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Sammanfattning

Tidningsbranschen är inne i en intensiv förändringsperiod där papperstidningarna fasas 
ut och de digitala lösningarna ökar. De stora mediehusen har tagit upp kampen om de 
digitala prenumeranterna för att klara sig ekonomiskt när intäkterna från annonserna 
sviker. Den stora frågan för dagstidningarna idag hur de ska kunna ta betalt för material 
som läsarna vant sig vid att få gratis och hur ska de få läsare, med hela internet som 
smörgåsbord, att troget följa och betala för en specifik tidning.

I den här fallstudien av den röd-gröna dagstidningen Dagens ETC undersöktes vilka 
egenskaper en digital dagstidning bör ha för att få läsarna att identifiera sig med 
materialet, känna delaktighet, uppleva social interaktion och slutligen återvända till 
tidningen.

Det empiriska materialet har sammanställts genom kvalitativa intervjuer med åtta av 
Dagens ETC:s läsare. Resultatet blev att delandet av nyheter, främst via Facebook, 
är viktigt för läsarna och att de identifierar sig med innehållet och gärna vill sprida 
tidningens budskap både till vänner och åsiktsmotståndare. De uppskattar det direkta 
tilltal som tidningens ledarskribenter har och upplever att de kan hämta bra argument 
från dem i den politiska debatten. Ämnen som antirasism, klimatfrågor och feminism 
ligger särskilt varmt om hjärtat för läsarna.

I teoridelen beskrevs begreppet ”medialisering” – hur gränserna mellan medier och 
samhälle suddas ut. I avsnittet ”Delaktighet och identitet i digitala medier” beskrevs 
hur läsare skapar delaktighet och sociala interaktioner kring nyheter. Slutligen 
presenterades DeLone och McLeans framgångsmodell för informationssystem.

Slutsatserna som drogs av fallstudien med teorierna som grund är att den digitala 
dagstidningen bör satsa mer på ett personligt tilltal och även mer aktivt göra läsarna 
delaktiga i materialet. Att dela artiklarna är så pass viktigt för läsarna att betalväggar 
kan förstöra den relation som tidningen byggt upp med dem. 



Abstract

The newspaper industry is going through an intense period of changes where the 
market for printed newspapers is getting smaller and the market for digital solutions are 
increasing. As advertisements are not as lucrative as before the big media companies 
are competing for the digital subscribers’ money. The big question for the newspapers 
today is how to make people pay for content on the web that used to be free. 

The focus of this case study of the Swedish left-wing newspaper Dagens ETC is to find 
what kind of characteristics of a digital newspaper makes the readers identify with the 
content, feel involvement and invites them to social interaction.

The empirical material consists of eight interviews with readers of Dagens ETC. The 
result is that sharing news, especially on Facebook, is important to the readers and that 
they identify with the content and wants to spread it both to friends and people with 
opposite opinions. They appreciate the personal tone of the editorial writers and feel 
that they can use their arguments in the political debate. Topics as antiracism, climate 
and feminism are important for the readers. 

In the theory chapter the term “medialization”, how the lines between media and 
society are getting blurred, is explained. In the section “Participation and identity in 
digital media” the ways that the readers creates participations and social interactions 
around news are explained. Finally the updated version of DeLone and McLean model 
of information system success is presented. 

The conclusion of the report is that the newspapers should have a more direct and 
personal way of addressing the readers and that they more actively should try to make 
the readers engage in the material. To share news articles is of such great importance 
to the readers, that pay walls can ruin the relation that the newspaper has built up with 
them.
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1    Introduktion 

För bara ett par decennier sedan var den tryckta dagstidningen svenskens primära 
nyhetskälla. Tidningsjättar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan 
lästes av stadsborna och på de mindre orterna fanns landsortspressen med mer lokal 
journalistik. De betalade tidningarna på papper dominerade tidningsbranschen fram 
till slutet av 1990-talet och är än idag ryggraden i branschen även om upplagorna 
sjunker. I mitten av 1990-talet fick de traditionella medierna konkurrens av det 
ökande internetanvändandet hos befolkningen. Medieföretagen var snabba med att 
hoppa på internettrenden och skapade egna digitala editioner, men det handlade ofta 
om en förlängning av den traditionella verksamheten och de erbjöd ungefär samma 
innehåll som redan förmedlades på papper. I mitten av 2010-talet var i princip alla 
svenska tidningsföretag etablerade på internet. De digitala versionerna av tidningarna 
var gratis och kostnaden bars av papperstidningen som huvudsakligen finansierades 
genom prenumerationsavgifter, intäkter från reklam och genom det statliga presstödet 
(Weibull & Wadbring 2014).

Människor har genom alla tider haft behov av nytta och nöje. Att skaffa information 
och roa sig har följaktligen varit de behov som styrt medievanorna. Behoven är 
konstanta och det som är föränderligt är vilka medier som bäst tillfredsställer dem. 
Lokalradion har ersatts av Twitter och unga kanske går in på Facebook i stället för 
att titta på tablå-tv. Att vara delaktig i samhället är ett tredje behov. Tidigare kände 
man delaktighet genom att läsa samma morgontidning som de andra i omgivningen 
eller genom att titta på samma fredagsunderhållning på tv som resten av svenskarna. 
Idag är delaktigheten oberoende av närhetsprinciper och geografi och kan i stället vara 
intressebaserad. Genom att söka sig till olika sajter och gemenskaper på internet går det 
att skaffa sig en alternativ världsbild och annan typ av delaktighet än den traditionella. 
Vidare framhålls identitetsskapande och social interaktion som grundläggande behov. 
Identitetsskapande handlar om att vi behöver få bekräftelse på vem vi är och vem 
vi vill vara, medan social interaktion handlar om umgås med andra människor. Förr 
skedde det ofta genom att man träffades eller pratade i telefon medan det idag även kan 
innefatta att chatta eller spela onlinespel. Ett sjätte behov som medierna ofta fyllt är att 
strukturera tillvaron. Många tittar på nyheterna vid samma tid varje kväll och halva 
befolkningen tittar fortfarande på Kalle Anka varje jul. Generellt sett har våra behov 
inte förändrats särskilt mycket men våra sätt att tillfredsställa dem har gjort det. Jämfört 
med en dagstidning som var tänkt att innehålla någonting för alla i befolkningen kan vi 
idag välja precis det vi är intresserade på internet (Weibull & Wadbring 2014).

