förtroende hos allmänheten. Han påpekar dock att det är viktigt att inte glömma bort 

“gammelmedierna” som fortfarande har en framträdande roll i nyhetsflödet och att stora delar av 

befolkning fortfarande befinner sig på fel sida om den så kallade “digital divide” (Preston, 2009, 

s. 39). Andra undersökningar visar att intresset för nättidningar blir extra stort kring viktiga 
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händelser som man snabbt vill vet mera om. När flygplanen kraschade in i World Trade Center 

den 11 september 2001 ökade internetanvändningen drastiskt och flera hemsidor kraschade under 

påfrestningen. Liknande ökningar har man sett när USA invaderade Irak 2003 och när 

tsunamikatastrofen inträffade på julhelgen 2004 (Hadenius, Weibull och Wardbring, 2008, s. 

354-355).

 

Det förefaller dock som att det inte är speciellt stora skillnader mellan gamla och nya 

nyhetstjänster. En nederländsk undersökning om nätjournalistik visade att 47 procent av 

nätjournalisterna var anställda av tidningsföretag, 20 procent för broadcast företag och bara 27 

procent var anställda av företag som endast publicerade mot nätet. Samma undersökning visade 

också att nätjournalister producerar maximalt 50 procent eget material, vilket tyder på att man 

ofta återanvänder annat material från exempelvis papperstidningen (Preston, 2009, s. 40).

 

Sättet vi läser nyheter på nätet skiljer sig från hur vi läser nyheter i papperstidningen. På nätet 

läser vi i större grad topprubriker och vi går också tillbaka till startsidan efter varje klickutflykt 

för att inte tappa orienteringen. Tidningarnas hemsidor är så stora att det helt enkelt är omöjligt 

att skapa sig en överblick över dem. En ögonrörelsestudie gjord av Sydsvenskan 2003 visade att 

normalläsaren tog del av 5-6 av toppsidorna, det vill säga första sidan samt de närmaste sidorna. 

Tidningens hemsida bestod då av cirka 3000 sidor vilket betyder att besökaren bara läste ungefär 

2 promille av det totala materialet. Siffrorna är blygsamma i jämförelse med en vanlig 

papperstidning där normalläsaren tar del av 10-15 procent av innehållet, men ögnar igenom 

betydligt mer än så. När man läser papperstidningen är konsumenten generalist och scannar av 

allt som hänt. På nätet däremot är man specialist och man läser om sina specialområden 

(Hadenius, Weibull och Wardbring, 2008, s. 354-355).

 

Då man bara läser topprubrikerna på nätet är det intressant att undersöka hur man exponerar 

ljudbildspelen på tidningens hemsida. Hamnar ljudbildspelen högt upp på förstasidan eller göms 

de undan i en särskild ljudbildspelssida. Eftersom tidningarnas hemsidor är så stora kan det vara 

svårt att hitta till en specifik ljudbildspelssida även om man vet vad man letar efter. Det är även 
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intressant att se om ljudbildspel som behandlar viktiga pågående nyhetshändelser får flera 

besökare än övriga ljudbildspel.

 

Värt att tänka på är att det här området inom teorin förändras extremt fort och forskning som var 

aktuell för bara några år sedan är inaktuell idag. Vi har i urvalet till denna teori försökt välja så 

aktuell forskning som möjligt, men det är dock möjligt att vissa delar av forskningen trots detta 

inte är helt uppdaterad.

 

2.7 Tidigare forskning om ljudbildspel
Våra efterforskningar visar att det inte finns någon tidigare forskning om specifikt ljudbildspel 

på nyhetstidningars hemsidor, varken nationellt eller internationellt. Ämnet är därmed en vit 

fläck på forskningskartan. Vi har hittat en del nära besläktad forskning, exempelvis på hur 

tidningar använder webb-tv, men den forskningen består av C-uppsatser skrivna av studenter 

vilka vi därför valt att inte använda oss av.

 

I Kenneth Kobrés handbok för pressfotografer, Photo Journalism - The proffesionals’ approach, 

finns ett kapitel om ljudbildspel som är relevant för vår studie. Kobré (2008, s. 270-271, 281) 

skriver i boken att en intervju i ett ljudbildspel lyfter berättelsen, “ Sounds brings pictures to life 

in a way that caption alone can’t accomplish”. Han skriver också att en intervju eller en 

berättarröst är ett kraftfullt sätt att sätta bilderna i en kontext. Under rubriken “Natural sound is 

better, naturally” lyfter han upp vikten av att ta upp miljöljud, ljud som finns där vid fototillfället. 

Miljöljud kan vara allt från ljudet från en brummande fläkt till startskottet under ett lopp. Genom 

att använda ljud från platsen får de som tittar på ljudbildspelet en känsla av att de är med där det 

händer.
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3. Metod
I det här avsnittet redogör vi för hur vår studie har genomförts samt vilken metod vi har använt. 

De svårigheter vi har haft med studien presenteras under metodproblem och vi för en diskussion 

kring studiens validitet och reliabilitet. Utförliga kodinstruktioner och vår kodmanual finns i 

bilaga 1 och 2.

 

3.1 Val av metod
För att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna har vi använt två skilda metoder 

och sedan jämfört resultaten från båda metoderna med varandra. För att svara på vårt första syfte 

har vi valt att använda besöksstatistik från hd.se. Vi har från tidningen fått tillgång till 

besöksstatistik för alla deras ljudbildspel samt för hela hemsidan under specifika tidsperioder. 

Genom att jämföra besöksstatistiken från hela hemsidan med besöksstatistiken för specifika 

ljudbildspel kan vi se hur stort antal unika sidvisningar ett ljudbildspel har jämfört med hela 

hemsidan. Det finns dessutom många artiklar som behandlar samma ämne som ljudbildspelen. 

Även dessa har vi fått statistik för och vi kan jämföra denna med statistiken från ljudbildspelen.

 

För att svara på vårt andra syfte har vi valt att fortsätta använda klickstatistiken tillsammans med 

en kvantitativ innehållsanalys av ljudbildspelen. I den kvantitativa innehållsanalysen kommer vi 

kategorisera ljudbildspelen enligt vissa egenskaper (exempelvis ämne). Genom att kombinera 

innehållsanalysen med besöksstatistiken kan vi se om det finns tendenser till att vissa specifika 

kategorier av ljudbildspel får fler unika sidvisningar än övriga ljudbildspel.

 

3.2 Avgränsningar och urval
Vi valde att avgränsa studien till ljudbildspel som producerats av svenska lokaltidningar och 

därmed bortse från kvällstidningarna och de nationella morgontidningarna. Detta eftersom 

kvällstidningarna och de nationella morgontidningarna är väldigt få jämfört med de lokala 

tidningarna och deras nyhetsagenda och resurser skiljer sig dels från varandra och dels från de 

svenska lokaltidningarna. Därmed skiljer sig innehållet i de svenska kvällstidningarna och 

nationella morgontidningarna avsevärt från lokaltidningarna som har ett relativt likriktat innehåll.
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Utifrån från vår population valde vi sedan att göra en fallstudie av ljudbildspel producerad av 

Helsingborgs Dagblads nättidning hd.se. Hemsidan är en av två lokala nyhetshemsidor i Sverige 

som har besöksstatistik över ljudbildspel och den enda som hade möjlighet att delge oss 

statistiken (se metodproblem för redogörelse över tidningarnas brist på statistik). Hd.se är dock 

ett bra studieobjekt då det är en stor nyhetshemsida, med 200 000 unika besökare i veckan (Kia 

Index, 2010), som har producerat många ljudbildspel under en längre tid. Sedan slutet av februari 

2007 har hd.se producerat 43 ljudbildspel och 14 av dessa har producerats under det senaste året. 

Tidningen har med andra ord varit med sedan tidningarna började producera ljudbildspel i 

Sverige och producerar fortfarande ljudbildspel kontinuerligt. Vi har valt att göra ett totalurval av 

ljudbildspelen på hd.se och ta med alla ljudbildspel som de har producerat. Genom detta 

totalurval kan vi, förutom att se vilka ljudbildspel som har flest sidvisningar, även se om det 

finns någon förändring i ljudbildspelens antal besökare över tid.

 

3.3 Tillvägagångssätt
 

3.3.1 Statistik från hd.se
Första delen av studien är helt baserad på besöksstatistik från hd.se. Statistiken består av tre 

delar. Dels unika sidvisningar för respektive ljudbildspel, dels unika sidvisningar för artikeln som 

behandlar samma ämne som ljudbildspelet samt unika besökare för hela hd.se. Vi valde att 

använda unika sidvisningar för ljudbildspelen och deras motsvarande artiklar. Unika sidvisningar 

är ett bra mått på ljudbildspelens popularitet då den mäter unika besök, det vill säga besök med 

ett mellanrum på 30 min eller längre. Det betyder att om flera personer som delar på samma 

dator tittar på ljudbildspelet kommer alla deras besök att räknas. När det gäller hela hemsidan 

skulle statistiken blivit missvisande om vi använde unika sidvisningar. Om någon har hd.se som 

startsida skulle denna besökare åstadkomma ett hundratal unika sidvisningar under den aktuella 

tidperioden. Därför valde vi att istället använda unika besökare gällande statistiken för hela 

hemsidan. För att få en rättvis jämförelse mellan olika ljudbildspel har vi också valt att 

tidsbegränsa statistiken, från det att ljudbildspelet lagts upp och en månad framåt. På så sätt 
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undviker vi att äldre ljudbildspel får högre besökssiffror bara för att de funnits på hemsidan en 

längre tid. Besöken efter en månads tid är troligtvis också väldigt få då man bara puffar aktivt för 

ljudbildspelen när de är nya. För varje ljudbildspel har vi således statstik över de tre ovanstående 

variablerna under tidsperioden från att det publicerats och en månad framåt.

