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Abstract 

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur nyhetsvärderingen ser ut på 

Sundsvalls Tidning och st.nu. Under vecka 21 måndag-fredag gjorde vi en 

kvantitativ innehållsanalys av Sundsvalls Tidning och st.nu. Vi analyserade de 

artiklarna som nämndes på tidningens första sida och valde de fem första 

artiklarna på webben. Vi analyserade tidningen och webben under fem dagar och 

begränsade oss till tre tidpunkter när det gällde webben, 09.00, 13.00 och 17.00.  

 

Det vi kom fram till i vår studie var att ämnesfördelningen på webben och i 

papperstidningen skiljer sig åt ganska markant. På webben är det nyhetsartiklar 

som berör ämnet brott/olycka som dominerar medan det i tidningen är 

nyhetsartiklar som berör ämnet vård/skola/omsorg.  

Det som också visade ett tydligt mönster var att både på webben och i tidningen så 

är det genren nyhetsartiklar som dominerar och att de flesta av artiklarna är av 

egen produktion och därmed är det lokala nyheter som dominerar i de båda 

kanalerna.  

 

Något som också framgick i vår studie var att st.nu inte utnyttjar webbens 

potential när det kommer till bild- och texthantering. Artiklar som både publiceras 

i webb och i tidning har samma text och samma bilder.   
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1. Introduktion 

”Nyhetsvärdering - bedömning av vilka inkommande nyheter som är värda att 

förmedla samt vilket utrymme och vilken placering de skall få i 

nyhetsrapporteringen.” (Nationalencyklopedin, ne.se) 

 

På vår utbildning får vi ofta höra om vikten av nyhetsvärdering i vårt kommande 

yrke som journalister och bildjournalister. Vikten av att kunna värdera olika 

nyheter, vikten av att kunna bestämma vilken kanal som passar för publicering och 

vikten av att bestämma hur mycket plats den förtjänar att ta. Vi får lära oss vilka 

kriterier som gäller och hur vi ska tänka när det kommer till nyhetsvärdering. Vi 

får en inblick ifall det är någon typ av nyhet som är mer förekommande i något av 

de två medierna. På så vis får vi kunskaper om vart det är troligast att en artikel 

inom ett visst ämne blir publicerat, om det blir i båda i tidning och webb eller bara 

i ett av dem?  

 

Vi får också lära oss att utnyttja de olika publiceringskanalernas möjligheter och 

hur vi kan förmedla nyheter på bästa sätt.  

Hamnar samma material i tidning som i papper? Prioriteras olika nyheter i de olika 

kanalerna? När mediesamhället förändras och expanderar kan man fråga sig vad 

som händer med de traditionella ”reglerna” för nyheter och nyhetsvärdering. Hålls 

de fortfarande till liv i de ”nyare” kanalerna?  

 

Syftet med den här uppsatsen är att jämföra ämnesfördelningen på st.nu samt i 

papperstidningen.  

 

Vi tror att det blir intressant att se hur ST:s webb förhåller sig till deras 

papperstidning där det finns ett begränsat antal sidor varje dag. Vilka nyheter som 

hamnar på webben och inte i tidning, och tvärtom. Ifall det exempelvis kan finnas 

något mönster för nyhetsurvalet och vilka genrer som dominerar i de olika 

publiceringskanalerna.  
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Vi tror att den här analysen kan bli intressant för andra att bygga vidare på eller att 

använda som hjälpmedel vid liknande analyser. Därför kan man säga att den här 

rapporten kommer att bli och fungera som en fallstudie för andra att utveckla.  
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2. Syfte och frågeställning 

Vi vill se om nyhetsvärderingen ser annorlunda ut på st.nu respektive Sundsvalls 

Tidning. En jämförelse där vi vill undersöka om olika prioriteringar görs, vad som 

toppar webb och vad som ges plats i tidning. Vilka ämnen är det som dominerar i 

webb jämfört med tidning? Vårt huvudsakliga syfte med uppsatsen är: 

”Hur ser nyhetsvärderingen ut på Sundsvalls Tidnings webb jämfört med 

tidning?”.  

 
 

2.1 Frågeställningar 

 Vad för slags nyheter prioriteras på webben/tidningen? 

Politik/nöje/utrikes osv.? 

 Används samma bilder på webb som i tidning när samma artikel publiceras 

i de båda kanalerna? 

 Hur ser textlängderna ut på webben respektive i tidningen när det kommer 

till samma artikel? 

 Vad har texterna för ursprung? Finns det skillnader i webben/tidningen? 
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3. Bakgrund 

3.1 Sundsvalls Tidning och ST.nu 

Sundsvalls Tidning är en dagstidning som kommer ut sju dagar i veckan. Tidningen 

täcker huvudsakligen området Sundsvall, Timrå och Ånge. Sundsvalls Tidning 

tillhör tillsammans med deras webbsajt ST.nu mediekoncernen Mittmedia.  

 

Mittmedia är en av Sveriges största mediekoncerner med 10 nyhetssajter, 19 

morgontidningar, appar, e-tidning, gratistidningar, radio, direktreklam och 

tryckeriverksamhet. 

 

Sundsvalls Tidning hade under 2004 i snitt 80 000 läsare av ett genomsnittligt 

nummer en vardag. Tidningen hade under 2013 i snitt 66 000 läsare av ett 

genomsnittligt nummer en vardag (TNS Sifo, ORVESTO Konsument och TS 2004-

2013). 

 

ST.nu hade under mars 2014 i snitt 107 000 läsare under en genomsnittlig vecka 

(TNS Sifo, ORVESTO Internet Mars 2014 refererat av TS Mediecertifikat, 2013). 

 

Sundsvalls Tidnings huvudsakliga konkurrent är dagstidningen Dagbladet som 

även den ingår i koncernen Mittmedia. Dagbladet hade under 2013 i snitt 30 000 

läsare av ett genomsnittligt nummer en vardag vilket är 36 000 färre läsare än 

Sundsvalls Tidning (TNS Sifo, ORVESTO Konsument och TS 2004-2013). 

 

3.2 Statistik 

 
3.2.1 Papperstidning 

Enligt Mediebarometern hade 59 % av den svenska befolkningen en 

prenumeration på en dagstidning år 2012. Men utifrån statistiken kan vi se att 

prenumerationen på dagstidningar har minskat från 2001 till 2012 med 14 

procentenheter (Nordicom, Internetbarometer 2012). 
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3.2.2 Webbtidning 

Enligt Mediebarometern (Nordicom, Internetbarometer 2012) hade 90 % av den 

svenska befolkningen tillgång till internet via dator år 2012. Av dessa var det 19 % 

som läste sin dagstidning på internet.  

 

År 2001 var det 6 % av befolkningen som använde internet mellan klockan 12.00 

och 17.00. År 2012 var det under dessa tider som 38 % av befolkningen använde 

sig av internet som flitigast (Nordicom, Internetbarometer 2012). 

 

3.3 Webbtidningens historia 

De flesta svenska dagstidningar och magasin har nu för tiden en egen webbsida 

och internet har kommit att bli en självklar nyhetskanal för miljontals svenskar. 

Men dess historia är inte mer än 20 år gammal i Sverige. Den första dagstidningen 

på nätet var Aftonbladet som lanserade sin webbsida i augusti 1994. Detta var då 

ett samarbetsprojekt med JMK vid Stockholms universitet och det som 

publicerades på sidan var Aftonbladets kulturtidning. Vid det laget hade 

Aftonbladets ledning under en längre tid funderat över att lansera sig på internet 

(Lindquist, 2010, s. 165). 