Andelen som läser tidning på internet har varit ganska konstant under de senaste tio åren. 
75 till 80 procent av svenskarna läser en digital tidning ibland och drygt 30 procent gör 
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det dagligen. 81 procent av internetanvändarna läser en dagstidning på internet och 40 
procent gör det dagligen. Det är framför allt i åldrarna över 55 år som tidningsläsandet 
på internet har ökat. Men det är i åldrarna 36 till 55 år som det dagliga läsandet är 
störst och över hälften av åldersgruppen läser en digital version av en dagstidning varje 
dag. Det dagliga läsandet av digitala dagstidningar minskar däremot bland de yngre i 
åldersgruppen 16 till 35 (Internetstiftelsen i Sverige 2017).

Schroeder (2018) beskriver Sverige som ett nyhetstidningscentrerat samhälle till 
skillnad från exempelvis USA som han beskriver som tv-centrerat. Han menar att 
den politiska agendan är formad av de två största dagliga kvalitetsnyhetstidningarna 
och public service-nyheterna. Kännetecknande för de traditionella dagstidningarna 
idag är att de utvecklats till att producera nyheter i flera kanaler. Förutom den tryckta 
tidningen finns nyheter anpassade till webben, läsplattor och mobiltelefoner. Och 
många dagstidningsföretag gör dessutom webb-tv och podcasts (Weibull & Wadbring 
& Ohlsson 2018). I Sverige finns relativt få digitala tidningar som är självständiga 
utan de flesta digitala dagstidningarna är versioner av tidningar som också utkommer 
i tryckt form (Weibull & Wadbring & Ohlsson 2018). 

Nyhetstidningarna har alltså en fortsatt stark roll i Sverige men man kan se en rörelse 
mot att allt fler läser digitala nyheter. Hela tidningsbranschen är inne i en intensiv 
förändringsperiod där papperstidningarna fasas ut och de digitala lösningarna ökar. 
När upplagorna för papperstidningarna sjunker och intäkter från digitala annonser 
planar ut menar många medieföretag att intäkterna från de digitala läsarna kommer bli 
den allra största inkomstkällan (Holmin 2017). 

Den stora frågan för dagstidningarna idag är alltså hur de ska kunna vinna de digitala 
prenumeranterna. Hur ska de kunna ta betalt för material som läsarna vant sig vid att få 
gratis och hur ska de få läsare, som har hela internet som smörgåsbord, att troget följa 
och betala för en specifik tidning.

1.1 Fallstudien

Den här fallstudien handlar om nyhetstidningen Dagens ETC och tidningens digitala 
nyhetssajt. Dagens ETC startades i januari 2005 som en tryckt veckotidning med 
utgivning varje fredag. Den innehåller in- och utrikesnyheter, kulturnyheter och 
krönikor och fokuserar ofta på klimat- och jämlikhetsfrågor. I januari 2014 blev Dagens 
ETC en dagstidning med femdagarsutgivning och numera utkommer den varje dag, på 
vardagar som papperstidning och digitalt som pdf på helgerna till de som prenumererar. 
Den svenska dagspressen har traditionellt varit dominerad av högerorienterade 
tidningar, 2010 var exempelvis 80 tidningar knutna till Moderaterna, Centerpartiet 
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eller Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) medan bara 20 tidningar var knutna till 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (Weibull & Wadbring 2014). Dagens ETC, 
som titulerar sig som en röd-grön dagstidning, har varit en uppstickare med profilerade 
skribenter som Göran Greider, Veronica Palm och Kajsa Ekis Ekman. Dagens ETC är 
till skillnad från de flesta andra dagstidningar icke vinstdrivande. Tidningen syfte är 
alltså inte att få in pengar till aktieägare utan alla inkomster går till journalistiken – 
att avlöna personal och frilansar samt till tryck och distribution. I mars blev Dagens 
ETC nominerade till det prestigefyllda grävpriset Guldspaden för en serie artiklar som 
publicerades under hösten 2017 där tidningen avslöjade att 16 sverigedemokratiska 
politiker och två folkvalda moderater i hemlighet varit medlemmar och gett ekonomiskt 
stöd till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (Dagens ETC 2018). Tidningen är 
också aktuell med ett avslöjande som gjordes i januari där Dagens ETC kunde berätta 
att Försäkringskassans anställda får högre löner beroende på hur många ansökningar 
om sjukersättning som de avslår. Historien har fått spridning igen då den tagits upp på 
nytt av kvällstidningarna och SVT i april (Holmberg 2018).

Dagens ETC har sedan starten som dagstidning 2014 haft en upplaga på mellan 5300 
och 8300 exemplar (ts.se 2018). Tidningen har alltså relativt få prenumeranter men 
enligt siffror från företaget Orvesto Konsument som mäter tidningarnas räckvidd, 
det vill säga hur många som faktiskt nås av tidningen, kan däremot räckvidden för 
tidningen betraktas som stor. I oktober 2017 nådde Dagens ETC ut till 62 000 personer 
(Thorell 2017). Precis som andra dagstidningar har Dagens ETC traditionellt lagt upp 
nästan allt sitt material gratis på nätet. När den digitala versionen av Dagens ETC nu 
görs om vill Dagens ETC:s it-avdelning, hitta en ny form och ett nytt gränssnitt för 
den digtiala versionen samt på olika sätt att ge läsarna mervärde genom att exempelvis 
kombinera flera olika medieformer för varje nyhet och att införa olika vyer beroende 
på vilken typ av artikel som läses. Tidningen har nyligen också infört ett experiment 
med betalväggar för en del av artiklarna på sajten.