 

3.3.2 Kvantitativ innehållsanalys
I den andra delen av studien har vi kombinerat besöksstatistiken för ljudbildspelen med en 

kvantitativ innehållsanalys av ljudbildspelen för att ta reda på om de ljudbildspel som har flest 

unika sidvisningar har några gemensamma karaktärsdrag.

 

Vi valde att titta på två olika saker i vår kodning av artiklarna. För det första tittade vi på 

ljudbildspelens karaktär. Här utgick vi från Håkan Hvitfelts (1985) studie av nyhetsvärdering på 

sex svenska nyhetstidningar. Studien har blivit allmänt accepterad inom forskarsamhället och 

även om den har flera år på nacken så citeras den fortfarande i läroböcker om 

massmediekommunikation. I studien har Hvitfelt, genom att studera nyheterna på tidningarnas 

förstasidor, analyserat vilken sorts nyhet som prioriteras på tidningsredaktionerna. Han kom fram 

till att följande faktorer ökar chansen att en händelse ska bli en toppnyhet:

 

(1) politik, ekonomi samt brott och olyckor och (2) om det är kort geografiskt

eller kulturellt avstånd till (3) händelser och förhållanden som (4) är

sensationella och överraskande, (5) handlar om enskilda elitpersoner och (6)

beskrivs tillräckligt enkelt men (7) är viktiga och relevanta, (8) utspelas under

kort tid men som en del av ett tema (9) samt har negativa inslag (10) och har

elitpersoner som källor. (Hvitfelt, 1985, s. 18)

 

Vi använde en del av Hvitfelts variabler och variabelvärden samt skapade några egna variabler 

anpassade efter vårt syfte. Genom att utgå från Hvitfelts studie får vi variabler som är noggrant 

definierade och accepterat av forskarsamhället. Man kan även jämföra våra resultat med 

resultaten från hans studie och se om man ser några intressanta likheter eller skillnader.
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För det andra tittade vi på hur de har puffat för ljudbildspelen på webben och i papperstidningen. 

Här kontrollerade vi först om det finns en motsvarande artikel till ljudbildspelet (en artikel som 

handlar om samma händelse och som är producerad samtidigt som ljudbildspelet) i tidningen och 

på nätet. Finns en motsvarande artikel kontrollerar vi om man i artikeln puffar till ljudbildspelet.

 

Vi kodade materialet utifrån våra kodinstruktioner (se bilaga 2). Alla variabler och 

variabelvärden finns angivna i kodschemat (se bilaga 1)

 

3.3.3 Sammanställning av resultat och analys
När kodningen var avklarad började sammanställningen av materialet. Vi förde in materialet i 

analysprogrammet SPSS för att göra våra sambandsanalyser. Därefter använde vi programmet 

Numbers för att skapa tydliga tabeller

 

I sambandsanalyserna undersökte vi om det fanns något samband mellan antalet unika 

sidvisningar för ljudbildspelen och de olika variablerna. Eftersom vi studerar sambandet mellan 

två variabler gör vi en bivariat analys. Då variabeln unika sidvisningar ligger på kvotskalan och 

de övriga variablerna ligger på antingen nominal- eller ordinalskalan använder vi en jämförelse 

av medelvärden för att räkna ut om det finns något samband mellan variablerna.  Resultatet 

presenteras i medelvärdesstapeldiagram (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2010, s. 137, 

151-153).

 

3.4 Validitet och reliabilitet
Vår validitet riskerar att bli lidande eftersom vi tar vårt analysmaterial från en utomstående källa. 

Vi anser dock att detta är det bästa sättet för att mäta det vi vill mäta, nämligen hur många unika 

sidvisningar ljudbildspel har. Vi skulle kunna göra enkäter med tidningsläsare och fråga dem hur 

mycket det tittar på ljudbildspel. Men då skulle vi bara mäta tidningsläsarnas egen uppskattning 

av hur mycket de tittar på ljudbildspel istället för faktiska klick på tidningens hemsida. Det finns 

självklart en risk att tidningen skulle ge oss felaktig statistik med ett för högt besöksantal. Detta 
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skulle leda till systematiska fel i studien då alla siffror skulle vara högre än det egentliga värdet. 

(Esaiasson et al. 2009, s. 64-65) Vi har dock svårt att se varför tidningen skulle vilja göra detta. 

Delar av deras besöksstatistik är offentlig och vi ser ingen orsak till varför de skulle vilja 

överdriva antalet unika sidvisningar för specifikt ljudbildspelen.

 

Ett annat validitetsproblem är att alla som går in på en ljudbildspelssida inte nödvändigtvis tittar 

på hela ljudbildspelet. En besökare kan gå till en ljudbildspelssida och sedan bestämma sig för att  

surfa vidare utan att titta på ljudbildspelet. I vår statistik skulle detta ändå räknas som ett besök. 

Det här skulle potentiellt kunna betyda att vår statistik kommer att visa för höga siffror på antalet 

besökare som tittar på ljudbildspel. För att lösa detta tänkte vi först ta fram statistik på hur länge 

besökarna i genomsnitt stannar på ljudbildspelssidorna. Det visade sig dock finnas vissa 

allvarliga brister med sådan statistik. För det första måste besökaren, efter att ha tittat på ett 

ljudbildspel, surfa vidare till en annan hemsida inom samma domän för att man ska kunna mäta 

tiden. Det vill säga, om en besökare tittar på ett bildspel på hd.se måste han/hon surfa vidare till 

en annan sida inom hd.se för att man ska kunna mäta tiden. För det andra kan en viss tid inte 

garantera att besökaren tittat på ljudbildspelet. Besökaren kan ha ljudbildspelssidan öppen i 

bakgrunden en längre tid utan att titta på ljudbildspelet. På grund av ovanstående valde vi att inte 

använda statistik om hur länge besökarna stannat på ljudbildspelssidorna. Då vi oftast är ute efter 

förhållande mellan olika delar kommer detta inte heller att vara något problem.

 

I den första delen av studien finns det inte några reliabilitetsproblem eftersom vi får siffrorna 

färdigt från tidningsföretagen. I den andra delen av studien finns det potentiella 

reliabilitetsproblem då vi ska analysera ljudbildspelen via ett kodschema. För att säkerställa god 

reliabilitet har vi därför utformat tydliga kodinstruktioner och vi har även utfört ett intrakodartest 

(Esaiasson et al. 2009, s. 234-235). En av oss kodade alla ljudbildspel och därefter gjorde den 

andra ett intrakodartest på en fjärdedel av materialet, det vill säga elva ljudbildspel. Kodningarna 

överensstämde till 92 procent vilket vi anser är ett bra resultat då en del av våra variabler måste 

tolkas, exempelvis variabeln ämne.

 

30



3.5 Metodproblem
Vår ursprungliga tanke var att studien skulle jämföra ett flertal svenska lokaltidningars 

produktion av ljudbildspel utifrån klickstatistik som tidningarna själva tillhandahåller. Redan 

från början visste vi att detta skulle begränsa studiens urval men vi visste inte med hur mycket. 

Eftersom webbredaktionerna sätter stor vikt vid klickstatistik för att mäta vad som är populärt 

trodde vi att de flesta tidningarna skulle ha tillgänglig statistik för ljudbildspelen.

 

Urvalsarbetet började med att ta reda på vilka tidningar som producerar ljudbildspel. Många 

mindre tidningar har gått ihop och har en gemensam hemsida. På andra håll har papperstidningen 

på orten ingen hemsida och det har därför dykt upp en konkurrerande “tidning” som bara har 

nyheter på nätet (exempelvis Jönköpingsposten och Jnytt.se). Därför valde vi att utgå från 

hemsidor med lokalt redaktionellt material istället för att utgå från lokala papperstidningar och 

deras respektive hemsidor. Vi använde Kungliga Bibliotekets lista över “Svenska dagstidningar 

på nätet” för att få fram en lista på alla registrerade mediesidor i Sverige (Kungliga Biblioteket, 

2010). Första steget var att gå igenom listan och granska vilka hemsidor som hade lokalt 

redaktionellt material. Andra steget var att gå in på alla hemsidor med lokalt redaktionellt 

material och kontrollera vilka hemsidor som hade ljudbildspel samt hur många ljudbildspel 

respektive hemsida hade. Vi valde att sätta en gräns vid minst tre producerade ljudbildspel de 

senaste tolv månaderna. Vi valde att sätta denna gräns då de hemsidor som bara producerat tre 

eller färre ljudbildspel under de senaste tolv månaderna inte kontinuerligt använder ljudbildspel 

som en del av deras nyhetsflöde.