 

Enligt grundaren och den första chefredaktören Bo Helin så fick Aftonbladet ett 

otroligt gensvar från läsarna direkt. Inte minst från utlandssvenskarna som nu 

kunde läsa Svenska nyheter på nätet. Och tidigt bestämde man sig för att göra 

Aftonbladet till en renodlad kvällstidning på internet. Precis som många andra 

webbredaktioner testade de sig fram när det kom till innehåll, form och 

multimedia. Den största förändringen kring hur webbjournalistik bedrevs år 2010 

jämfört med 10-15 år tidigare tyckte Bo Helin är användandet av bloggare, rörlig 

bild samt den ökande dialogen med läsarna (Lindquist, 2010, s. 165-166). 

 

Lika länge som nyhetssajterna har funnits så har debatten om huruvida man ska ta 

betalt eller inte för innehållet funnits. Efter att ha varit ganska lågintensiv under 

några år så blossade diskussionen upp igen både i Sverige och utomlands under 

2009 som följd av lågkonjunkturen. I Sverige har flera företrädare för de stora 

medieföretagen betonat behovet av att hitta nya intäkter för nyhetssajterna. Men 
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alla verkar inte tro att det går att ta betalt för allmänna nyheter eftersom att 

tillgången till internet är så pass stor. Enligt en Sifo-undersökning som Svenska 

Dagbladet publicerade under 2009 kunde endast 12 % tänka sig att betala 50 kr i 

månaden för att få tillgång till nyhetsmaterial på internet. En fara om man skulle 

välja att ta betalt för materialet på internet är att läsarna istället flyr till andra 

nyhetssajter som inte tar betalt eller att man väljer att hitta informationen på 

andra platser så som exempelvis sociala medier (Lindquist, 2010, s. 172-173). 

3.4 Nyhetsvärdering 

Hur urvalet av nyheter går till är en komplex process och det finns inga enskilda 

faktorer som kan förklara mediernas val av innehåll. Både aktörer samt 

strukturella faktorer inom och utanför medierna påverkar vad som tillslut blir en 

nyhet (Shoemaker & Reese, 1996 refererat i Johansson, 2008, s. 6). Ända sedan 

man började intressera sig för ämnet på 1950-talet så har forskningen fokuserat 

på olika faktorer vid olika tidpunkter. Men en grundproblematik när man kommer 

till nyhetsvärdering har alltid varit frågan om hur mycket aktören påverkar. Alltså 

hur mycket den enskilda journalisten påverkar nyhetsvärderingen kontra mer 

strukturella faktorer så som hur medierna är organiserade samt ekonomiska 

förutsättningar. Kortfattat så kan man säga att problematiken har svängt från 

aktör till struktur och sedan åter igen tillbaka till ett aktörsperspektiv (Ekström & 

Nohrstedt, 1996, Dickinson 2007 refererat i Johansson, 2008, s. 6).  

 

När det kommer till nyhetsvärdering så är Gate-keeping en viktig del. För att 

förklara begreppet på ett enkelt sätt så kan man säga som så att det endast är en 

liten del av det innehåll som kommer in till media som sedan utnyttjas. Så för att 

ha en term för det urval av nyheter som äger rum på exempelvis en 

tidningsredaktion så lanserade den amerikanske psykologen Kurt Lewin 

begreppet gate-keeper. Denna term som från början gällde människors behandling 

av information fick en sådan genomslagskraft att den senare kom att innebära all 

den gallring av material som äger rum i massmedierna (Hadenius m.fl. 2008, s. 

298) 
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De tidigaste studierna inom nyhetsvärdering fokuserade främst på de enskilda 

redaktörerna och deras möjlighet att välja samt hur deras personliga preferenser 

gjorde sig synliga i nyhetsurvalet. David Manning Whites klassiska Gate-keeping-

studie är central när det kommer till denna tradition (White, 1950 refererat i 

Johansson, 2008, s. 6). Men ganska snart kom Whites slutsatser att ifrågasättas. Ju 

fler studier som gjordes inom ämnet desto mer pekade det på att andra faktorer än 

den enskilde redaktörens eller journalistens hade betydelse i frågan. Det visade sig 

att de flesta journalisterna var överens om nyhetsvärderingskriterierna och då 

anpassade sig till nyhetsorganisationens mål för att undvika konflikter (Gieber, 

1964, Siegelman, 1973 refererat i Johansson, 2008, s. 6). 

 

Under 1970- och 1980-talet gjordes ett flertal studier av nyhetsproduktion där det 

visade sig att en stor del av journalistiken var en starkt rutinerad verksamhet. Den 

enskilde journalistens inverkan tonades alltså ner och istället hamnade då fokusen 

på de omgivande strukturerna som exempelvis ekonomin (Tuchman, 1978, Gans, 

1980, Fishman, 1980 refererat i Johansson, 2008, s. 6). Men sedan dess har ett 

flertal studier gjorts som visar resultat på och till viss del relativiserar bilden av 

den helt osjälvständigt styrda journalisten. Ett flertal forskare lyfter fram hur 

journalister inom en relativt givet system och inom ramen för 

nyhetsorganisationernas struktur ändå sätter upp, förhandlar och löser problem 

(Ericson m.fl., 1989, Ekström & Nohrstedt, 1996, Dickinson, 2007 refererat i 

Johansson, 2008, s. 6). 

 

När det kommer till nyhetsvärdering i sig så finns det två grundläggande synsätt 

som avgör som är viktiga för journalistens nyhetsurval (Johansson, 2004 refererat 

i Johansson, 2008, s. 7). Den första är föreställningen om vad man tror att publiken 

vill ha. Det vill säga vilka nyheter man tror att mediernas publik är intresserade av 

att ta del av. Denna föreställning kan ses som marknadsmässig och handlar 

uteslutande om vad publiken efterfrågar. Det andra synsättet är mer ideologiskt 

och handlar istället om vad man tycker att publiken bör ta del av och inte allra 

minst vad publiken inte bör få veta något om. Ideologiskt ska i detta sammanhang 

tolkas brett och rent teoretiskt kan det ses som alla former av normativa 
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föreställningar gällande nyheter (Westerståhl & Johansson, 1985, Asp, 1990 

refererat i Johansson, 2008, s. 7). 

 

I och med Internets framfart har nyhetssystemet satts i snabb förändring. De gate-

keeping-funktionerna som tidigare varit bärande för nyhetsvärderingen spelar 

inte längre samma roll som de gjort tidigare. Utvecklingen av webben har medfört 

nya möjligheter att erbjuda nyheter i en snabbare takt än förut. Men viktigt att 

pointera är att de nya tjänsterna via internet inte har inneburit att gate-keeping-

funktionerna försvunnit helt och hållet. De som väljer ut nyheter till webben är 

givetvis också gate-keepers som påverkas av omgivningen. Det som skiljer 

nättjänsterna från traditionell nyhetsförmedling är att antalet ”gates” är färre då 

mer innehåll får plats i nättjänsterna (Hadenius m.fl. 2008, s. 300-301). 

 

3.4.1Traditionell nyhetsvärdering 

Att värdera vad som anses vara en nyhet eller inte har många olika faktorer. Björn 

Häger skriver i sin bok Reporter om vad det är för faktorer man tittar på när man 

bedömer hur nyhetsvärdigt något är. Att värdera nyheter handlar huvudsakligen 

om att besluta vilken eller vilka nyheter som är mest intressanta. (Häger, 2008, s. 