Dagens ETC:s läsare är politiskt medvetna, samhällsintresserade och ofta aktiva 
människor. När redaktionen nyligen gjorde en läsarundersökning där de listade 
läsarnas viktigaste valfrågor hamnade klimatet överst följt av frågan om vinster i 
välfärden. Det framgick det även att 94 procent av läsarna valt Dagens ETC för att 
de ville ha ett politiskt alternativ till den traditionellt borgerliga nyhetsdominansen. 
Ledartexterna, som ofta är ideologiska, är läsarnas favoritdel i tidningen och texter om 
klimatet kommer på en andraplats (etc.se 2018).
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1.2 Syfte och frågeställning

Schroeder (2018) framhåller att problemet med medieteorier är att de antingen 
beskriver massmedier eller mellanmänsklig kommunikation. Och eftersom de nya 
digitala medierna ofta är hybrider mellan massmedium och kommunikationskanal blir 
medieteorierna inaktuella. Terras et al. (2015) skriver att de nya digitala medierna 
och användargenererade medier erbjuder tillfällen att studera användarnas attityder, 
beteende och identitet. Människor är gjorda för interaktion, kommunikation och 
samarbete och utvecklingen av webben har också gjort att de egenskaperna har 
kunnat utvecklas när vi är online. Den virtuella omgivningen, till skillnad från 
den traditionella, erbjuder en oöverträffad bredd av kontexter för delaktighet och 
möjligheter till interaktion. Varje nytt utrymme online som användaren engagerar sig 
i blir unik för användaren och också en reflektion av dennes identitet. (Weibull & 
Wadbring 2014) framhåller delaktighet, identitetsskapande och social interaktion som 
grundläggande behov hos människan. Och genom det stora utbud som finns av digitala 
medier kan man skaffa sig en alternativ världsbild och annan typ av delaktighet än den 
traditionella. Idag är delaktigheten oberoende av närhetsprinciper och geografi och kan 
i stället vara intressebaserad.

Eftersom nyhetstidningen som fallstudien handlar om, Dagens ETC, har läsare som 
är samhällsengagerade, politiska och ofta är aktiva inom olika organisationer finns 
det troligen möjlighet att ta vara på det engagemanget och på olika sätt göra läsaren 
delaktig i nyhetsmaterialet och i det koncept som är Dagens ETC. Den här studien ska 
handla om vilka faktorer det är som gör att läsare av digitala dagstidningar identifierar 
sig med materialet, känner delaktighet, upplever social interaktion och slutligen vad 
som i förlängningen gör att de vill återvända till nyhetssajten. 

Den forskningsfråga som ska ställas är:

Vilka egenskaper hos en digital nyhetstidning får läsaren att känna delaktighet, 
inbjuder till social interaktion och gör att läsaren återvänder?
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1.3 Avgränsning

Företagsgruppen ETC som ger ut Dagens ETC har bland annat även ett nyhetsmagasin, 
en inredningstidning, en streamingtjänst, ett varuhus och produktion och försäljning 
av solel, men jag har valt att bara undersöka den del av ETC-företagen som är 
dagstidningen Dagens ETC. Detta för att det är den del av företagsgruppen som är mest 
spridd och etablerad men även för att dagstidningsbranschen är inne i ett så spännande 
skede där teknik, nyheter och läsare i fusion bidrar till ett helt förändrat medielandskap 
som jag vill fördjupa mig i. 

Dagens ETC är en politisk dagstidning med en läsekrets som ofta styrs av engagemang 
och politiska åsikter och det är intressant att studera hur läsarna av en sådan värdebaserad 
tidning påverkas av den medieutveckling där papperstidningarna fasas ut och digitala 
editioner premieras och där allt mer material låses in på nätet för att på så sätt locka 
digitala prenumeranter. 
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2   Teori

I det här kapitlet presenteras de teorier och den litteratur som ligger till grund för studien. 
Först beskrivs begreppet ”medialisering” – hur gränserna mellan medier och samhälle 
suddas ut. Avsnittet ”Delaktighet och identitet i digitala medier” beskriver hur läsare 
skapar delaktighet och sociala interaktioner kring nyheter. Slutligen beskrivs DeLone och 
McLeans framgångsmodell för informationssystem och hur teorierna ska användas.

2.1 Medialisering

Schroeder (2018) beskriver medialisering (eng. mediatisation eller mediatization) 
som en av de viktigaste teorierna när det handlar om att beskriva digitala medier. 
Medialisering handlar om hur media har spridits till, blivit hopflätat med och influerat 
andra områden som politiken och religionen. Hjarvard menar att samtida kultur 
och samhälle blivit så genomsyrade av medierna att man inte längre kan separera 
medierna från de kulturella och sociala institutionerna. Influerade av medierna har 
institutionerna ändrat karaktär, funktion och struktur. Medialisering har komplicerat 
och suddat ut gränserna mellan verkligheten och mediernas bild av verkligheten och 
mellan fakta och fiktion. Den svenske medieforskaren Kent Asp var den första som 
pratade om medialisering när han 1986 beskrev medialiseringen av politiken som en 
process där det politiska systemet i högsta grad är influerat av och anpassat till kraven 
från massmedia i dess bevakande av politiken (Hjarvard 2013). Couldry (2012) skriver 
att medialiseringen påverkar politiken i den mån att medierna bestämmer vad som är 
politiska nyheter och konstruerar vad som faktiskt är politik.  

Couldry beskriver två påståenden om medialisering som har blivit vedertagna; nämligen 
att media influerar ”alla sfärer av samhället och av socialt liv” (Couldry 2012, p. 134) 
och att på grund av medialiseringens genomslagskraft framkommer nya komplexa 
samband mellan medier, samhälle och socialt liv. Digitaliseringen har gjort att medierna 
nu sträcker sig långt in i människors privatliv. Att söka och dela information har blivit en 
integrerad del av de dagliga rutinerna och vi spenderar allt mer tid uppkopplade. Inom 
politiken har kommunikationen mellan människor och olika eliter blivit mer intensiv 
och aktiv från båda håll. I stället för att läsa om politiska beslut i medierna vänder sig 
befolkningen direkt till politikerna. Ny medieteknologi finns inbäddad i vår vardag 
och nya digitala medier adderar till och kompletterar traditionell media (Schroeder 
2018). Medierna ändrar karaktär och deras mediespecificitet är inte densamma längre. 
På grund av digitaliseringen har stora samhälleliga och sociokulturella förändringar 
skett på kort tid som påverkar såväl medierna som medieanvändarna. Dessutom har 
producent- och konsumentroll närmat sig varandra (Snickars 2014).
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Hepp (2016) skriver att det blivit vanligt att beskriva medialisering som en högre nivå 
av transformation, ungefär som globalisering eller individualisering, något som sker 
på en meta-nivå och får konsekvenser för de som är involverade. Det gör att processen 
kan kännas abstrakt. Medialisering beskrivs som något som bara ”händer” av sig själv 
och inte något som vi själva är med och skapar. I stället menar han att det är intressant 
att studera människors och institutioners praktiska handlande när de anpassar sig till 
medielogiken. Couldry (2012) menar att medielogiken handlar om att medierna blivit 
ett slags kollektivt samvete som människor anpassar sitt handlande efter och därför är 
också medierna så mäktiga idag. 