 

Utav de 79 undersökta nyhetshemsidorna med lokalt material hade 15 stycken producerat mer än 

3 ljudbildspel det senaste året. Eftersom vår population vid det här laget var relativt liten valde vi 

att göra ett totalurval och inkludera alla hemsidor som kunde delge oss den statistik som vi var 

intresserade av. Det visade sig dock att endast hd.se och ostran.se hade besöksstatistik för 

ljudbildspel. När vi sedan begärde ut statstiken från de två medieföretagen ville ostran.se inte 

delge oss statistiken. Kvar blev då bara hd.se som kunde delge oss statistiken.
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Det är olyckligt för vår studie att vi inte fick tillgång till statistik från flera tidningar. Hd.se är 

dock ett bra studieobjekt. Hemsidan är en av de största lokala nyhetshemsidorna i Sverige och 

har producerat många ljudbildspel under en lång tid. Genom att fokusera på hd.se har vi också 

kunnat bredda vårt urval tidsmässigt. Vi valde att ta med alla ljudbildspel som hd.se har 

producerat och därmed kan vi även analysera intresset för ljudbildspelen över tid.

 

Ett annat metodproblem är det begränsade antalet analysenheter i vår studie. Hd.se har 

producerat totalt 43 stycken ljudbildspel, men på grund av slarv med “statistiktaggen” finns det 

endast statistik för 36 stycken ljudbildspel. Detta har bidragit till att vissa variabelvärden i vår 

analys har fått väldigt få analysenheter. När ett variabelvärde endast har ett eller ett fåtal 

analysenheter blir det svårt att dra några slutsatser utgående från sambandsanalysen. Därför har 

vi i resultat- och analyskapitlet varit noga med att påpeka att där variabelvärden har få 

analysenheter kan statistiken bli missvisande.
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4. Resultat
I det här avsnittet redogör vi för resultatet från vår studie. I den första delen av 

resultatpresentationen går vi igenom besöksstatistiken och de variabler som vi inte använder i vår 

sambandsanalys. I den andra delen går vi igenom de variabler som är med i vår sambandsanalys. 

Där tittar vi först på hur fördelningen ser ut mellan de olika variabelvärden och sedan om vi ser 

något positivt/negativt samband mellan unika sidvisningar för ljudbildspelen och den aktuella 

variabeln.

 

Då det inte fanns besöksstatistik för samtliga ljudbildspelen har vi ett bortfall på sju ljudbildspel. 

Vi valde, för att få så utförlig statistik som möjligt, att i de variabler som inte var kopplade till en 

sambandsanalys använda alla 43 stycken ljudbildspel. I de delar där en sambandsanalys är 

inblandad använde vi istället alla 36 stycken ljudbildspel med tillgänglig statistik.

 

I sambandsanalysen har vi använt medelvärdet för antalet unika sidvisningar på ljudbildspelen 

som jämförelsepunkt. Det vill säga, ljudbildspel med fler unika sidvisningar än medelvärdet 

uppvisar ett positivt samband och ljudbildspel med färre unika sidvisningar än medelvärdet 

uppvisar ett negativt samband.

 

4.1 Besöksstatistik, ljudbildspel jämfört med annat material på hemsidan
Tabellen visar hur många unika sidvisningar ljudbildspelen i genomsnitt hade första månaden 

efter publicering jämfört med artikeln som behandlar samma nyhet som ljudbildspelet samt hela 

hemsidan under samma tidsperiod. Observera att stapeln för hela hemsidan är klippt för att visa 

skillnaden mellan motsvarande artikel och ljudbildspel.
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Ljudbildspelen har i genomsnitt färre antal unika sidvisningar än tillhörande artikel, men 

skillnaden är relativt liten. Jämfört med hela hemsidan har ljudbildspelen endast 0,08% av 

besöksantalet. Värt att påpeka är att antal besökare på hela hemsidan blir i överkant då man 

räknar besökare per månad. På Kia-index.se kan vi se att hd.se har runt 200 000 besökare i 

veckan (Kia Index, 2010). Detta betyder att det är många besökare som bara går in och tittar på 

hemsidan enstaka gånger i månaden. Antalet återkommande besökare per dag är därför med stor 

sannolikhet ännu lägre än 200 000. Att ljudbildspelen har nästan lika många unika sidvisningar 

som de tillhörande artiklarna är ett bättre mått på dess popularitet än att jämföra dem med hela 

hemsidan. Vi ser också att medianvärdet ligger betydligt lägre än medelvärdet på både 

ljudbildspel och artiklar vilket betyder att det finns några ljudbildspel/artiklar med extrema 

värden som drar upp medelvärdet.

 

0

200

400

600

800

Hela hemsidan Motsvarande artikel Ljudbildspel

259
231

524 982

468

537

573 235

Medeltal, antal besökare
Median, antalet besökare

34



4.2 Besöksstatistik per år för ljudbildspel
 Tabellen visar hur många ljudbildspel hd.se producerat per år sedan starten i februari 2007.

Tabellen visar hur intresset för ljudbildspel har förändrats över tid.
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Tabellen visar det totala antalet unika sidvisningar per år. 

Under året 2007 var intresset för ljudbildspelen lågt men tidningen producerade ändå 9 stycken 

ljudbildspel . 2008 var året då hd.se producerade flest ljudbildspel men samtidigt det året då 

besöksmedeltalet var som lägst. Året därpå var det precis tvärtom. 2009 skedde en kraftig 

nergång till endast 6 producerade ljudbildspel, en minskning på hela 10 ljudbildspel, men 

samtidigt ökade besöksmedeltalet till det högsta någonsin. Nästa år ökade åter antalet 

producerade ljudbildspel till 12 stycken och även om besöksmedeltalet minskade något bibehölls 

besöksantalet på en hög nivå. Tittar vi istället på totala antalet unika sidvisningar per år är 

trenden tydlig. Det totala antalet besökare ökar stadigt år för år och är som högst 2010.

 

Observera här att statistiken för år 2007 inte är avser hela året då hd.se började producera 

ljudbildspel i slutet på februari 2007. Det är dock bara drygt två månader som fattas så bortfallet 

har bara en begränsad betydelse. Hd.se har inte publicerade några fler ljudbildspel år 2010 efter 

det att vi påbörjade studien (04.11.2010) och därför är statistiken för 2010 komplett.
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4.3 Egna variabler
 
4.3.1 Karaktär
Tabellen visar fördelningen för variabeln “Karaktär”.

 

Tabellen visar sambandet mellan variabeln “Karaktär” och antal unika sidvisningar.

Största delen av ljudbildspelen har antingen karaktären “Reportage obestämda i tid” eller 

“Förutsedd händelse”. Intressant är också att inte ett enda ljudbildspel har karaktären 
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“Oförutsedd händelse”. När man jämför besöksstatistiken med variabeln karaktär ser man att 

ljudbildspel som klassats som “Reportage obestämda i tid” och “Summering/Sammanfattningar” 

har flest unika sidvisningar. På grund av bortfall i statistiken på vissa ljudbildspel så har bara ett 

ljudbildspel med karaktären “Porträtt obestämda i tid” räknats och därför kan man inte uttala sig 

om detta variabelvärdes popularitet. Intressant är även att ljudbildspel med den näst vanligaste 

karaktären “Förutsedd händelse” har ett negativt samband.

 

4.3.2 Ljud
Tabellen visar fördelningen för variabeln “Ljud”

Tabellen visar sambandet mellan variabeln “Ljud” och antal unika sidvisningar.
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Vanligast är ljudbildspel med “Intervjuer + miljöljud”. På delad andra plats kommer ljudbildspel 

med “Intervjuer + musik“ och ljudbildspel med bara “Musik”. I jämförelsen med 

besöksstatistiken ser man att ljudbildspel som har bara “Musik” eller “Intervjuer + miljöljud” har 

många unika sidvisningar medan ljudbildspel med “Intervjuer + musik” och med endast 

“Miljöljud” har färre unika sidvisningar. Ljudbildspelen som har enbart “Intervjuer” eller en 

blandning av “Intervjuer + miljöljud + musik” är för få för att kunna uttala sig om. Statistiken för 

variabeln ljud är överlag svårtolkad. Det finns en viss tendens till att ljudbildspel som innehåller 

intervjuer är har fler unika sidvisningar, men den är svag.

 

4.4 Hvitfelts nyhetskriterier
Nedan presenterar vi resultatet för variablerna från Hvitfelts nyhetskriterier

 

4.4.1 Ämne
Tabellen visar fördelningen för variabeln “Ämne”.
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 Tabellen visar sambandet mellan variabeln “Ämne” och antal unika sidvisningar

 

Alla ljudbildspel utom de som handlar om ämnena “Brott, Juridik”, “Medicin” samt “Socialt” 

har negativa samband och har alltså ett lågt antal unika sidvisningar. Ljudbildspel som handlar 

om ämnet “Brott, juridik” har ett väldigt högt samband och har alltså många unika sidvisningar. 