422) 

 

Nyhetsvärdering har fler olika kriterier och prioriteras efter vilka kriterier de 

uppnår. Olika typer av faktorer är: Vikt, icke-normalt, närhet, konflikt, elitpersoner, 

lättbegripligt och nytt. 

 

 Vikt handlar om att man prioriterar de nyheter som anses vara viktiga. Ofta 

mer normativa nyheter än intressanta. (Häger, 2008, s. 81) 

 Icke-normalt handlar om händelser som inte hör till det normala. Exempel 

på det är Terrorattacken mot USA, den 11 september 2001, 

Flodvågskatastrofen, 29 december 2004. (Hadenius m.fl. 2008, s. 306 

refererat i Häger, 2008, s. 83.) 
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 Närhet är sådant som ligger nära oss, både tid och geografiskt. Nyheter ska 

vara aktuella, om det går. Kulturer som liknar vår egen. (Häger, 2008, s. 86-

87) 

 Konflikt handlar om att det ska finnas en tvist mellan två parter där läsarna 

kan ta ställning till den ena eller den andra. (Häger, 2008, s. 88) 

 Elitpersoner, handlar om kända personer. Människor med en annan livsstil 

eller människor som är rika, skiljer sig ifrån vanliga människor. Vilket 

skapar en nyfikenhet bland vanliga människor, säger en del nyhetsforskare. 

(Hamill, s. 2 refererat i Häger, 2008, s. 89). Man kan känna en relation till 

personerna även fast man aldrig har träffat dem. (Häger, 2008, s. 88-89) 

 Lättbegripliga nyheter handlar om att de ska vara enkla och att det ska gå 

att förstå vad de handlar om. Om en händelse är svår att berätta finns 

chansen att det inte blir någon nyhet. Om nyheten är kort är den lättare att 

förstå eller om det är någon människa med, för då kan det vara lättare att 

känns identifikation (Häger, 2008, s. 90). 

 Nytt innebär att nyheterna är så färska som möjligt. (Häger 2008, s. 92) 

 

 

3.4.2 Nyhetsvärdering på webben 
 

Journalisten Kristian Lindquist skriver i boken Webbjournalistik från 2010 att när 

det kommer till nyhetsvärdering på webben är det ett missförstånd att de senaste 

nyheterna publiceras överst på en sajt. Så görs bara i ”senaste nytt – flödena” som 

många sajter har. I boken menar Mårten Hennéus (nyhetschef DN.se) att det inte 

heller är bara snabba och korta nyheter som fungerar på nätet utan att det också 

kan finnas bra, längre texter om komplicerade skeenden.  

Lindquist menar dock att en topp kan kännas gammal efter en halvtimme om det 

är en händelserik dag och att det finns många andra nyheter som vill högst upp på 

sajten.  

 

Läsarna tröttnar lätt på händelsenyheter som ligger i topp. Det är värt att klicka på 

och läsa om när det precis har hänt, men efter ett tag tycker läsarna att det känns 

överspelat. Är det dock en nyhet om en maktperson som har fifflat med pengar 
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eller liknande kan en sådan nyhet ligga i topp längre och stödet från läsarna 

kännas mer stabilt (Lindquist, 2010, s. 15). Dock lyfts det fram att vad som platsar 

som en topp och hur tankarna går kring nyhetsvärdering skiljer sig åt beroende på 

vilken webbtidning det rör sig om, om det är en lokal eller rikstäckande sajt. På de 

lokala sajterna toppar man ofta med lokala nyheter, på de rikstäckande är det mer 

troligt att det är utrikesnyheter som toppar (Lindquist, 2010, s. 13). 

 

Lindquist skriver att klicken kan påverka webbredaktörerna, men att de inte är det 

enda som påverkar vad som ska toppa en sajt. Mårten Hennéus menar dock att 

klicken påverkar nyhetsvärderingen då man vill lyfta fram en väldigt läst nyhet 

ännu mer (Lindquist, 2010, s.16). 

 

I boken beskriver Lindquist hur nätets dramaturgi skiljer sig från 

papperstidningens. Inför en stor sporthändelse ska intresset byggas upp och hållas 

vid liv hela dagen fram till avspark, dessutom liverapporterar man direkt från 

matchen. I en papperstidning samlar man ihop allt material och presenterar det i 

en klump. På nätet kan man publicera nyheter och händelser om matchen 

samtidigt som den pågår (Lindquist, 2010, s.20).  

 

Lindquist skriver också att mixen på en sajt är viktigt. Det går inte att bara ha 

trafiknyheter eller sport. Det gäller att blanda hårda nyheter med recept, 

reseguider osv. (Lindquist, 2010, s.22). Han lyfter också fram hur viktigt det är att 

lägga fram rätt material vid rätt tidpunkt, något som kallas Dayparting. På kvällstid 

är det ofta olika test och icke-nyhetspuffar som går hem hos läsarna. Också sport 

och nyhetshändelser dominerar kvällstid (Lindquist, 2010, s.23). På måndag 

morgon vill de flesta sätta sig in i nyhetsflödet så då gäller det att låta sajten vara 

nyhetsorienterande i sitt innehåll. På fredag eftermiddag är det istället 

featurematerial som borde dominera då de flesta planerar att laga middag eller gå 

på bio. Det är alltid viktigt att utgå från dag och tidpunkt och tänka ”vad efterfrågar 

läsarna just nu?” när det kommer till att nyhetsvärdera och prioritera på webben 

(Lindquist, 2010, s.24). 
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Journalisten Björn Häger skriver i boken Reporter att nyheter har kort bäst-före 

datum. Aktuella, nyss inträffade händelser värderas högt på webben. Ju färskare 

desto bättre. En man som dog i branden i Grimsta var huvudnyhet på flera 

tidningars webb under eftermiddagen den 5e mars, men i nästa dags 

papperstidning blev det inte mer än en notis (Häger, 2009, s.86). 

 

Primetime för nättidningar är under kontorstid. De flesta nättidningar har sina 

besökstoppar på morgonen och på eftermiddagen. Från 16-tiden och en bit in på 

kvällstid minskar trafiken något (Lindquist, 2010, s.25). Lindquist lyfter fram att 

det skiljer sig ganska markant från vad som är mest läst beroende på om sajten är 

lokal eller rikstäckande. På de lokala sajterna är det just lokala nyheter som är 

mest lästa och på de rikstäckande sajterna är spridningen bland ämnen och 

geografiska platser betydligt bredare. Det kan handla om Reinfeldts besök i Vita 

huset eller att snön ska komma till södra Sverige (Lindquist, 2010, s.29).  
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4. Tidigare forskning 

4.1”Har ni nått webbigt?” 