Weibull, Wadbring och Ohlsson (2018) är mer nedtonade i sin beskrivning av 
medialiseringen och menar att det inte handlar om en revolution utan snarare ett slags 
evolution. De benämner utvecklingen med begreppet remediering – att de nya medier 
som växer fram snarare är en utveckling av de gamla. Precis som filmen är en utveckling 
av teatern är sociala medier en utveckling av, det väldigt gamla mediet, samtalet. Enligt 
Snickars (2014) har medierna varit digitaliserade sedan länge ur teknisk synpunkt. 
Han menar att den betydande förändring som mediernas digitalisering för med sig är 
hur en ny teknikform påverkar innehåll, tilltal, spridning och funktion. 

Schroeder (2018) skriver att det stora problemet med medieteorier är att de antingen 
är anpassade för att beskriva massmedier eller för att beskriva mellanmänsklig 
kommunikation. Eftersom de flesta nya digitala medier har element av både massmedier 
och mellanmänsklig kommunikation passar inte medieteorierna längre. Han nämner hur 
digitala nyheter sprids mellan användarna via sociala medier och de många sajterna med 
användargenererat material som exempel på hur de nya digitala medierna är hybridmedier. 
Genom en fusion och en anpassning av de befintliga medieteorierna vill han skapa en teori 
anpassad för de nya digitala medierna.

2.2 Delaktighet och identitet i digitala medier

Eftersom nyhetsbevakningen i Sverige historiskt sett har byggt på det som är 
gemensamt för och intresserar alla i samhället innebär det att stora sociala skillnader 
gör att vissa grupper i samhället inte känner att de traditionella medierna rapporterar 
om sådant som rör dem. Ekonomiska klyftor har effekt på befolkningens medievanor 
och nyhetskonsumtion. Det handlar också i stor mån om etniskt och kulturellt 
utanförskap. Händelser som blir nyheter handlar ofta om personer inom eliten och inom 
områdena politik och ekonomi. Det blir alltså vita, medelålders män med makt som 
skildras. Mönstret har blivit starkare genom att medierna anklagats för att bara skriva 
om oroligheter och problem när det gäller områden utanför storstäderna (Weibull & 
Wadbring & Ohlsson 2018). Förändringen mot att nyhetsläsandet blir mer fragmenterat 
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handlar också om en individualiseringsprocess där mobiltelefonen har en stor roll som 
möjliggörare till att vi idag kan ta del av vilka nyheter som helst var som helst och 
när som helst. Tidigare var medierna knutna till hushållen i form av morgontidning, 
tv och radio (Weibull & Wadbring & Ohlsson 2018). Mobiltelefonerna har en stor roll 
i den snabba utveckling som skett i medievärlden under det senaste decenniet. Den 
ökade tillgängligheten till mobiltelefoner och snabba internetuppkopplingar har gjort 
att användarna blivit både mottagare och spridare av medier. Utvecklingen av olika 
sociala medier har lagt en ny dimension till de traditionella medierna. Vad vi kallar 
”media” har expanderat och vad vi egentligen ska studera när vi bedriver mediestudier 
har ändrats (Couldry 2012).

Terrass et al. (2015) skriver att de nya digitala medierna och användargenererade 
medier erbjuder tillfällen att studera användarnas attityder, preferenser, beteende 
och identitet. Särskilt unga människor spenderar mer tid uppkopplade och hur de 
använder sociala nätverk kan ge insikter i hur de formar sin identitet och bygger 
relationer. Vi människor är designade för interaktion, kommunikation och samarbete 
och utvecklingen av webben har också gjort att de egenskaperna har kunnat utvecklas 
när vi är online. Mänsklig kognition är till naturen inriktad på samarbete och byggs 
upp av konstruktiv interaktion och är beroende av den kontext den verkar i. Den 
virtuella omgivningen, till skillnad från den traditionella omgivningen, erbjuder en 
oöverträffad bredd av kontexter för delaktighet och möjligheter till interaktion. Den 
virtuella omgivningen är inte bara en online-version av den fysiska omgivningen utan 
den skapar helt nya miljöer. Varje nytt utrymme online som användaren engagerar sig 
i blir unikt för användaren och också en reflektion av dennes identitet. 

För att förstå den sociala processen som styr användarna av digitala medier har 
Couldry delat in användandet i olika medierelaterade praktiker (eng. practices). En 
av dessa praktiker är sökandet. Användaren kan hitta ny information antingen genom 
att klicka sig vidare från den sida den för tillfället besöker, eller mer direkt genom att 
använda sig av olika sökverktyg. Själva sökandet sker inte bara genom ett oberoende 
verktyg utan är inbäddat i användarens vanor. Att användarens favoritsidor, som dyker 
upp direkt när webbläsaren startas, finns där beror på användarens tidigare sökningar. 
Sökvägar kan liknas vid platser längs en väg och är integrerade med hur vi beter oss. 
När vi exempelvis lämnar huset för att åka iväg någonstans och behöver lokalisera 
en plats förlitar vi oss på vår smarta telefon för att hitta rätt. Ju mer vidsträckt 
internet blir desto mer framträdande blir skillnaderna mellan människors förmåga 
att söka information. Socio-ekonomiska faktorer och utbildning spelar stor roll för 
internetanvändarens förmåga att navigera bland all information, men mycket erfarenhet 
kan överbygga kunskapsluckor. Demokratisering av nyheter handlar mycket om att 
potentiella nyhetsläsare hittar utspridda nyhetskällor eller att de har olika program 
eller tjänster som kan samla ihop relevanta nyheter från olika platser (Couldry 2012). 
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Som exempel på det kan rss-flöden eller den svenska nyhetstjänsten Omni som samlar 
och sammanfattar nyheter från olika medier och kategoriserar dem efter ämne och 
relevans nämnas. 