Det som skulle tala emot denna uträkning är att det bara är tre ljudbildspel på “Juridik, brott” 

vilket är på gränsen till för få analysenheter för att uttala sig. Två av analysenheterna är väldigt 

höga och drar upp sambandet medan det tredje är relativt lågt. Intressant att notera är att 

analysenheten som har ett lågt samband handlar om klotter och bara visar allmänna bilder på 

klotter. Det saknar helt personer och handlar inte om en specifik händelse. Variabelvärdet 

“Sport”, som är det överlägset flest ljudbildspel handlar om, har ett negativt samband. De tre 

mest producerade ämnena “Sport”, “Kultur” och “Nöje”, som tillsammans står för mer än hälften 

av alla ljudbildspel, har alla negativa samband och låga medeltal för unika sidvisningar.
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4.4.2 Negativitet
Tabellen visar fördelning för variabeln “Negativitet”.

 

I och med de låga värdena hos alla variabler som representerar någon form av “Negativitet” har 

vi i uträkningen av sambandet mellan variabeln och antal unika sidvisningar valt att slå ihop alla 

definitioner av “Negativitet” till en variabel.

  

Av alla ljudbildspel är det endast tre som har skador, hot eller kriminalitet inblandat, vilket är på 

gränsen till att vara för få analysenheter när man gör en sambandsuträkning. Bortser man från 

detta talar sambandsuträkningen klarspråk, negativitet gör ljudbildspelen mer attraktiva och 

sambandet för de ljudbildspel som saknar negativitet är negativt.
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4.4.3 Sensation
Tabellen visar fördelningen för variabeln “Sensation”.

 

 Eftersom alla variabelvärden som representerar någon form av sensationsbegreppet har så låga 

värden valde vi sambandsuträkningen att slå ihop variablerna “Rättsröta/skandal”, “Kamp”, 

“Kris”, “Märkvärdig kuriosa” och ”Olyckor”.

Man ser att de allra flesta ljudbildspel saknar något av sensationsbegreppen, men de ljudbildspel 

som innefattar något av sensationsbegreppen har fler unika sidvisningar är de som inte innefattar 

det. 
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4.4.4 Skådeplats
Tabellen visar fördelningen för variabeln “Skådeplats”.

 

Tabellen visar sambandet mellan variabeln “Skådeplats” och antal unika sidvisningar.

 

 I och med att hd.se har fokus på lokala nyheter är det ej förvånande att skådeplatsen endast i 

undantag är någon annanstans än “Spridningsområde”. De ljudbildspel som utspelar sig i 

“Spridningsområdet” eller i “Sverige” har flest unika sidvisningar. Sambandet mellan skådeplats 

och antal unika sidvisningar blir dock lätt missvisande då så få ljudbildspel görs utanför 

spridningsområdet.
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4.4.5 Ursprung huvudperson
Tabellen visar fördelningen för variabeln “Ursprung huvudperson”.

  

Tabellen visar sambandet mellan “Ursprung huvudperson” och antal unika sidvisningar.

 

De två vanligaste variabelvärdena är “Spridningsområde” och “Huvudperson saknas”. 

Ljudbildspel som tilldelats variabeln “Spridningsområde” är efter “Vet ej” det de som har flest 

antal unika sidvisningar. Antalet analysenheter som har variabelvärdet “Vet ej” eller “Övrigt” är 

för få för att kunna uttala sig om.
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4.4.6 Personifiering
Tabellen visar fördelningen för variabeln “Personifiering”.

  

Tabellen visar sambandet mellan variabeln “Personifiering” och antal unika sidvisningar.

 

Majoriteten av ljudbildspelen har personer antingen i förgrunden eller som medelpunkt och dessa 

är även de som har flest antal unika sidvisningar. Variabelvärdet “Helt opersonligt, strukturellt” 

har endast tilldelats två analysenheter och därför är sambandsuträkningen för detta variabelvärde 

inte helt pålitligt.
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4.4.7 Antal huvudpersoner
Tabellen visar fördelningen för variabeln “Antal huvudpersoner”.

 

Tabellen visar sambandet mellan variabeln “Antal huvudpersoner” och antal unika sidvisningar.

 

De flesta ljudbildspel har en klar huvudperson eller ett fåtal huvudpersoner, men det största 

enskilda variabelvärdet är “Huvudperson saknas”. Variabelvärdet “2-3” är ej pålitligt eftersom 

det innehåller så få analysenheter. Ljudbildspel där endast en person står i fokus har flest unika 

sidvisningar. Variabelvärdet “+4” har ett negativt samband om än relativt litet samtidigt som 

variabelvärdet “Huvudperson saknas” har ett ganska marginellt positivt samband. 
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4.4.8 Typ av huvudperson
Tabellen visar fördelningen för variabeln “Typ av huvudperson”.

 

På grund av att alla variabelvärden förutom “Vanlig människa” och “Huvudperson saknas” 

tilldelats väldigt få ljudbildspel har vi i sambandsanalysen valt att slå ihop “Elit, internationell”, 

“Elit, nationell”, “Elit, Lokal”, “Känd, internationell” och “Känd nationellt”. Detta ger även ett 

tydligare resultat som är mer lättolkat.

 

Den största delen av alla producerade ljudbildspel faller inom kategorin “Huvudperson saknas” 

eller “Vanlig människa” och det är också dessa kategorier som har det största antalet unika 

sidvisningar. Något förvånande har kategorin “Kändis/elit” ett negativt samband.
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4.5 Puff
Exempel på hur de olika puffarna kan se ut på hd.se finns i bilaga 3.

 

4.5.1. Puff på nätet
Tabellen visar fördelning för variabeln “Puff på nätet”.

 

Tabellen visar sambandet mellan variabeln “Puff på nätet” och antal unika sidvisningar.

 

Mer än två tredjedelar av ljudbildspelen har man puffat för på hd.se. Sambandet mellan de 

ljudbildspel som man puffat för och antal sidvisningar är positivt.
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4.5.2 Puff i tidningen
Tabellen visar fördelningen för variabeln “Puff i tidningen”.

 

Tabellen visar sambandet mellan variabeln “Puff i tidningen” och antal unika sidvisningar.

                 

Majoriteten av ljudbildspelen har man puffat för i papperstidningen. I fyra fall har vi ej kunnat 

hitta den aktuella tidningen som eventuellt kan ha innehållit en puff för ljudbildspelet. Elva av 

ljudbildspelen har man ej puffat för. De ljudbildspelen man puffat för i papperstidningen har ett 

svagt positivt samband, men de har färre sidvisningar än de ljudbildspel som man ej puffat för i 

papperstidningen. 
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4.5.3 Puffar på webben över tid
Tabellen visar hur många procent av ljudbildspelen som puffades för på nätet per år.

2010 puffar man för fler ljudbildspel än vad man gjorde 2007 när hd.se började publicera 

ljudbildspel. Det har dock skett en liten försämring av puffandet för ljudbildspel på webben 

under 2010 jämfört med 2009, då man puffade för alla ljudbildspel.

 

4.5.4 Puffens form på nätet över tid
Cirkeldiagrammen visar puffarnas format på nätet över tid.

 

Puffarnas form har förändrats sedan 2007. Då var 

puffarna små och svårare att hitta. Idag är nästan 

alla puffar betydligt mer framträdande och de flesta 

består av såväl text som en bild. Exempel på hur de olika typerna av puffar ser ut finns i bilaga 3.
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5. Analys
I det här avsnittet analyseras resultaten och jämförs med tidigare forskning. För att förenkla för 

läsaren har vi valt att använda samma indelning som i resultatkapitlet.

 

5.1 Besöksstatistik, ljudbildspel jämfört med annat material på hemsidan
Ljudbildspel på hd.se har i genomsnitt färre antal unika sidvisningar än motsvarande artiklar, 

skillnaden är dock marginell. Detta är dock imponerade om man har i åtanke att ljudbildspelen 

sällan ligger på tidningens förstasida, utan man klickar sig dit antingen via en tillhörande artikel 

eller via ljudbildspelens samlingssida som ligger dold i en meny. Att ljudbildspelen inte får mer 

exponering skulle kunna bero på mediernas inbyggda tröghet. Det tar tid för 

medieorganisationerna att anpassa sig till de nya publiceringsformerna och få in dem i deras 

arbetssätt (Hvitfelt & Nygren 2008, s. 150-151, 166 och Hedman 2006, s. 17). Jämfört med hela 

hd.se har ljudbildspelen i genomsnitt väldigt få besökare, endast 0,08% av hela hemsidans 

genomsnittliga besökarantal. Det låter dock mindre än vad det är. Som tidigare nämnt blir 

statistiken för hela hemsidan något missvisande då man mäter den under en månad. Vidare visar 

ögonstudier från Sydsvenskan att en genomsnittlig besökare endast läser 2 promille av en 

nyhetshemsida då man på nätet endast läser om sina specialområden (Hadenius, Weibull och 

Wardbring, 2008, s. 354-355). Därför är det viktigare att jämföra statistiken för ljudbildspelen 

med statistiken för artiklarna.