Ulrika Hedman gjorde 2006 en fallstudie av Göteborgs-Postens 

flerkanalspublicering. Syftet med studien var att studera flerkanalspubliceringen 

avseende redaktionell organisering och arbetsrutiner, nyhetsvärdering samt 

medielogik. (Hedman, 2006, s. 7) 

 

Studien kring nyhetsvärdering syftade till att Hedman ville få svar på vilka 

kriterier för nyhetsvärdering egentligen är och hur man tänker vid sådana 

kriterier vid Göteborgs-Postens papperstidning och nättidning. (Hedman, 2006, 

s.9) 

 

Hedman har intervjuat redaktionsledningen, arbetsledningen och personalen vid 

Göteborgs-Postens nyhetsredaktion och webbredaktion, i kombination med 

deltagande observationer på främst webbredaktionen. (Hedman, 2006, s.10) 

 

Det som framgick i studien om nyhetsvärdering var att papperstidningen och 

nättidningen har två gemensamma nyhetsvärderingskriterier. Lokala nyheter och 

TT:s bevakning. (s.60) Nyhetsredaktionen och webbredaktionen går efter liknande 

principer i nyhetsvärderingen, vilka är ”dagens viktigaste inrikeshändelser” och 

”de nyheter TT toppar med”. (Hedman, 2006, s.53) 

 

Utöver de två kriterierna ovan, skiljer sig nyhetsvärderingen åt mellan 

redaktionerna på Göteborgs-Posten. Papperstidningen följer det som Hedman 

kallar den populära journalistikens nyhetskriterier – vardagsrelevans och 

upplevelser. På webbredaktionen tänker man istället – Vad är nytt? Här vill man ha 

det senaste och framförallt det pågående, att nyheten är en del i ett pågående 

skeende som rapporteras kontinuerligt och som ger möjlighet till uppdateringar. 

Ett annat viktigt nyhetskriterium för webben är att det ska vara roande. (Hedman, 

2006, s.53-54) 
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Vi tror att vi kan ha nytta av Ulrika Hedmans fallstudie när det kommer till delen 

nyhetsvärdering. Det kan bli intressant att se om och vad som har förändrats sedan 

2006. Genom att studera Hedmans resultat kan vi eventuellt se likheter eller 

skillnader på vårt egna resultat, då vår studie också handlar om att studera 

nyhetsvärderingen i papperstidning och nättidning.  

 

4.2 ”Hur skiljer sig innehållet i Tv, webb och papperstidning?” 

2008 gjordes en C-uppsats vid Södertörns högskola om Norrköping tidningars 

flerkanalspublicering i form av tidning, webb och tv. Uppsatsen är gjord utav 

Emma Johansson och Ylva Larsson.  

 

Syftet med uppsatsen var att se hur väl ett medieföretag tar tillvara 

flerkanalspubliceringens möjligheter och om man märker skillnad mellan 

innehållet. (Johansson och Larsson, 2008, s.6) En del i uppsatsen var att jämföra 

nyhetsvärderingen på de olika kanalerna genom en kvantitativ innehållsanalys och 

kvalitativa intervjuer. (Johansson och Larsson, 2008, s.16) 

 

Det som framgick av studien var att det fanns stora skillnader mellan kanalerna 

när det kommer till ämnen. Alla kanaler tog upp ämnen som skola/vård/omsorg 

samt lokal journalistik (Johansson och Larsson, 2008, s.38). I papperstidningen var 

det dock fler reportage och nyheter om politik och ekonomi. På webben var det 

blåljusnyheter och sport som dominerade (Johansson och Larsson, 2008, s.24).  

 

Det som också framgick var att man på webben vill vara snabb, där är det snabba 

händelsenyheter som dominerar (Johansson och Larsson, 2008, s.29). I 

papperstidningen märkte man att ingen direkt fördjupning gjordes i texterna och 

att den kanalen helt enkelt inte anpassades till sin potential på samma sätt som 

webben, då webben anpassas efter hur kanalen ”ska” vara (Johansson och Larsson, 

2008, s.38-39). Alltså att man på webben ska vara snabb, därför dominerar korta 

händelsenyheter som måste uppdateras. På webben är man också snabbast med 

publicering.   
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Det framgick att vissa texter finns i både webb och papperstidning utan 

omskrivningar och att man därför inte utnyttjar de olika kanalernas möjligheter. 

Papperstidningen utnyttjar sina styrkor minst, och det framgår att en orsak kan 

vara att den är så rotad bland läsarna som inte är mogna för en förändring 

(Johansson och Larsson, 2008, s.45).  

 

Vi tror att även den här uppsatsen kan vara till nytta och hjälp för oss när vi 

arbetar med vår egen kvantitativa analys. Dels för att utnyttja och ta hjälp av deras 

analys och arbetssätt i form av variabler och kodschema, men också för att se om 

vi får liknande resultat eller om något förändrats de senaste sex åren när det 

kommer till nyhetsvärdering på webb jämfört med papperstidning.  

 

Vår studie går också ut på att jämföra nyhetsvärderingen och ämnesfördelningen 

på en lokal papperstidning och dess webb, vilket denna studie av Norrköping 

tidningar också bygger på. Därför kan vi, i slutet av vår analys, se om vi får fram ett 

liknande resultat som Johansson och Larsson. Precis som vår studie kan man se 

Johansson och Larssons undersökning som en fallstudie i en generell 

undersökning om nyhetsvärdering. I och med detta kan man jämföra studierna 

sinsemellan.  
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5. Metod och material 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Vi har valt att göra vår analys efter en kvantitativ metod. Kvantitativ metod är ett 

användbart sätt för att se hur ofta förekommande någonting är. Man arbetar fram 

statistik (Esiasson m.fl. 2012, s. 197). I vårt fall vad det är för typ av nyheter som 

publiceras i Sundsvalls tidning respektive STs webb. 

 

Vi anser att kvantitativ är en god metod för vår analys. Detta för att man får fram 

statistik, vi tycker att det blir enklare att se de eventuella skillnaderna av 

nyhetsvärdering för tidning och webb. Man belyser de olika delarna i en 

undersökning, vilken omfattning de finns. Det leder till att det är lättare att dra en 

övergripande slutsats/slutsatser (Esiasson m.fl. 2012, s. 197). I vårt fall blir 

delarna olika kategorier av nyheter som vi delar in. 

 

5.2 Urval och begränsningar 

Under fem dagar har vi läst Sundsvalls Tidning och följt webbflödet på st.nu för att 

se hur de skiljer sig åt. Eftersom att vår tid för att genomföra studien varit 

begränsad så valde vi enbart att titta närmare på en tidning samt tidningens webb. 

Vi valde Sundsvalls Tidning eftersom att det är en lokal tidning som ligger oss nära 

vilket gör att det blir bekvämast för oss. Det vi har undersökt är hur det generellt 

ser ut när det kommer till nyhetsvärdering på webb och tidning. Vi ser vår 

undersökning som en fallstudie som andra kan arbeta vidare utefter.  

 

5.2.1 Papperstidningen 

Vi har läst papperstidningen måndag-fredag under vecka 21. Vi valde att kolla 

närmare på de artiklar som nämndes på förstasidan, detta för att underlätta och ge 

en så bred spridning av ämne och genrer på artiklarna som möjligt. Se bilaga 2 för 

samtliga artiklar. 
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5.2.2 Webbtidningen 

Vi har kollat webbflödet på st.nu under tre tidpunkter samma dagar. Vi valde 

tidpunkterna 9, 13 och 17 då det sägs att det är under den här tiden som 

nättidningar har flest besökare (Lindquist, 2010, s. 25) och att webbflödet 

eventuellt därför kommer att uppdateras flitigast. Vi har valt att kolla på de fem 

första artiklarna på st.nu inklusive toppen. Se bilaga 2 för samtliga artiklar. 

 

De artiklar som fanns både på webb och i tidning jämförde vi när det kom till 

textlängd och bilder. Om något skurits bort/gjorts till webbtext och hur man 

utnyttjar bilder.  