Den andra praktiken som Couldry nämner är visande (eng. showing) och att bli visad 
(eng. being shown). På Youtube, en webbsajt där användare kan lägga upp egna 
videor med tillhörande sociala medier-funktioner, sker mycket av det ”visande” som 
möjliggör att människor och grupper som tidigare inte hade något forum att publicera 
material på nu kan få flera miljoner visningar. En känd sångares senaste musikvideo 
kan samsas med en rolig reklamsnutt eller några kollegor på ett kontor som har spelat 
in en filmparodi. Visandet handlar också om bilder, som vi publicerar på exempelvis 
Facebook. Kontexten som visandet sker i är glatt och handlar ofta om bilder från fester 
och semestrar. Alla saker man kan göra tillsammans kan bli ett bildspel online och 
hela tiden upprätthåller användarna sina publika personas. Begreppet att ”bli visad” 
handlar enligt Couldry om att man hela tiden befinner sig i närheten av någon som har 
en kamera redo att låta bilder på dig bli virala.

Närvarogöra (eng. presencing) är ett nybildat verb av ordet precense (närvaro) och 
sensing (att känna på sig) vilket Couldry använder för att beskriva något som han kallar 
för att ”upprätthålla en allmän närvaro” vilket är hans tredje praktik. Begreppet handlar 
om att individer, grupper och institutioner vill sprida en bild, eller en representation 
av dem. Ofta handlar det om att de har en offentlig webbsida som är till för att visa 
den publika bilden av individen eller gruppen. Men närvarogörandet handlar också om 
att sprida den bilden till andra medier och i andra sammanhang. Att ha en publik bild 
som skiljer sig från den kroppsliga bilden handlar om att göra reklam för sig själv, att 
skapa ett personligt varumärke, men för unga som inte kan eller får lov att resa bort, 
går närvarogörandet också ut på att ha en publik persona som kan hålla kontakt med 
vänner och släktingar som är utspridda runt om i landet eller i världen.    

Arkivering handlar om att samla all den information, de bilder och de publika avtryck 
som man åstadkommit genom sitt närvarogörande och göra det till något acceptabelt 
och något som kan uppfattas som en historik. Det som användarens publika person har 
åstadkommit genom åren finns att beskåda som ett slags öppet arkiv (Couldry 2012).

Många av de praktiker som Couldry (2012) beskriver blir mer komplexa när det 
handlar om användarnas konsumtion av nyhetsmedier. Begreppet ”keeping up with the 
news” – att följa med i nyheterna, sker ofta genom en kombination av flera praktiker. 
Man upprätthåller sin publika bild genom att berätta om vilka nyheter man följer 
och visar att man har koll på de senaste världshändelserna. Nyheterna blir en del av 
närvarogörandet och den historik man skapar via digitala och sociala medier. I stället 
för att som tidigare följa ett nyhetsprogram på tv eller lyssna på en nyhetssändning 
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på radio ägnar man sig åt en mängd aktiviteter, och inte sällan samtidigt, för att följa 
med i nyheterna. Man söker efter nyheter på sin mobiltelefon, får en länk till en nyhet 
via ett mejl från en vän eller ser bilder från en nyhetshändelse som någon har delat på 
Facebook. 

Den ökade delaktighet som nyhetsläsarna och de digitala mediekonsumenterna 
uppvisar är inte alltid uppskattad av journalisterna. I stället för att öppna för mer 
kommunikation mellan reporter och läsare har kommunikationsvägarna i flera 
fall stängts. En del journalister verkar till och med tycka att det är obehagligt när 
läsare, lyssnare och tittare hör av sig (Weibull, Wadbring och Ohlsson 2018). Så 
länge kontakten med läsarna skedde via insändarsidor kunde redaktionerna själva 
kontrollera vilka texter som publicerades och vilka åsikter som fick komma till uttryck 
men i och med digitaliseringen har de förlorat den kontrollen. Kommentarsfälten i 
anslutning till artiklar på tidningarnas webbversioner var ett första steg i den digitala 
utveckling som ledde till en ökad direktkommunikation mellan journalist och läsare. 
Men de flesta kommentarsfälten har i nuläget plockats bort eller är hårt modererade 
eftersom ämnena i trådarna ofta börjat att handla om helt andra ämnen än de som 
avhandlats i artikeln och dessutom har tonen i kommentarsfälten ofta blivit ganska 
rå. I stället för den typen av direktkommunikation har enskilda journalister tagit 
initiativ till kampanjer på exempelvis Twitter för att väcka intresse och dialog 
med läsarna kring olika dagsaktuella ämnen. Exempel på det är #prataomdet där 
allmänheten uppmanades dela med sig av berättelser om sexuella övergrepp samt 
#backaalexandra där journalisten Alexandra Pascalidou, som övervägde lämna 
landet på grund av det hat och de hot hon fick utstå på nätet, uppmanades att stanna 
kvar i Sverige (Weibull, Wadbring och Ohlsson 2018). 

New York Times är den tidning som med störst framgång lyckats nå de digitala 
läsarna. Tidningen har 2,6 miljoner digitala prenumeranter och de är också 
tidningens största inkomstkälla (Granström 2018). Självklart är det omöjligt för 
svenska tidningar att mäta sig med ett gigantiskt tidningshus med läsare över hela 
världen och med helt andra villkor och resurser än vad svenska medier har. Men 
att det går att hämta inspiration om hur man arbetar med delaktighet och social 
interaktion visar en artikel i den svenska branschtidningen Journalisten. Sedan New 
York Times införde en betalvägg 2011 har redaktionen tvingats ta interaktionen 
med läsarna på allvar och ta in deras reaktioner på materialet på ett helt annat sätt. 
Tidigare skrev aldrig New York Times-reportrarna om sig själva som första person, 
men idag kan till och med utrikesreportage från krigszoner vara skrivna i jag-form 
vilket gör att texterna blir lättare att ta till sig och förstås av fler. Reportrarna är mer 
personliga med läsarna. Innan ett stort reportage ska publiceras tänker redaktionen 
också ett extra varv kring hur de ska presentera artikeln, vilka som kommer att läsa 
den och när de kommer att läsa den. De tänker också på hur de ska göra artikeln 
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så tillgänglig som möjligt. Ofta arbetar de i team där en reporter och en redaktör 
arbetar ihop med grafiker och förstärkt verklighet-specialister. Med hjälp av rörlig 
grafik gör de artiklarna mer underhållande och lättillgängliga (Granström 2018). 