 

Mellan 2007 och 2008 skedde en kraftig ökning i antal producerade ljudbildspel. Det var 

samtidigt som ljudbildspelen började introduceras på svenska tidningsredaktioner. Enligt Hvitfelt 

och Nygren (2008, sid. 41, 173) finns det flera orsaker till att tidningarna satsar på nätet. En av 

orsakerna är att de vill nå ut till en potentiell framtida marknad. En annan att de vill försöka nå ut 

till en yngre publik. Den kraftiga ökningen mellan 2007 och 2008 skulle kunna förklaras av att 

nyhetsredaktionen ville hålla sig långt fram i utvecklingen och nå ut till en framtida marknad.
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5.2 Besöksstatistik per år för ljudbildspel
Om vi tittar på hur det totala antalet unika sidvisningar har förändrats per år ser vi att intresset för 

ljudbildspel har ökat stadigt under hela vår analysperiod för att nå sin kulmen 2010. När vi tittar 

på medeltalet för antalet unika sidvisningar per år ser vi att det mellan år 2008 och 2009 skedde 

mer än en tredubbling av snittet för antalet unika sidvisningar, från 235 till 799. 2010 hade också 

ett högt snitt med 602 unika sidvisningar. Tittar man däremot på statistiken för antalet 

producerade ljudbildspel är statistiken omvänd. 2008 producerade tidningen flest ljudbildspel 

och 2009 producerade de minst ljudbildspel. Så fastän tidningen producerade betydligt färre 

ljudbildspel ökade ändå antalet unika sidvisningar. En orsak skulle kunna vara att ljudbildspelen 

helt enkelt blivit bättre med tiden och därför lockar fler besökare, det är dock något som vår 

studie inte har för avsikt att svara på.

 

5.3 Egna variabler
 

5.3.1 Ljud
Vår studie visar att karaktären på ljudet inte har så stor inverkan. Skillnaderna mellan de olika 

karaktärerna och deras samband till antalet unika sidvisningar är små. Ljudbildspel som 

innehåller intervjuer genererar generellt sett mer unika sidvisningar, men ljudbildspel som 

innehåller intervjuer och musik har ett negativt samband. Förvånande är också att ljudbildspel 

som innehåller bara musik har näst flest unika sidvisningar. Det här går emot Kobrés (2008, s. 

270-271, 281) resonemang om att miljöljud är viktiga för att lyfta ett ljudbildspel.

 

5.3.2 Karaktär
Karaktärerna på händelserna som ljudbildspelen behandlar är väldigt lika. Det rör sig nästan 

uteslutande om “Reportage obestämda i tid” och “Förutsedda händelser”. “Reportage obestämda 

i tid” är reportage om personer eller platser som inte är anknutna till någon speciell händelse. 

Dessa saknar ofta ett tydligt aktualitetsbegrepp och är lika intressanta oberoende av tid. Variabeln 

“Förutsedd händelse” har ofta visat sig vara olika typer av “event”, till exempel festivaler eller 

högtider. Dessa har ett aktualitetsvärde och borde vara intressantare under själva 

händelseförloppet eller direkt efter. Det kanske mest intressanta med resultatet är avsaknaden av 
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ljudbildspel som behandlar “Oförutsedda händelser”, vilket i princip betyder en total avsaknad 

av nyheter där händelseutvecklingen är snabb. Enligt Ulrika Hedman prioriterar 

webbredaktionerna i normala fall nyheter med snabb händelseutveckling i enighet med webbens 

medielogik. Medielogiken säger att mediets format är en av de fyra huvudkomponenter som styr 

vad som blir en nyhet. (Hedman, 2006, s. 29-30, 56) Ljudbildspelens medieformat skiljer sig från 

artiklar på webben, som är korta och formaterade för att snabbt kunna publiceras. Även om man 

använder programmet Soundslides tar ljudbildspelen relativt lång tid att producera. Det tar även 

lång tid att titta på ett ljudbildspel jämfört med det övriga innehållet på webben. Därmed verkar 

det finnas tendenser till att ljudbildspelen har en egen medielogik som skiljer sig från webbens 

medielogik. Denna medielogik tyder på att det är fotograferna själva som till stor grad styr vilka 

ämnen ljudbildspelen behandlar i enighet vad Bengt Johansson (2008, s. 6) skriver i sin studie 

“vid nyhetsdesken”. Fotograferna på hd.se som producerar ljudbildspel prioriterar inte aktuella 

händelser i lika hög grad som webbredaktionen i övrigt.

 

5.4 Hvitfelts nyhetskriterier
För att få ett bättre helhetsperspektiv i analysen har vi valt att kombinera vissa variabelvärden i 

denna kategori.

 

5.4.1 Ämne, negativitet och sensation
De få ljudbildspel som handlat om “Brott/juridik” samt de som haft negativa inslag har skjutit i 

höjden i besöksstatistiken med betydligt fler unika sidvisningar än genomsnittet. Även 

ljudbildspel som uppfyller något av sensationsbegreppen har fler unika sidvisningar än övriga 

ljudbildspel, sambandet är dock inte lika positivt som i de tidigare nämnda variablerna. Intressant 

är att av de 36 kodade ljudbildspelen så uppfyller endast tre av dem de två kriterier som verkar 

locka allra flest besökare, nämligen ämnet “Brott/juridik” samt någon form av negativitet. Dessa 

två variabler stämmer också in på Hvitfelts studie om nyhetsvärdering. (Hvitfelt, 1985, s. 18) En 

annan tydlig trend är att det producerats många ljudbildspel som handlar om antingen sport, 

kultur eller nöje. Över hälften av alla publicerade ljudbildspel behandlar dessa ämnen, och trots 

detta så ligger samtliga tre ämnen under genomsnittet gällande besöksantal. I en jämförelse med 
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Hvitfelts studie “På första sidan” så är dessa ämnen inte alls lika väl representerade vad det gäller 

antal. (Hvitfelt, 1985 sid. 136)

 

Enligt Bengt Johansson kan man dela upp vad som styr nyhetsurvalet på redaktionerna i två olika 

föreställningar. Den första är att medierna ska ge publiken vad den vill ha. Den andra är att 

medierna ska ge publiken det som de anser att publiken bör veta (Johansson, 2008, s. 9). Vår 

studie talar emot att ljudbildspelen producerats med hänsyn till vad publiken vill ha. Ljudspelen 

har istället producerats utifrån vad medierna anser att publiken bör få veta. Denis McQuail 

(2005, s. 277, 297) nämner även att forskarna idag ofta lyfter fram den enskilde journalistens 

inflytande i nyhetsvärderingen. I detta fall är det fotograferna som får stort inflytande och studien 

visar att fotograferna utgår främst från sina egna intressen när de producerar ljudbildspel.

 

5.4.2 Skådeplats och huvudpersonens ursprung
Då hd.se är en lokaltidning är det föga förvånande att merparten av alla ljudbildspel görs inom 

spridningsområdet och att huvudpersonen allt som oftast kommer från spridningsområdet. Det 

här stämmer även överens med Håkan Hvitfelts (1985, s. 18) studie om nyhetsvärdering som 

säger att geografisk och kulturell närhet är viktigt . Sambanden mellan antal unika sidvisningar 

och skådeplats visar att det inte spelar någon större roll för tittaren var ljudbildspelet utspelar sig, 

vilket går emot Hvitfelts tidigare nämnda nyhetsvärdering. Det är dock relativt få ljudbildspel 

som är inspelade utanför spridningsområdet så statistiken är eventuellt missvisande. Det visar sig 

också att det är viktigt för tittarna att huvudpersonen kommer från spridningsområdet. Övriga 

variabelvärden för variabeln huvudpersonens ursprung har för få analysenheter för att man ska 

kunna uttala sig om dem.

 

5.4.3 Personifiering, typ av huvudperson och antal huvudpersoner
I enighet med Hvitfelts (1985, s. 18) studie om nyhetsvärdering visar vår studies resultat att 

ljudbildspel där enskilda personer är medelpunkten eller står i förgrunden genererar fler unika 

sidvisningar än ljudbildspel som handlar om strukturella skeenden där specifika personer ej 

spelar centrala roller. Vår studie har dock, tvärt emot Hvitfelts studie, pekat på att det ej spelar 
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någon roll om huvudpersonerna i fråga är kändisar eller elitpersoner. Istället har ljudbildspel som 

handlar om vanliga människor flest unika sidvisningar.