 

5.3 Kod- och variabelschema 

Vi valde att göra ett kodschema för att testa att vi hade tillräckligt med variabler 

och variabelvärden för att kunna svara på våra frågeställningar. När vi testade 

kodschemat så märkte vi att vi hade för få variabelvärden, vilket resulterade i att vi 

la till variabelvärden samt justerade våra frågeställningar så att de skulle bli 

lättare att besvara. Se bilaga 1 för variabelschema. 

 

5.4 Metodproblem 

Några utav de problem vi stötte på under undersökningens gång var bland annat 

det faktum att det vid vissa tillfällen var svårt att avgöra vilken nyhet som skulle 

hamna under vilket ämne då det ibland var så att en artikel kunde hantera flera 

ämnen. För att lösa detta problem så diskuterade vi oss fram i gruppen och om det 

inte gick att lösa på det viset så valde vi kategorin övrigt. 

Ett metodproblem vi också stötte på ett par gånger var när en av artiklarna vi 

skulle undersöka på webben istället hade ersatts av någon form utav 

liverapportering eller livechatt. Vi löste då detta genom att inte ta med den länken 

och då istället välja nästa riktiga artikel som stod på tur. Liverapporteringen och 

livechatten är dock något vi är medveten om och det diskuteras även i 

slutdiskussionen.  
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Ytterligare ett problem vi stötte på var när artiklar på webben var Premium-låsta. 

Man behövde alltså ett Premium-konto för att kunna läsa vissa fulltexter vilket vi 

inte hade. Dock var det inte många artiklar som var låsta. Men detta resulterade i 

att det blev ett mindre bortfall när vi exempelvis skulle jämföra textlängderna på 

webben jämfört med i tidningen eftersom att vi inte kom åt webbversionen. Men 

samtidigt kan vi kolla på de resterande jämförelserna vi gjort när det kommer till 

textlängder och se om det finns några samband.  

5.5 Reliabilitet och validitet 

Från början ville vi använda oss utav både en kvantitativ innehållsanalys samt 

kvalitativa intervjuer men vi insåg ganska snabbt att det var något vi inte skulle 

hinna med på den tiden vi hade. Så vi valde att enbart göra den kvantitativa 

innehållsanalysen. Trots att det minskar reliabiliteten för vår undersökning var 

detta något vi fick acceptera. Vi tycker ändå att vi fått fram resultat med reliabilitet. 

Men hade vi gjort kvalitativa intervjuer så hade vi förmodligen kunnat backa upp 

vår undersökning på ett bättre sätt med röster från de som jobbar på Sundsvalls 

Tidning. 

När det kommer till variablerna så skapade vi dem själva vilket gör att de är 

beroende av oss som skapat dem. Detta betyder att variablerna skulle kunna se 

annorlunda ut om någon annan skapade dem. Men kategorierna vi valt är dock 

sådana som är allmänkända och breda vilket vi tror resulterar i att 

undersökningen trots allt är replikerbar.  
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6. Resultat och analys 

6.1 Resultat från den kvantitativa innehållsanalysen 

I detta avsnitt redovisas resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen som 

besvarar våra frågeställningar. 

 

6.1.1 Ämne 

 Ämne Brott/ 
Olycka 

Vård/ 
Skola/ 
Omsorg 

Politik Utrikes Kultur/ 
Nöje 

Ekonomi/ 
Näringsliv 

Sport Övrigt  Totalt 
antal 
artiklar 

Kanal            
Webb  26 

35% 
9 
12% 

3 
4% 

6 
8% 

7 
9% 

9 
12% 

5 
7% 

10 
13% 

 75 

Tidning  5 
15% 

7 
21% 

6 
18% 

0 
0 

5 
15% 

4 
12% 

2 
6% 

5 
15% 

 34 

Tabellen visar ämnesfördelningen på st.nu respektive Sundsvalls Tidning 19/5 2014-23/5 2014. 

Tabellen visar antalet artiklar och andelen procent varje ämne tar upp i de olika kanalerna. 

Procenten är avrundad till heltal. 

I kolumnen ”Övrigt” ingår ämnen som berör väder, personliga berättelser och vårtecken.  

 

Vi har under vår analys studerat ämnesfördelningen på st.nu och Sundsvalls 

Tidning för att se vilka typer av ämnen som dominerar. Det som framgick i vår 

analys och som också framgår av tabellen ovan är att det är så kallade ”blåljus”-

nyheter som dominerar på webben med 35 %. I tidningen upptas samma ämne av 

15 %, vilket motsvarar mindre än hälften. 

 

Det som ges mest plats i tidning och upptar 21 % är ämnen som berör vård, skola 

och omsorg. Politik är också ett ämne som ges ganska mycket plats i tidning med 

18 %, men som bara berörs på webben med 4 %. I tidningen var det ingen artikel 

av de vi analyserade som berörde ämnet utrikes, något som upptog 8 % av 

webben.  
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6.1.2 Genrer 

 

 Genre Reportage Nyhetsartikel Personporträtt Faktaartikel Övrigt  Totalt 
antal 
artiklar 

Kanal         
Webb  1 

1% 
72 
96% 

1 
1% 

0 
0 

1 
1% 

 75 

Tidning  1 
3% 

30 
88% 

0 
0 

0 
0 

3 
9% 

 34 

Tabellen visar vilken typ av genrer artiklarna tillhör. I kolumnen ”övrigt” ingår ”ordet fritt”, 

krönika, recension och ledare. 

Procenten är avrundad till heltal. 

 

När vi studerade vilka genrer som berördes i de två kanalerna fick vi fram ett 

tydligt resultat. På både webb och tidning är det nyhetsartiklar som dominerar. På 

webben med 88 % och i tidning med hela 96 %. I tidningen och på webben 

användes bara genren reportage en gång. I tidningen fanns artiklar som berörde 

genre ledare, krönika, recension och ”ordet fritt”, vilket upptog ca 9 %.  

På webben fanns endast en ledare under vår analysperiod.  

 

6.1.3 Ursprung 

 

 Ursprung Egen 
produktion 

TT Rewrite Okänt Övrigt  Totalt 
antal 
artiklar 

Kanal         
Webb  58 

77% 
16 
21% 

0 
0 

6 
8% 

3 
4% 

 75 

Tidning  33 
97% 

1 
3% 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 34 

Tabellen visar källan till de olika artiklarna. I kolumnen ”övrigt” ingår inköpt material eller 

material från en annan tidning inom koncernen.  

Procenten är avrundad till heltal. 

 

Det vi kan se i tabellen ovan är att egen produktion dominerar som källa till 

artiklarna på både webb och i tidning. Detta kan bero på att tidningen och 
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webbtidningen är lokal och därför skrivs och prioriteras lokala nyheter. På 

webben upptar ”egen produktion” 77 % och i tidning hela 97 %.  

 

TT visade sig också vara en vanlig källa på webben, med 21 %. Då handlade det 

oftast om artiklar i ämnet utrikes. I tidningen upptogs TT som källa bara av 3 %.  

 

På webben var några av artiklarna inköpta från andra webbtidningar inom 

koncernen, t.ex. från allehanda.se. På grund av att webbtidningen ibland införde 

premium på sina artiklar kunde vi inte komma åt källan, därför är 8 % av 

webbartiklarnas ursprung okänt.  