I Sverige har Dagens Nyheter överlägset störst antal digitala prenumerationer just nu 
med sina 122 000 betalande digitala prenumeranter. Svenska Dagbladet ökade sitt antal 
digitala prenumeranter med 40 procent till 63 000 förra året. Samtidigt är tidningsföretag 
som Sydsvenskan, Stampen och flera andra koncerner bara i början av sin resa mot att 
ha digtiala prenumerationer som största inkomstkälla (Granström 2018). Medierna drivs 
inte bara av ett demokratiskt uppdrag i form av att sprida information och granska 
makten utan de flesta medieföretag måste gå runt rent ekonomiskt och kanske rent 
av göra vinst. Läsarna blir då såklart viktiga brickor i ekonomin. Idag är det lättare 
än någonsin att mäta publikens beteende och preferenser. Man använder sig ofta av 
trafikundersökningar, där antalet besök på en sajt registreras, eller av frågeundersökningar. 
Genom frågeundersökningar får man reda på läsarnas tillgång på medieteknologi, 
exponering av medier – hur ofta de tar del av olika medier, användning – vilket innehåll 
väljer de att de del av, värdering – hur tolkar och bedömer publiken olika typer av 
medier. Tillgång och exponering är lätta att mäta med enkätundersökningar medan det 
för frågor om användning och värdering kan behövas intervjuer för att ta reda på svaren 
(Weibull, Wadbring och Ohlsson 2018). Många tidningar experimenterar med olika 
typer av betalväggar, det vill säga att en del av nyhetsmaterialet är stängt för de som 
inte är prenumeranter. Där finns huvudsakligen tre modeller. Med totalmodellen är allt 
material stängt förutom enstaka händelsenyheter och notiser. Frekvensmodellen går 
ut på att läsarna får ta del av en viss mängd artiklar gratis och sedan börjar de kosta 
eller så måste läsarna börja prenumerera. Premiummodellen innebär att det mesta av 
materialet är gratis men att det finns en del som kräver inloggning och det brukar man 
kalla premiummaterial. Frekvensmodellen och premiummodellen är vanligast bland 
tidningshusen (Weibull, Wadbring och Ohlsson 2018).

2.3 DeLone och McLeans framgångsmodell för informationssystem

Delone och McLeans framgångsmodell för informationssystem (eng. Information 
system success model) utvecklades 1992 av DeLone och McLean för att beskriva hur 
systemkvalitet och informationskvalitet påverkar användarnöjdhet och användarnas 
beteende och slutligen också organisationen som använder systemet. Sedan modellen 
introducerades har den fått stor uppmärksamhet bland forskare och DeLone och 
McLeans ursprungliga artikel om modellen är också en av de allra mest citerade 
artiklarna i litteraturen om informationssystem (IS) (Dwivedi &Wade & Schneberger 
2012). Med modellen lyckades DeLone och McLean göra en översiktlig sammanfattning 
av litteraturen om IS-framgångar vilket tidigare hade varit svårt eftersom måtten för 
IS-framgångar varit ganska oklara och odefinierade (Wu & Wang 2006). År 2003, elva 
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år efter den första modellen, kom DeLone och McLean med en uppdaterad version 
eftersom de ville integrera mer av det empiriska arbete som de hade gjort för att utveckla 
modellen. De ville också möta de nya krav som utvecklingen av e-handeln ställer på 
informationssystem (Dwivedi &Wade & Schneberger 2012). I den nya versionen lade 
Delone och McLean till dimensionen ”servicekvalitet” under informationskvalitet och 
systemkvalitet. De lade också till dimensionen ”avsikt att använda” till modellen som 
tidigare bara hade ”använda” (Beynon-Davies 2013). Den sista kategorin har brytits 
ner från ”individuell inverkan” och ”organisatorisk inverkan” till det mer sparsamma 
”fördelar” (eng. net benefits) (Wu & Wang 2006). Att ”individuell inverkan” och 
”organisatorisk inverkan” blev en post har att göra med att författarna vill betona att 
ett flertal intressenter, både inuti organisationen och utanför den, kommer få fördelar 
av att ett informationssystem introduceras (Beynon-Davies 2013).

I den uppdaterade versionen av DeLone och McLeans Framgångsmodell för 
informationssystem definieras sex dimensioner för IS-framgång (figur 1). Nivå ett 
består av dimensionerna: informationskvalitet (eng. information quality), systemkvalitet 
(eng. system quality) och servicekvalitet (eng. service quality). Nivå två består av 
dimensionerna: avsikt att använda (eng. intention to use), använda (eng. use) och 
användarnöjdhet (eng. user satisfaction). Nivå tre består av dimensionen: fördelar (eng. 
net benefits) (DeLone & McLean 2003). Alla dimensionerna hör ihop enligt pilarna ovan 
och modellen kan tolkas som att ett system kan utvärderas i termer av informations-, 
system- och servicekvalitet, de tre faktorerna påverkar framtida användande, avsikt att 
använda och användarnöjdhet. Genom att använda systemet får man vissa fördelar. De 
fördelarna kommer (positivt eller negativt) att påverka användarnöjdheten och det vidare 
användandet av informationssystemet (Dwivedi &Wade & Schneberger 2012).

DeLone och McLean skriver om den uppdaterade modellen att begreppet kvalitet har 
tre dimensioner; informationskvalitet, systemkvalitet och servicekvalitet. De betonar 
att de tre delarna ska mätas och kontrolleras separat eftersom de annars kommer att 
påverka dimensionerna i nivå två ”avsikt att använda” och ”använda” på fel sätt. De 
skriver också att det är viktigt att skilja på ”avsikt att använda” och att ”använda” 
eftersom ”avsikt att använda” är en attityd medan ”använda” är ett beteende. ”Använda” 
och ”användarnöjdhet” är nära besläktade med varandra. I en process måste ”använda” 
komma före ”användarnöjdhet” rent tidsmässigt men positiva erfarenheter av att 
”använda” leder till större ”användarnöjdhet” och högre ”användarnöjdhet” leder till 
ökad ”avsikt att använda” och därmed att faktiskt ”använda”. Resultatet av ”använda” 
och ”användarnöjdhet” blir vissa ”fördelar” som i sin tur, om de implementeras, leder till 
att användaren uppmuntras till att ”använda” mer och att känna mer ”användarnöjdhet” 
och så vidare. (DeLone & McLean 2003). 