 

5.5 Puff
Vår studie har visat att ljudbildspel som man puffar för på webben har fler unika sidvisningar än 

dem man inte puffar för på webben. När det kommer till papperstidningen tycks det dock inte 

spela någon roll om man puffar för ljudbildspelen där eller ej. Det är även vanligare att man 

puffar för ljudbildspelen på webben än att man gör det i papperstidningen. Ulrika Hedman (2006, 

s. 17) skriver i sin studie “Har ni något webbigt?” att egenskaperna hos de nya multimediala 

produkterna representerar något helt nytt som tidningsredaktionerna i Sverige inte har vant sig 

vid. Även Hvitfelt och Nygren (2008, s. 150-151, 166) skriver att det hos redaktionerna finns en 

viss tröghet när det kommer till att integrera nya publiceringskanaler. Denna tröghet förekommer 

även på webbredaktionerna där man överlag är mer multitänkande. Även Jenkins (2004, s. 34, 

37) skriver att många amerikanska medieföretag inte vet hur de ska förhålla sig mellan olika 

redaktioner. Det är inte ovanligt att olika avdelningar på ett och samma företag har helt olika 

målsättningar och samarbete mellan dessa olika avdelningar kan därför vara svårare än vad man 

kan tro. Enligt vår studie så skulle den här trögheten eller motsättningarna mellan olika 

redaktioner finnas mellan papperstidningsredaktionen och bildredaktionen på hd.se eftersom det 

puffas för ljudbildspel mer sällan i tidningen. På webben däremot ger man gehör för 

bildredaktionen och puffar oftast för ljudbildspelen. Studiens resultat visar att “oviljan” att puffa 

för ljudbildspelen i papperstidningen skulle kunna vara befogad eftersom det inte verkar generera 

fler unika sidvisningar vilket puffar på webben däremot gör.

 

När vi undersökte puffarna för ljudbildspelen på webben undersökte vi även hur puffarna såg ut. 

Idag består puffarna för ljudbildspelen på hd.se oftast av en så kallad tumnagelbild med en 

mindre text under (se bilaga 3). Denna puff ligger oftast i en egen liten spalt till höger om 

brödtexten och är ofta framstående. Tittar man längre tillbaka så puffade man på ett helt annat 

sätt för ljudbildspelen. Då bestod puffarna oftast bara av en länk (se bilaga 3), denna puff låg 

dessutom en bit nedanför artikeln och var ganska svår att hitta.  Att puffarnas format har 
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förändrats talar för att den trögheten som Hvitfelt och Nygren pratar om har existerat på hd.se 

men att man idag till viss del har kommit över den och vågar puffa för ljudbildspelen på ett mera 

framträdande sätt på nätet (Hvitfelt & Nygren 2008, s. 150-151, 166). Ljudbildspelens 

popularitet på hd.se har ökat sedan 2007. Puffarnas mer framträdande exponering kan vara en av 

flera orsaker till detta.

 

Slutligen undersökte vi även antal puffade artiklar per år och där såg vi en ökning av puffandet 

över tid. Intressant var att statistiken för puffarna per år stämde överens med statistiken för 

ljudbildspel popularitet per år. Mellan 2008 och 2009 var det en ökning i popularitet vilket det 

även var i puffandet för ljudbildspel. Det verkar med andra ord finnas ett tydligt samband mellan 

ljudbildspelens popularitet och att man puffar för ljudbildspelen på nätet.
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6 Slutsats
I det här avsnittet diskuteras resultat och analys utifrån våra ursprungliga frågeställningar.

 

6.1 Hur många unika sidvisningar har ljudbildspelen på hd.se jämfört med annat 
material på hemsidan?
Enligt vår studie har ljudbildspelens knappt färre unika sidvisningar än artiklarna. Då måste man 

dock betänka att ljudbildspelen nästan uteslutande hittas i artiklarna eller i en undangömd 

hemsida för ljudbildspel. Med anledning av detta finns det belägg för att säga att ljudbildspelens 

antal unika sidvisningar motsvarar antalet unika sidvisningar för andra delar av tidningen.

 

6.2 Hur har antalet unika sidvisningar för ljudbildspelen på hd.se förändrats över 
tid?
Resultatet från vår studie visar att intresset för ljudbildspelen har ökat kraftigt under den 

undersökta tidsperioden. Medeltalet för antal unika sidvisningar per ljudbildspel var relativt lågt 

år 2007 och år 2008. Mellan 2008 och 2009 skedde en mer än en tredubbling av medeltalet för 

antalet unika sidvisningar och även år 2010 hade ett högt medeltal, om än inte lika högt. Tittar vi 

istället på det totala antal unika sidvisningar ser vi ett liknande mönster. Det totala antalet unika 

sidvisningar har ökat för varje år, från 1550 unika sidvisningar år 2007 till 6885 unika 

sidvisningar 2010.

 

6.3 Finns det en tendens till att ljudbildspel på hd.se med vissa karaktärsdrag får 
fler unika sidvisningar än andra ljudbildspel? Om så är fallet, vilka är dessa 
karaktärsdrag?
Vår studie pekar på att ljudbildspel på hd.se med vissa karaktärsdrag har fler besökare än andra. 

Nedan listar vi de tydligaste trenderna.

 Ljudbildspel som handlar om brott eller juridik har flera unika sidvisningar än de som behandlar 

andra ämnen. Även ljudbildspel som handlar om olika sociala förhållanden har något fler unika 

sidvisningar än andra.
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- Ljudbildspel där skador, kriminalitet och hot är inblandat på ett negativt sätt har fler unika 

sidvisningar än de ljudbildspel som saknar dessa karaktärsdrag.

- Ljudbildspel där två eller flera parter står mot varandra eller som behandlar olyckor, kriser eller 

märkvärdig kuriosa har något fler unika sidvisningar än de som inte behandlar det.

- Ljudbildspel där enskilda personer står i fokus är mer besökta än de som handlar om 

strukturella ting (exempelvis en museumutställning).

- Ljudbildspel som utspelar sig i Sverige eller i spridningsområdet är något mer besökta än de 

som utspelar sig utanför dessa områden.

- Ljudbildspel som har karaktären av reportage och behandlar händelser som ej är bestämda i tid 

har fler besökare än övriga ljudbildspel. Här måste man dock nämna att det ej gjorts några 

ljudbildspel på oförutsedda händelser.

 

Om vi skulle göra om Hvitfelts nyhetsvärderingsmodell och anpassa den efter ljudbildspel på 

hd.se skull den se ut så här:

Ljudbildspel på hd.se har fler unika sidvisningar då de...

 

(1) Handlar om ämnen som Brott, Juridik eller Sociala förhållanden, (2) där skador, kriminalitet 

och hot är inblandat, (3) och behandlar olyckor, kriser eller märkvärdig kuriosa, (4) som 

fokuserar på enskilda personer (5) samt utspelar sig lokalt eller i Sverige, (6) och där 

ljudbildspelet har karaktären av reportage och behandlar händelser som ej är bestämda i tid.

 

6.4 Hur påverkas antalet unika sidvisningar för ljudbildspel på hd.se av på vilket 
sätt man puffar (gör reklam) för dem på nätet och i papperstidningen.
I vår studie har vi kommit fram till att puffar på nätet påverkar antalet unika sidvisningar positivt. 

Ljudbildspel som man puffar för i artiklar på hd.se hade i genomsnitt fler unika sidvisningar. 

Puffar i papperstidningen verkar däremot inte påverka antalet unika sidvisningar som 

ljudbildspelen har. De ljudbildspel som man puffat för i papperstidningen hade till och med färre 
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unika sidvisningar än dem man ej puffat för. Intressant är att puffarna på nätet har förändrats över 

tid. Idag är puffarna mer framträdande än tidigare.

 

6.5 Förslag på framtida forskning
Våra efterforskningar visar att det inte finns någon tidigare forskning om specifikt ljudbildspel 

på nyhetsmediers hemsidor. Ämnet är därmed en vit fläck på forskarkartan och behovet av vidare 

forskning är stort. Här finns många vägar att gå.

 

Vi har märkt av en tendens till att bildredaktionerna oftast är väldigt positivt inställda till 

ljudbildspel samtidigt som andra delar av redaktionen verkar ha en mer likgiltig inställning till 

medieformatet. En studie baserad på kvalitativa intervjuer med bildredaktörer/bildchefer kontra 

nyhetsredaktörer/nyhetschefer skulle bidra till en ökad förståelse för hur tidningsredaktionerna 

själva använder ljudbildspel i deras rapportering samt hur man tänker och resonerar kring 

medieformatet. Dessutom skulle en sådan studie visa om det faktiskt finns en motsättning mellan 

olika delar av redaktionerna när det gäller inställningen till ljudbildspel.

 

Man kan även tänka sig en studie med ambitionen att ta reda på vad den typiska 

mediekonsumenten tycker och tänker kring medieformatet ljudbildspel. En studie baserad på 

exempelvis respondenter som tagit del av en rad olika ljudbildspel och som sedan svarar på 

frågor om detta skulle bidra till en ny förståelse för vilka ljudbildspel som går hem hos 

konsumenterna.

 

Eftersom ambitionen med den här studien var att undersöka ljudbildspel producerade på svenska 

lokaltidningar har vi ej undersökt om till exempel Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter har ljudbildspel där man för besöksstatistik. En studie liknande vår där man 

undersöker ljudbildspel på dessa tidningar skulle vara intressant eftersom dessa drakar ofta sätter 

agendan för övriga medieredaktioner i Sverige.
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Även Sydsvenskan skulle vara ett intressant studieobjekt för en studie med vår modell. 

Tidningen är en av pionjärerna inom ljudbildspel och anses idag av många var ledande på 

området i Sverige. Sydsvenskan för dock ännu ingen besöksstatistik över deras ljudbildspel men 

kommer att börja göra det inom kort, därmed skulle en sådan studie kunna genomföras om ett 

par år.