 

6.1.4 Huvudnyhet 

 

måndag 19/5 Webb                      Tidning 
                      ”Dyk i grumligt vatten” 
09.00                 ”Miranda levde med ständig oro”    
13.00                  ”Rixfm festival till Birsta parkeringen” 
17.00                  ”Stopp för får i sidsjön, alla 19 flyttas”  
 
tisdag 20/5  
                             ”Privatvård känner sig orättvist ratad”
  
09.00  ”19 rektorer tvingas nu till andra tjänster” 
13.00 ”Förlöste älgkalv i krasch” 
17.00 ”Stor tv-satsning på matprogram”  
 
onsdag 21/5  
                   ”De har väntat åtta månader på boende” 
09.00 ”Singelolycka på Alnö” 
13.00 ”Ryssvärme drar in – kanonväder i veckoslutet” 
17.00 ”Dags för årets hitta ut i Sundsvall” 
 
torsdag 22/5 
                  ”Personalbrist hotar Sundsvalls sjukhus” 
09.00 ”Hedra bidrar med nya ögon” 
13.00 ”Tre personer i olycka på E14” 
17.00 ”Hovtramp i trädgård” 
 
 
fredag 23/5 
    ”Orm högg patient på rättspsyk” 
09.00 ”Händelserik natt för polisen” 
13.00 ”2000 platser i solen lockar” 
17.00 ”Världsrekordmannen slog till tre gånger om”  
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Under vår analys studerade vi också vilka nyheter som toppade webb och vilka 

som toppade tidning. Fyra av de fem dagarna vi analyserade var det nyheter som 

berör vård/skola/omsorg som toppade tidning. På webben var det istället nyheter 

under ämnet brott/olycka som dominerade i topp.  

 

Det som var gemensamt för de två kanalerna var att det alltid är lokala nyheter 

som toppar. Trots att det ofta fanns utrikesnyheter på webben, var det ändå en 

lokal nyhet som toppade, oavsett om det rörde sig om brott/olycka eller 

ekonomi/näringsliv. På webben var det också ofta nyheter i ämnet kultur/nöje 

som toppade. Dessutom toppade också nyheter om vädret under den veckan vi 

analyserade då värmen slog till.  

 

I tidningen toppade också en artikel i ämnet politik, något som berörde det 

kommande EU-valet. Dock hade man ändå gjort en lokal vinkel på artikeln och 

intervjuat någon som berörs av ett visst ämne i EU-valet. 

 

En till sak vi kan se utifrån analysen var att det inte en enda dag av de fem vi 

analyserat varit samma nyhet som toppat i tidningen som vid något av klockslagen 

på webben.  

 

6.1.5 Bilder och textlängder 

Under vår analys kollade vi också huruvida samma nyhet togs upp i tidning och på 

webb. Vi kom fram till att elva artiklar publicerades på både webb och i tidning. 

Därefter analyserade vi dessa artiklar för att se huruvida de anpassades till de två 

olika kanalerna.  

 

Det vi kom fram till var att de artiklar som publicerades i både webb och tidning 

ändrades väldigt sällan. Samma texter togs från tidning direkt in till webben och 

tvärtom. Textlängderna var exakta, förutom några enstaka citatändringar. Den 

enda tydliga skillnaden i textväg var att det vid flera tillfällen lades till en faktaruta 

i papperstidningen. Vi kunde även se att rubrikerna till artiklar var densamma när 

förekomsten av en artikel var både i tidningen och på webben. 
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Det vi också kunde utläsa var att ST många gånger använde samma bilder både i 

tidningen och på webben. Vid ett par tillfällen fanns det dock en extra bild i 

tidningen eller en extra bild på webben.  
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7. Slutsats och slutdiskussion 

7.1 Skillnader och likheter 

Om man börjar med att titta närmare på val av ämne så märkte vi att det främst 

fanns ett som fick mer utrymme på webben jämfört med i tidningen vilket var 

brott/olycka. Vi tror att kategorin brott/olycka får så pass mycket plats på webben 

eftersom att det oftast är kortare nyheter som ständigt uppdateras. Det kan 

exempelvis handla om en trafikolycka på E14. Då vill man förmodligen som 

trafikant snabbt veta hur läget i trafiken ser ut om man ska ut och åka. Men sedan 

dagen efter när trafikolyckan är utredd och nyheten redan cirkulerat på webben i 

ett flertal timmar så finns det ingen anledning att även publicera nyheten i 

tidningen eftersom att det är gamla nyheter. Att nyheter inom ämnet olycka/brott 

var något som dominerade på webben kom även Johansson och Larsson (2008, s. 

23) fram till i deras undersökning om Norrköpings Tidningars 

flerkanalspublicering. 

 

I tidning var det istället vård/skola/omsorg som fick störst plats med 21 %. Vi tror 

att det beror på att det handlar om större och djupare nyheter med längre texter. 

Det är även nyheter som är aktuella en längre tid.  

 

Precis som Johansson och Larsson (2008, s. 24) kom vi fram till att politik får 

större plats i tidningen jämfört med webben. Ämnet politik tog upp 18 % i tidning 

och endast 4 % på webb. Under den vecka som vi gjorde vår undersökning så hade 

Sundsvalls Tidning en artikelserie inför EU-valet. En artikelserie med inriktning på 

vart partierna står i olika frågor och intervjuat någon som berörs av en viss fråga. I 

och med detta så tycker vi att ST utnyttjade papperstidningens möjlighet till 

fördjupning.  

 

Något som också var intressant att se med undersökningen var att antalet artiklar 

från TT var betydligt fler på webben jämfört med i tidningen där antalet TT-

artiklar i procent på webben var 21 % jämfört med tidningens 3 %. Detta tror vi 

beror på att man på webben har så mycket större plats för nyheter än vad man har 

i tidningen. Och på redaktionen har man kanske inte resurserna och ekonomin till 
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att fylla ut all den platsen själv. Då tror vi att man istället väljer att köpa in artiklar 

från TT. En annan anledning tror vi kan vara att de vill och har med utrikesämnen 

och andra händelser som inträffat i Sverige, vilket TT skriver om. 

 

En intressant likhet mellan webben och tidningen var det faktum att en stor 

majoritet av de artiklar vi undersökte i de båda kanalerna är egenproducerade 

nyhetsartiklar. Detta kom också Hedman (2006, s. 55) fram till i sin fallstudie om 

nyhetsvärdering, medielogik och redaktionell organisering vid Göteborgs Posten. 

 

Vi tror att egenproducerat är en majoritet för att man, på en lokaltidning, främst 

väljer att fokusera på lokala nyheter vilket är något som den egna redaktionen står 

för. I och med detta har också oftast de inköpta TT-artiklarna utrikes som ämne. Vi 

tror att det beror på att man prioriterar rikstäckande och utrikes nyheter i andra 

hand. 

 

7.2 Anpassning till kanalerna 

När det kommer till hur ST anpassar sitt material till tidningen respektive webben 

så hittade vi inga markanta skillnader utifrån de frågeställningarna vi hade när det 

kom till bilder och textlängder. Båda delarna användes på ungefär samma sätt i 

båda kanalerna. I och med detta så utnyttjar man inte sin flerkanalspublicering och 

webbens fulla potential, när det till exempel kommer till bildhanteringen. Samma 

bilder användes i tidning och webb trots webbens potential till t.ex. bildspel. 

 

Vid vissa tillfällen fanns det dock webb-tv i artiklarna på webben vilket skapar en 

helt ny version av samma artikel som går att läsa i papperstidningen. I och med 

detta så utnyttjar ST sin webbtidnings potential när det kommer till rörlig bild. 