DeLone och McLeans framgångsmodell är ofta citerad och använd men har också fått 
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en del kritik. En av de största bristerna som lyfts fram i DeLone och McLeans modell 
är att det inte finns några tydliga måttstockar för de olika framgångsdimensionerna 
(Wu & Wang 2006). Det är också få studier som har använt framgångsmodellen i sin 
helhet utan de flesta studier har tagit delar av modellen för att undersöka ett system. Att 
fler skulle använda hela framgångsmodellen skulle göra att validiteten för den ökade 
(Dwivedi &Wade & Schneberger 2012).

Trots att DeLone och McLean har förfinat och uppdaterat sin modell uppmuntrar de 
andra forskare att vidareutveckla modellen och hjälpa till att fortsätta med dess evolution. 
Författarna Urbach och Müller har i kapitlet ”The Updated DeLone and McLean Model 
of Information System Sucess” (Dwivedi &Wade & Schneberger 2012) sammanställt 
de olika delarna i DeLone och McLeans framgångsmodell för informationssystem och 
listar olika kriterier att mäta framgång för de olika dimensionerna. De har utöver de 
ordinarie kriterier som DeLone och McLean presenterar i sin ursprungliga artikel från 
2003 lagt till kriterier som mer aktuella studier använt sig av för att modernisera modellen 
ytterligare och anpassa den för den ökade näthandeln och digitaliseringen. I figur 2 visas 
först framgångskriterierna för de sex dimensionerna enligt DeLone och McLeans artikel 
från 2003 och sedan Urbachs och Müllers förslag på tillämpade kriterier.  

Figur 1: Översatt version av DeLone och McLeans framgångsmodell för informationssystem fritt 
efter DeLone och McLeans Framgångsmodell för informationssystem från 2003. (DeLone & McLean 
2003).
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Systemkvalitet

• anpassningsförmåga
• tillgänglighet
• pålitlighet
• responstid
• användbarhet

• bekvämlighet, 
• kundanpassning
• lätt att lära 
• lätt att använda
• effektivitet
• flexibilitet
• integration, 
• interaktivitet 
• navigation
• pålitlighet, 
• sofistikerad

Informationskvalitet

• fullständighet
• lätt att förstå 
• personalisering
• relevans
• säkerhet

• tillgänglighet
• format
• relevans
• pålitlighet
• aktualitet
• begriplighet
• unikhet 
• användbarhet

Servicekvalitet

• säkerhet
• empati
• mottaglighet

• övertygelse
• empati
• flexibilitet
• interpersonell kvalitet 
• inneboende kvalitet
• pålitlighet 
• respons

Använda

• karaktär av användande
• navigationsmönster
• antal besök på sajten
• antal transaktioner

• faktiskt användande
• dagligt användande
• frekvens av användande
• intention att  
(åter)använda
• navigationsmönster 
• antal sajtbesök

Användarnöjdhet

• upprepade köp
• upprepade besök
• användarundersökning

• effektivitet
• nöje
• informationsnöjdhet 
• nöjdhet överlag
• systemnöjdhet

Förmåner

• besparingar
• expansioner
• extraförsäljning
• mindre sökkostnader
• tidsbesparingar

Figur 2: Framgångskriterier för de olika dimensionerna. Där de översta kriterierna är de som DeLone och 
McLean listar i sin uppdaterade framgångsmodell från 2003, och de understa kriterierna (på grå ruta) är 
några av de som Urbach och Müller listar som förslag på uppdaterade kriterier (DeLone & McLean 2003) 
(Dwivedi &Wade & Schneberger 2012).
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2.4 Användning av teorierna i studien

För att undersöka de läsarna av digitala dagstidningarnas vanor kommer först den 
kontext läsarna verkar i beskrivas med hjälp av teorin om medialisering, som beskrivs i 
kapitel 2.1. Med hjälp av medialiseringsteorin får man förståelse för hur sammanflätade 
medier, samhälle och nyhetskonsumenter är och hur det påverkar läsarnas förmåga 
att ta till sig vad som händer i samhället. Man får även förståelse för hur digitala 
nyhetsmedier påverkar läsarnas vardag, livsstil och syn på omvärlden. För att förstå 
den sociala processen som styr användarna av digitala medier hjälper Couldrys (2012) 
medierelaterade praktiker i kapitel 2.2 att analysera beteendet hos läsarna och vidare 
ser vi hur delaktighet kan användas i det praktiska arbetet på en redaktion

För att se hur läsarna använder sig av Dagens ETC:s nyhetssajt mer specifikt 
kommer den uppdaterade versionen av DeLone och McLeans framgångsmodell för 
informationssystem från 2003 att användas. Modellen kommer att anpassas så att den 
passar den typ av informationssystem som ska undersökas, en digital dagstidning, 
vilken har behov av egna kriterier för framgång. Några av de uppdaterade kriterier 
som författarna Urbach och Müller nämner i kapitlet ”The Updated DeLone 
and McLean Model of Information System Sucess” kommer att väljas (Dwivedi 
&Wade & Schneberger 2012). Framgångskriterierna har valts ut för att de passar en 
digital dagstidningssajt och att de matchar de kriterier som Weibull, Wadbring och 
Ohlsson (2018) nämner när de skriver om den svenska nyhetspubliken där enkelhet, 
lättillgänglighet och pålitlighet beskrivs som viktiga faktorer för att ett medium 
eller en nyhetssajt ska nå framgång. Även de grundläggande behov som traditionellt 
styr medievanorna som att skaffa information, roa sig, vara delaktig i samhället, 
identitetsskapande, social interaktion och att strukturera tillvaron (Weibull & Wadbring 
2014) har använts för att välja ut kriterierna.

• De framgångskriterier som ska användas för dimensionen ”systemkvalitet” 
är: tillgänglighet, bekvämlighet, lätt att lära, lätt att använda, flexibilitet, 
interaktivitet, navigation och användbarhet.