 

Ett fjärde förslag på vidare forskning är att i framtiden genomföra samma studie som vi gjort på 

ett bredare material. Under urvalsprocessen har vi märkt att förvånansvärt få redaktioner för 

besöksstatistik över ljudbildspelen. Ett flertal av de redaktioner som idag kontinuerligt 

producerar ljudbildspel säger dock att man är på gång med besöksstatistik för ljudbildspelen. När 

besöksstatistik över ljudbildspelen införts på fler redaktioner runt om i landet vore det intressant 

att göra om vår studie och jämföra resultaten mellan flera olika tidningar.
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7. Egna Reflektioner
Våra erfarenheter är att man generellt möts av en ganska likgiltig inställning till ljudbildspel på 

många redaktioner. Det passar inte riktigt in i webbtidningarnas format. Ljudbildspelens format 

är något av en fördjupning, ett reportage som folk vill sätta sig ner och ta del av i lugn och ro. Vi 

tror att ljudbildspel skulle uppskattas i exempelvis en helgbilaga under en lång frukost. Idag är 

detta inte möjligt men den senaste tiden har läsplattor gjort entré i flera stora 

medieorganisationer. Än är det för tidigt för att veta om detta kommer att slå igenom eller ej, 

men skulle papperstidningen ersättas av läsplattor skulle vi plötsligen ha teknik som gör det 

möjligt att få in ljudbildspel på den plattform där formatet kan tyckas höra hemma.

 

Den stora majoriteten av ljudbildspel produceras av en fotograf. Under studiens gång har vi sett 

många rent journalistiskt undermåliga produkter. Detta kan givetvis bero på att ljudbildspel 

fortfarande är relativt nytt för många av landets fotografer, men det faktum att en ensam fotograf 

står för ljud, bilder och uppbyggnad av story kompromissar givetvis kvalitén. En intressant tanke 

vore att producera ljudbildspel i team där fotografen får stå för bilderna och en reporter för 

ljudet. Detta skulle säkerligen höja kvalitén i många fall.

 

Vi är förvånade över att endast två tidningar hade besöksstatistik över sina ljudbildspel. I vår 

intervju med Dareberg4  lyfter han fram hur viktig besöksstatistiken är för webben, då den bygger 

på att man mäter klick för att se vad som fungerar. Samtidigt är det här också en indikation på 

hur webbredaktionerna ser på ljudbildspelen. Idag lever ljudbildspelen oftast i en undanskymd 

tillvaro på tidningarnas hemsidor. Vår studie visar dock att ljudbildspelen är relativt populära och 

i flera fall har ljudbildspelen flera unika sidvisningar än artiklar som behandlar samma ämne. 

Idag lägger fotografer ner många timmar, ofta på fritiden, för att producera ljudbildspel och att 

nyhetsredaktionerna inte bättre utnyttjar deras engagemang är minst sagt tråkigt. Det verkar dock 

som förändringen är runt hörnet då många tidningar vi pratat med håller på att utveckla 

statistikverktyg som även fungerar för ljudbildspel. Detta kommer förhoppningsvis ge 
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ljudbildspelen ett större och välförtjänt utrymme på nätet. Kanske kan ljudbildspelen till och med 

bli den primära medieformen för vissa nyheter och artikeln ett komplement.
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Bilaga 1. Kodschema

Ljudbildspelstitel     __________________________________

Länk till ljudbildspel     __________________________________

Publiceringsdatum     __________________________________

Unika sidvisningar för ljudbildspel   __________________________________

Unika sidvisningar för motsvarande artikel  __________________________________

Unika besökare för hela hemsidan   __________________________________

Karaktär      1 - Porträtt obestämda i tid

       2 - Reportage obestämda i tid

       3 - Oförutsedd händelse

       4 - Förutsedd händelse

       5 - Summering/sammanfattning

       6 - Övrigt

Ljud       1 - Miljöljud

       2 - Intervjuer

       3 - Musik

       4 - Miljöljud + intervjuer

       5 - Musik + miljöljud

       6 - Intervjuer + musik

       7 - Miljöljud + intervjuer + musik
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Ämne       01 - Lokalpolitik

       02 - Rikspolitik

       03 - Internationell politik

       04 - Krig, Militärt

       05 - Brott, juridik

       06 - Näringsliv, ekonomi

       07 - Socialt

       08 - Medicin

       09 - Fackligt

       10 - Miljö

       11 - Teknik

       12 - Kultur

       13 - Olyckor

       14 - Sport

       15 - Nöje

       16 - Övrigt

Negativitet    1 - Skador

       2 - Hot

       3 - Kriminalitet

       4 - Övrigt

Sensation      1 - Rättsröta/skandal 

       2 - Kamp

       3 - Kris

       4 - Märkvärdig kuriosa

       5 - Olyckor

       6 - Övrigt 
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Skådeplats      1 - Spridningsområde

       2 - Sverige

       3 - Norden

       4 - Europa

       5 - Övrigt

Ursprung huvudperson    1 - Spridningsområde

       2 - Sverige

       3 - Norden

       4 - Europa

       5 - Övrigt

       6 - Vet ej

       7 - Huvudperson saknas

Personifiering      1 - Helt opersonligt, strukturellt

       2 - Opersonligt strukturellt, men personer 

       deltar 

       3 - Delvis abstrakt, personer står i 

       förgrunden

       4 - Personer orsak eller medelpunkt 

Antal huvudpersoner     1 - 1

       2 - 2-3

       3 - 4+

       4 - Huvudperson saknas

Typ av huvudperson     1 - Huvudperson saknas

       2 - Kollektiv/Blandning av nedanstående

       3 - Elit, internationell
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       4 - Elit, nationell

       5 - Elit, Lokal

       6 - Känd, internationell

       7 - Känd nationellt

       8 - Vanlig människa 

Puff på webben     1 - Puffat

       2 - Ingen puff

Puff form på webben     1 - I en spalt till höger, parallellt med 

       brödtexten

       2 - I mitten av brödtexten

       3 - Under brödtexten

       4 - Under artikeln, under "Läs mer"

       5 - Saknar puff

       6 - Saknar tillhörande artikel

Puff i tidningen     1 - Puffat

       2 - Tidningen finns ej på Retriver

       3 - Ingen puff
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Bilaga 2. Kodinstruktioner
Variablerna är indelade i fem olika typer; faktavariabler, statistikvariabler, egna variabler, 

Hvitfelts variabler och Puffvariabler. Faktavariablerna beskriver fakta om ljudbildspelen t.ex. 

titel och publiceringsdatum. Statistikvariabler beskriver besökstatistik för ljudbildspelen, 

statistiken kommer från hd.se.  De egna variablerna är utformade av oss själva. Hvitfelts 

variabler är starkt inspirerade från Håkan Hvitfelts studie På första sidan. I vissa fall har vi 

format om variabelvärdena lite. Puffvariablerna beskriver om det puffats för ljudbildspelen och 

hur.

Faktavariabler

Ljudbildspelstitel

Titeln för ljudbildspelet

Ljudbildspelslänk

Direktlänk till ljudbildspelet

Publicerings datum

Variabelvärdet anger vilken dag ljudbildspelet är publicerat. Detta datum anges i länken till 

ljudbildspelet. Variabelvärdet anges med 6 siffror där de första 2 siffrorna anger år, siffra 3 och 4 

anger månad, och siffra 5 och 6 anger dag (ååmmdd). Om ljudbildspelet exempelvis är publicerat 

den 12 April 2009 så blir variabelvärdet alltså 090412.

Statistikvariabler

Unika sidvisningar ljudbildspelet

Anger antalet unika sidvisningar för ljudbildspelen under den aktuella månaden i fyra siffror.
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Unika sidvisningar artikel

Anger antalet unika sidvisningar för ljudbildspelens motsvarande artiklar under den aktuella 

månaden i fyra siffror.

Unika besökare hela siten

Anger unika besökare på hela hd.se under den aktuella månaden i sex siffror.

Ljudbildspelen signeras vanligen och det framgår vem som fotograferat Samtliga fotografer som 

producerat ljudbildspel finns representerade i variabelvärdena och fylls i därefter. Är fler än en 

fotograf inblandad i produktionen av ett ljudbildspel så fyller kodaren i variabelvärdet “flera”. 

Om signatur saknas så fyller kodaren i variabelvärdet “framgår ej”.

Egna variabler

Karaktär

Variabelvärdena:

1 - Porträtt obestämda i tid

2 - Reportage obestämda i tid

3 - Oförutsedd händelse

4 - Förutsedd händelse

5 - Summering/sammanfattning

6 - Övrigt

Efter att ha studerat ljudbildspel från andra tidningar än hd.se (till exempel sydsvenskan.se, na.se 

och  allehanda.se) har vi kommit fram till att händelsernas karaktär i de flesta ljudbildspel kan 

delas upp i 5 olika kategorier. “Porträtt obestämda i tid”, “Reportage obestämda i tid”, 

“Oförutsedd händelse”, “Förutsedd händelse” och “Summering/sammanfattning”. Dessa olika 

karaktärsdrag kan till viss del liknas vid de 3 grundläggande formerna som artiklar i dagspress 

brukar ha; “spotnews”, “reportage” och “porträtt”. Anledningen till varför vi inte vill använda 

dessa grundläggande karaktärstyper är att alla ljudbildspel i princip har karaktären av ett 

bildreportage och därmed skulle vi få 42 ljudbildspel som kodades till “reportage”.
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Det vi ämnar beskriva med den här variabeln är vad för typ av händelse ljudbildspelet handlar 

om. 