 

När vi skulle titta närmare på de fem artiklarna som toppade på webben så stötte 

vi vid två tillfällen på att den länk vi skulle använda istället ledde till en livechatt 

eller liverapportering. Vi valde då att hoppa över dessa och istället välja en annan 

artikel som vi kunde använda när vi svarade på våra frågeställningar. Men vi 

tycker ändå att det är viktigt att ta upp i och med att vi diskuterar utnyttjandet av 
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flerkanalspubliceringen. I och med att man valt att toppa med reklam för sin 

liverapportering eller livechatt så har man också utnyttjat webbens möjligheter. 

7.3 Sammanfattning 

I vår undersökning kom vi fram till att brott/olycka är det dominerande ämnet på 

webben och skola/vård/omsorg är det som dominerar i tidning. Vi tror att detta 

beror på att korta, snabba nyheter lämpar sig på webben samtidigt som längre, 

fördjupande nyheter lämpar sig i tidning.  

På både webb och i tidning är det egenproducerat material som tar upp mest plats. 

Det här tror vi beror på att Sundsvalls Tidning har lokal fokus.  

 

Efter vår analys tycker vi inte att Sundsvalls Tidning utnyttjar sin 

flerkanalspublicering när det kommer till bilder och texter. När samma artikel 

publiceras i både webb och tidning är det oftast samma text och samma bild.  

 

När det kommer till huvudnyhet så var det oftast nyheter som berörde 

vård/skola/omsorg som toppade i tidning och ämnet brott/olycka som toppade på 

webb. Det var aldrig någon av dagarna samma toppnyhet i tidning som på webben. 
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9. Bilagor 

9.1 Variabelschema 

Det variabelschema vi har använt oss utav när vi genomfört analysen är följande: 

 

1. Kanaler: Mediekanalerna vi tittat närmare på är tidning och webb. 

2. Rubrik: Artikelns rubrik.  

3. Huvudnyhet: Under kategorin Huvudnyhet så har vi valt att kolla vilken 

nyhet som toppar papperstidningen jämfört med vilken nyhet som toppar 

webbtidningen. När vi kollat efter det som toppat i tidningen så har vi valt 

nyheten som ligger längst upp i stor text på första sidan. När vi kollat efter 

nyheten som toppar på webben så har vi valt nyheten som fått störst plats 

högt upp på startsidan med rubrik, puff och bild. 

4. Ämne: Artiklarna delades in i åtta kategorier. Dessa är kultur/nöje, 

olycka/brott, skola/vård/omsorg, ekonomi/näringsliv, politik, utrikes, 

sport och övrigt.  

5. Genre: Artiklarna delades in i fyra kategorier. Dessa är nyhetsartikel, 

personporträtt, faktaartikel samt reportage.  

6. Ursprung: Artiklarna delades in i fyra kategorier. Dessa är egen 

produktion, TT, rewrite samt okänt. 

7. Bilder: Vi tittade närmare på om samma bilder användes i tidning jämfört 

med webb samt i hur stor utsträckning. 

8. Dag: Dagarna vi undersökte var måndag till och med fredag vecka 21. 

9. Tid: Papperstidningen utkommer en gång om dagen. Webben undersökte vi 

tre gånger om dagen vid tidpunkterna 09.00, 13.00 och 17.00 
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9.2 Samtliga artiklar 

9.2.1 Webb 

 Artikelns namn Ämne Genre Ursprung 

1 ”Inrikes Mordförsök 
med handgranat” 

Brott/olycka Nyhetsartikel TT 

2 
 
 

”Inrikes Poliser fick 
hoppa in som 
barnvakt” 

Brott/olycka 
 
  

Nyhetsartikel TT 

3 ”Miranda levde med 
ständig oro” 

Övrigt Reportage Egen 
produktion 
 

4 ”Kraftig villabrand i 
fagervik” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

5 ”Andra delen av 
Norrlandspodden” 

Kultur/nöje Nyhetsartikel Egen 
produktion 

6 ”Misstänkte 28-
åringen gick på 
matchen” 

Brott/olycka Nyhetsartikel TT 

7 ”Försvunna kvinnan 
hittades efter natt 
utomhus” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Övrigt 

8 ”Rix FM festival till 
Birsta-parkeringen” 

Kultur/nöje Nyhetsartikel Egen 
produktion 

9 ”Köper universitetet 
för 582 miljoner 
kronor” 

Ekonomi/ 
näringsliv 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

10 ”Misstänks hotat 
kvinna med pistol” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

11 ”En död efter krock i 
Dalarna” 

Brott/olycka Nyhetsartikel TT 

12 ”Försvunna kvinnan 
hittades efter natt 
utomhus” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Övrigt 

13 ”Stopp för får i sidsjö 
– alla 19 flyttas” 

Övrigt Nyhetsartikel Egen 
produktion 
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14 ”Stor tv-satsning på 
lokalfotbollen” 

Sport Nyhetsartikel Egen 
produktion 

15 ”Thomas Håkki 
Eriksson: det var min 
idé” 

Kultur/nöje Personporträtt Okänt 
ursprung 

16 ”Undantagstillstånd 
utlyst i Thailand” 

Utrikes Nyhetsartikel TT 

17 ”Mystisk sjukdom 
sprids med vinden” 

Vård/skola/ 
omsorg 

Nyhetsartikel TT 

18 ”19 rektorer tvingas 
nu till andra tjänster” 

Vård/skola/ 
omsorg 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

19 ”Privat vård känner 
sig orättvist ratad” 

Vård/skola/ 
omsorg 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

20 ”En helt ny industri” Ekonomi/ 
näringsliv 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

21 ”Undantagstillstånd 
utlyst i Thailand” 

Utrikes Nyhetsartikel TT 

22 ”Förlöste älgkalv i 
krasch” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

23 ”mittnytt försvinner – 
får nytt namn” 

Ekonomi/ 
näringsliv 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

24 ”Beslut: flera 
ombyggnationer 
väntar” 

Politik Nyhetsartikel Egen 
produktion 

25 ”Hund högg efter 
kvinna” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

26 ”Trafikolycka med 
lastbil på E4” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Övrigt 

27 ”Fallucka ska hejda 
brobillisters fart” 

Övrigt Nyhetsartikel TT 
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28 ”Stor tv-satsning på 
matprogram” 

Kultur/nöje Nyhetsartikel Egen 
produktion 

29 ”Dyk i grumligt 
vatten” 

Politik Nyhetsartikel Egen 
produktion 

30 ”Förlöste älgkalv i 
krasch” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

31 ”Moped krockade 
med personbil i 
Matfors” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

32 ”Singelolycka på 
Alnö” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

33 ”De har väntat åtta 
månader på ett 
boende” 

Vård/skola/ 
omsorg 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

34 ”En stor grupp som 
borde vara starkare” 

Vård/skola/ 
omsorg 

Nyhetsartikel Okänt 
ursprung 

35 ”Siktar på 50 
anställda i Sundsvall” 

Ekonomi/ 
näringsliv 

Nyhetsartikel Okänt 
ursprung 

36 ”Polisen söker flyende 
bilförare” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

37 ”Nya terrordåd i 
Nigeria” 

Utrikes Nyhetsartikel TT 

38 ”Ryssvärme drar in – 
kanonväder i 
veckoslutet” 