Variabelvärdet “Porträtt obestämda i tid” tilldelas ljudbildspel där det huvudsakliga fokuset 

ligger på en person och huvudsakligen handlar om dennes liv i allmänhet och inte i huvudsak 

knyts till en eller flera specifika händelser.

Variabelvärdet “Reportage obestämda i tid” skall tilldelas ljudbildspel vars handling 

huvudsakligen inte fokuserar på en specifik händelse vid en specifik tidpunkt. De ljudbildspel 

som tilldelas variabelvärdet “Reportage obestämda i tid” fokuserar exempelvis på personer/

platser i allmänhet.

Variabelvärdet “Oförutsedda händelser” tilldelas ljudbildspel som huvudsakligen fokuserar på 

händelser som inte var planerade i förväg. Detta variabelvärde kan liknas vid så kallade spotnews 

och skall tilldelas ljudbildspel som fokuserar på händelser som inträffat utan att någon på förväg 

kunde förutse det, exempelvis olyckor.

Variabelvärdet “Förutsedda händelser” skall tilldelas när ljudbildspelet huvudsakligen fokuserar 

på händelser som i förväg var planerat. Exempelvis olika typer av events (t.ex. festivaler).

Variabelvärdet “summering/sammanfattning” avser ljudbildspel som används för att summera 

rapporteringen av en större händelse som pågått under en längre tid, ett exempel på ljudbildspel 

som tilldelats variabelvärdet är ett som handlar om valet 2010, där bilder från valrörelse, 

valdagen, och efterspelet är samlat.

Håkan Hvitfelts definition av händelse (1985, s. 148-149): sker snabbt, är såväl konkret som 

synlig samt avgränsat i tid.

Ljud

Vaiabelvärdena:
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1 - Miljöljud

2 - Intervjuer

3 - Musik

4 - Miljöljud + intervjuer

5 - Musik + miljöljud

6 - Intervjuer + musik

7 - Miljöljud + intervjuer + musik

Variabel avser att beskriva vilken typ av ljud som används i ljudbildspelet med 3 olika 

kategorier, miljöljud, intervjuer och musik. Dessa kombineras inte sällan med varandra och dessa 

kombinationer finns också representerade som variabelvärden. Variabelvärdet “Miljöljud” kan 

innehålla musik som spelas men variabelvärdet musik fylls bara i när musiken är förinspelad och 

ren från annat miljöljud och inte är upptaget “på plats”. Intervjuer innefattar även voice-overs, 

när någon i efterhand pratat in ljudet i ljudbildspelet.

Hvitfelts variabler

Ämne

Variabelvärdena:

01 - Lokalpolitik

02 - Rikspolitik

03 - Internationell politik

04 - Krig, Militärt

05 - Brott, juridik

06 - Näringsliv, ekonomi

07 - Socialt

08 - Medicin

09 - Fackligt

10 - Miljö
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11 - Teknik

12 - Kultur

13 - Olyckor

14 - Sport

15 - Nöje

16 - Övrigt

Variabeln “ämne” kodas efter vilket typ av ämne ljudbildspelet handlar om. Handlar ett 

ljudbildspel om fler än ett av ovanstående ämnen kodas det som är mest framträdande. 

Negativitet

- skador (uppmärksammar händelser vars konsekvenser innebär person- sak- eller finansiella 

skador. Allt från lätta skador till naturkatastrofer)

- hot (händelser och förhållanden som kan medföra eller är vinklade så att stora delar av tittarna 

kan uppleva möjligheter till negativa förändring vad gäller hälsa eller livssituation)

- kriminalitet (mänsklig kriminell handling som enligt brottsbalken är straffbar)

- övrigt

Enligt Hvitfelt så ökar intresset om ett ämne framställs negativt, detta är emellertid väldigt svårt 

att avgöra då det är en tolkningsfråga och således blir denna variabel lätt subjektiv. Trots det 

anser vi att detta är högintressant och därmed väljer vi att ta med denna variabel i vår studie. En 

tumregel att luta sig mot i tolkningen är att allt som handlar om skador, kriminalitet och hot har 

en negativ ton skall tilldelas något av variabelvärdena.

Sensation

Variabelvärdena:

1 - Rättsröta/skandal 

2 - Kamp  (två eller flera parter står mot varandra)

3 - Kris

4 - Märkvärdig kuriosa
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5 - Olyckor

6 - Övrigt

Variabeln beskriver om ljubildspelen har inslag av ovanstående.

Skådeplats

Variabelvärdena:

1 - Spridningsområde

2 - Sverige

3 - Norden

4 - Europa

5 - Övrigt

Vaiabeln beskriver var ljudbildspelet utspelar sig primärt.

Ursprung huvudperson

Variabelvärdena:

1 - Spridningsområde

2 - Sverige

3 - Norden

4 - Europa

5 - Övrigt

6 - Vet ej

7 - Huvudperson saknas

Variabeln beskriver varifrån huvudpersonen/huvudpersonerna i ljudbildspelet kommer.

Personifiering

Variabelvärdena

1 - Helt opersonligt, strukurellt
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2 - Opersonligt strukturellt, men personer deltar 

3 - Delvis abstrakt, personer står i förgrunden

4 - Personer orsak eller medelpunkt

Variabelvärdet “Helt opersonligt, strukurellt” tilldelas ljudbildspel där det endast opersonliga 

struktuella skeenden kommer till uttryck: sakförhållanden eller abstrakta händelseförlopp är 

händelsens medelpunkt; personer förekommer inte.

Variabelvärdet “Opersonligt strukturellt, men personer deltar” tilldelas ljudbildspel där händelsen 

eller handlingen är övervägande abstrakt, struktuella skeenden står i förgrunden men personer 

deltar och nämns.

Variabelvärdet “Delvis abstrakt, personer står i förgrunden” tilldelas ljudbildspel där händelsen 

eller handligen är delvis abstrakt, men de handlande personerna står i förgrunden; strukturella 

skeenden uttrycks ävervägande som handlande personer.

Variabelvärdet “Personer orsak eller medelpunkt” tilldelas ljudbildspel där en eller flera personer 

är händelsens eller handligens orsak eller medelpunkt.

Antal huvudpersoner

Variabelvärden:

1 - 1

2 - 2-3

3 - 4+

4 - Huvudperson saknas

Variabeln beskriver hur många personer som kan räknas som huvudpersoner i ljudbildspelen.

Typ av huvudperson

Variabelvärdena:
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1 - Huvudperson saknas

2 - Kollektiv/Blandning av nedanstående

3 - Elit, internationell

4 - Elit, nationell

5 - Elit, Lokal

6 - Känd, internationell

7 - Känd nationellt

8 - Vanlig människa

Ljudbildspelen tilldelas det variabelvärde som stämmer bäst överens med dess huvudperson.

Elitperson: ledande ställning inom politik, ekonomi eller näringsliv samt administration

Känd: inte ledande ställning men förekommer frekvent i medierna. Vanligen verksamma inom 

kultur och underhållning eller inom idrott. 

Puffvariabler

Puff på webben

Variabelvärdena:

1 - Puffat

2 - Ingen puff

Variabeln anger om det har puffats för ljudbildspelets motsvarande artikel på webben om en 

sådan existerar.

Puff form på webben

Variabelvärdena:

1 - I en spalt till höger, paralellt med brödtexten

2 - I mitten av brödtexten

3 - Under brödtexten

4 - Under artikeln, under "Läs mer"

77



5 - Saknar puff

6 - Saknar tillhörande artikel

Variabeln beskriver hur puffen för ljudbildspel på webben ser ut. Exempel på hur de olika 

puffarna ser ut finns i bilaga 3.

Puff i tidning

Variabelvärdena:

1 - Puffat

2 - Tidningen finns ej på Retriver

3 - Ingen puff

Variabeln anger om det har puffats för ljudbildspelets motsvarande artikel i papperstidningen om 

en sådan existerar. Exempel på hur puffarna ser ut finns i bilaga 3.
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Bilaga 3. Exempel på puffar
Här är exempel på hur de olika puffarna på hd.se kan se ut samt hur det ser ut när man puffar för 

ljudbildspelen i papperstidningen.

Exempel på variabelvärdet “I en spalt till 

höger, parallellt med brödtexten”.

Exempel på variabelvärdet “I mitten av 

brödtexten”.
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Exempel på variabelvärdet “Under 

brödtexten”.

Exempel på variabelvärdet “Under 

artikeln, under "Läs mer".
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Exempel på hur en puff i 

papperstidningen kan se ut.
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