Övrigt Nyhetsartikel Egen 
produktion 

39 ”Polisanmäler naken 
man på balkong” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

40 ”Taco Bar i stan 
stänger” 

Ekonomi/ 
näringsliv 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

41 ”Singelolycka på väg 
315” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Övrigt 
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42 ”Minst 30 döda i nya 
terrorattentat” 

Utrikes Nyhetsartikel TT 

43 ”Inga nazister i våra 
skolor” 

Politik Övrigt Egen 
produktion 

44 ”Dags för årets hitta 
ut i Sundsvall” 

Kultur/nöje Nyhetsartikel Egen 
produktion 

45 ”Öhman assisterar 
Forsberg i TIK” 

Sport Nyhetsartikel Egen 
produktion 

46 ”En till sjukhus efter 
cykelolycka” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

47 ”Hedra bidrar med 
nya ögon” 

Vård/skola/ 
omsorg 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

48 ”Personalbrist hotar 
Länssjukhuset” 

Vård/skola/ 
omsorg 

Nyhetsartikel Okänt 
ursprung 

49 ”Stänger kaféet på 
Storgatan” 

Ekonomi/ 
näringsliv 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

50 ”Småkottar till 
Nyland” 

Vård/skola/ 
omsorg 

Nyhetsartikel Okänt 
ursprung 

51 ”Militärkupp i 
Thailand” 

Utrikes Nyhetsartikel TT 

52 ”Två bilar i olycka på 
E4” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

53 ”Tre personer i olycka 
på E14” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

54 ”Premiär för mitt i 
maten” 

Kultur/nöje Nyhetsartikel Egen 
produktion 

55 ”Stänger kaféet på 
Storgatan” 

Ekonomi/ 
näringsliv 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 
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56 ”Militärkupp i 
Thailand” 

Utrikes Nyhetsartikel TT 

57 ”Malandsbadet ska 
fräschas upp” 

Ekonomi/ 
näringsliv 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

58 ”Hovtramp i 
trädgård” 

Övrigt Nyhetsartikel Egen 
produktion 

59 ”Premiär för mitt i 
maten” 

Kultur/nöje Nyhetsartikel Egen 
produktion 

60 ”Tre personer i olycka 
på E14” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

61 ”Stora förseningar för 
tågen” 

Övrigt Nyhetsartikel Egen 
produktion 

62 ”Händelserik natt för 
polisen” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

63 ”Orm högg patient på 
rättspsyk” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

64 ”Sniglar problem för 
sjukhuskök” 

Vård/skola/ 
omsorg 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

65 ”Blev utpressad efter 
chatt med kvinna” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

66 ”Förseningar att 
vänta” 

Övrigt Nyhetsartikel Egen 
produktion 

67 ”Händelserik natt för 
polisen” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

68 ”2000 platser i solen 
lockar” 

Övrigt Nyhetsartikel Egen 
produktion 

69 ”Consid växer – nytt 
avtal klart” 

Ekonomi/ 
näringsliv 

Nyhetsartikel Okänt 
ursprung 
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9.2.2 Tidning 

 

 Artikelns namn Ämne Genre Ursprung 

1 ”En mycket bra 
affär” 

Ekonomi/ 
näringsliv 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

2 ”Nahar bättre i år” Sport Nyhetsartikel Egen 
produktion 

3 ”Les Big Byrd slår ut 
sina mörka vingar” 

Kultur/nöje Nyhetsartikel TT 

4 ”Ge inte bort Europa 
till främlingsfientliga 
partier” 

Politik Övrigt Egen 
produktion 

5 ”Krönika – 
Gammelmoderaterna 
i EU” 

Politik Övrigt Egen 
produktion 

6 ”Miranda Engblom 
levde med ständig 
oro” 

Övrigt Reportage Egen 
produktion 

7 ”Dyk i grumligt 
vatten” 

Politik Nyhetsartikel Egen 
produktion 

8 ”19 rektorer tvingas 
nu till andra tjänster” 

Vård/skola/ 
omsorg 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

9 ”Privatvård känner Vård/skola/ Nyhetsartikel Egen 

70 ”TV: Eklöfs 
Elitloppsvinnare” 

Sport Nyhetsartikel Egen 
produktion 

71 ”Händelserik natt för 
polisen” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

72 ”Världsrekordmannen 
slog till tre gånger 
om” 

Sport Nyhetsartikel Egen 
produktion 

73 ”Dvärgpudel biten av 
schäfer – riskerar att 
dö” 

Övrigt Nyhetsartikel Egen 
produktion 

74 ”Live: Se Månadens 
match i Medelpad” 

Sport Nyhetsartikel Egen 
produktion 

75 ”2000 platser i solen 
lockar” 

Övrigt Nyhetsartikel Egen 
produktion 
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sig orättvist ratad” omsorg produktion 

10 ”Festivaldag till 
Birsta city” 

Kultur/nöje Nyhetsartikel Egen 
produktion 

11 ”Köper Åkroken för 
582 miljoner” 

Ekonomi/ 
näringsliv 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

12 ”Drömlik inramning 
på Ångespelet 2014” 

Kultur/nöje Nyhetsartikel Egen 
produktion 

13 ”Brandvarnartjut 
räddade trävillan” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

14 ”Att vara 
medmänniska” 

Politik Nyhetsartikel Egen 
produktion 

15 ”De har väntat åtta 
månader på boende” 

Vård/skola/ 
omsorg 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

16 ”Överlevde bisarr 
krasch med en älg” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

17 ”Ser ökningen av 
droger bland unga” 

Vård/skola/ 
omsorg 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

18 ”Lovordar 
vinimporten” 

Politik Nyhetsartikel Egen 
produktion 

19 ”Stor skattesmäll för 
bolaget Diös” 

Ekonomi/ 
näringsliv 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

20 ”En slätstruken 
besvikelse” 

Kultur/nöje Övrigt Egen 
produktion 

21 ”Leken är viktig i 
behandlingen” 

Övrigt Nyhetsartikel Egen 
produktion 

22 ”Personalbrist hotar 
Sundsvalls sjukhus” 

Vård/skola/ 
omsorg 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

23 ”Tingsta öppnas för 
att lösa krisen” 

Vård/skola/ 
omsorg 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

24 ”Hedra bidrar med 
nya ögon” 

Vård/skola/ 
omsorg 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

25 ”EU – en 
makthybrid” 

Politik Nyhetsartikel Egen 
produktion 

26 ”Upptrappning för 
nya LSS-boenden” 

Ekonomi/ 
näringsliv 

Nyhetsartikel Egen 
produktion 

27 ”Muséet stänger i 
sommar” 

Kultur/nöje Nyhetsartikel Egen 
produktion 

28 ”Glada kossor fick 
komma ut i hagen” 

Övrigt Nyhetsartikel Egen 
produktion 

29 ”Orm högg patient på 
rättspsyk” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

30 ”Åtalas för 
stenkastning på 
Skönsmon” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 

31 ”Barnporrfall tog nio 
år att utreda” 

Brott/olycka Nyhetsartikel Egen 
produktion 
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32 ”Klassen valde 
Rumpan” 

Övrigt Nyhetsartikel Egen 
produktion 

33 ”Södermalm vinnare 
efter stor dramatik” 

Politik Nyhetsartikel Egen 
produktion 

34 ”2000 platser för den 
som vill äta i solen” 

Övrigt Nyhetsartikel Egen 
produktion 

 
 