• När det gäller dimensionen ”informationskvalitet” ska framgångskriterierna 
tillgänglighet, format, relevans, aktualitet, begriplighet och unikhet användas.

• När det gäller dimensionen ”servicekvalitet” är några av exemplen på 
framgångskriterierna som ska användas i studien: övertygelse, flexibilitet, pålitlighet 
och respons.

• När det gäller dimensionen ”avsikt att använda” ska de här framgångskriterierna 
användas: faktiskt användande, dagligt användande, frekvens av användande 
och antal sajtbesök.
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• Och slutligen när det gäller dimensionen ”användarnöjdhet” är det 
framgångskriterierna effektivitet, nöje, informationsnöjdhet, nöjdhet överlag och 
systemnöjdhet som ska användas. 

Figur 3 visar Delone och McLeans framgångsmodell för informationssystem med de 
anpassade framgångskriterier som är aktuella för den här studien.  

När det gäller fördelar för den organisation eller de individer som använder systemet 
får Dagens ETC:s it-avdelning själva utvärdera vad som blivit fördelarna av att den 
digitala dagstidningen har fått en ny webbsajt. 

Figur 3: DeLone och McLeans framgångsmodell för informationssystem från 2003 med framgångskriterier 
för de olika dimensionerna anpassat till den här studien. (DeLone & McLean 2003) (Dwivedi &Wade & 
Schneberger 2012).
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3     Metod

Det här kapitlet behandlar metodvalet för datainsamlingen, hur urvalet av deltagare 
har skett och hur det empiriska materialet har sammanställts och analyserats. Vidare 
diskuteras tillförlitlighet när det gäller kvalitativa studier och hur etiska aspekter tagits 
hänsyn till vid undersökningen.

3.1 Val av metod

I den här fallstudien har läsekretsen av en digital dagstidning undersökts induktivt. 
Induktion betyder att forskaren går från enskilda iakttaganden i verkligheten till 
mer generella omdömen. Undersökningen kan beskrivas som explorativ eftersom 
den utforskar ett område i förändring med syftet att få underlag för ny design. 
De digitala satsningarna inom tidningsbranschen är fortfarande relativt nya och 
få utvärderingar och studier av läsarna har gjorts hittills (Weibull & Wadbring & 
Ohlsson 2018). 

Fallstudien av nyhetstidningen Dagens ETC:s läsare handlar om att besvara frågor 
om vad som gör att läsaren känner delaktighet och vad som inbjuder till interaktioner 
samt vad som gör att läsaren vill återvända till den digitala nyhetstidningen. Då passar 
kvalitativa metoder bäst eftersom det är de subjektiva åsikterna och upplevelserna 
som ska undersökas. Nyberg och Tidström (2012) menar att kvalitativa ansatser 
kan användas för att förstå uppfattningar, upplevelser och avsikter. Den kvalitativa 
metod som valts är intervjuer. Intervjuer är den vanligaste forskningsmetoden både 
bland studenter och de forskare som arbetar kvalitativt. Genom att intervjua ett antal 
människor som är delaktiga i en social miljö av något slag får man insikter om vilka 
förhållanden som råder i den miljön. Trost (2010) beskriver kvalitativa intervjuer som 
att man ställer raka och enkla frågor som ger innehållsrika svar och som man när man 
sammanställer dem kan hitta många intressanta skeenden, åsikter och mönster. Den 
kvalitativa ansatsen har också fördelen att den ger forskaren högre flexibilitet att låta 
informanterna styra vilken typ av information som framkommer så att förhållanden 
som ingen tänkt på i förväg kan avslöjas (Johannessen & Tufte 2003).

Observationer och fokusgrupper har också varit påtänkta som kvalitativa metoder 
för den här studien. Arvola (2014) skriver att användarens beskrivning av hur hen 
arbetar eller använder ett system inte alltid överensstämmer med verkligheten och att 
forskaren eller designern kan få en mer korrekt bild av verkligheten genom att observera 
användaren i exempelvis arbetsmiljön medan användaren gör en arbetsuppgift. Men 
eftersom det var viktigt att studien inte skulle fastna i, eller begränsas till, Dagens 
ETC:s befintliga webbsida valdes observationer som metod bort. Fokusgrupper fanns 
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också länge som metodalternativ eftersom tanken var att deltagarna i fokusgruppen 
skulle kunna bolla idéer med varandra och genom olika synergieffekter komma fram 
till nya lösningar för ett gränssnitt för en modern digital nyhetstidning. Men efter ett 
samtal med Dagens ETC:s it-chef valdes det bort som alternativ. Han berättade att 
hans erfarenhet av fokusgrupper i tidningssammanhang var att deltagarna försökte 
imponera på varandra med sina medievanor och att de exempelvis sa att de föredrog 
långa utrikespolitiska reportage för att de gärna ville visa den bilden av sig själva utåt. 
Beteendet påminner om att närvarogöra – den praktik som Couldry (2012) beskriver 
och som handlar om att upprätthålla en publik bild av sig själv (se kapitel 2.2). Saffer 
(2010) är också skeptisk till fokusgrupper. Han menar att sätta ihop en fokusgrupp ofta 
är det första en designer tänker på när användare ska tillfrågas, men han avråder från 
det eftersom fokusgrupper är ”artificiella konstruktioner som, precis som jurygrupper, 
kan bli påverkade och manipulerade av starka deltagare[...]” (Saffer 2010, p. 134)

Hade i stället en kvantitativ metod, som exempelvis enkäter, valts för studien hade 
många fler kunnat delta och resultatet hade blivit mer generaliserbart. Det hade då varit 
möjligt att jämföra olika åldersgrupper och olika typer av tidningsläsare och frekvenser 
och procentsatser skulle ha kunnat anges. Men samtidigt hade det varit svårare att 
få material som skulle ha kunnat svara på forskningsfrågorna och analyserats med 
hjälp av teorierna. Om frågeställningen handlar om att förstå eller hitta ett mönster 
ska en kvalitativ metod väljas (Trost 2010). Den här fallstudien ska ligga till grund 
för designen av en digital dagstidnings webbsajt och i de flesta fall är researchen inför 
den typen av designimplemeteringar också kvalitativ och inte kvantitativ. Kvalitativ 
research är mer subjektiv och baserad på små, handplockade  urvalsgrupper, och frågor 
som hur och varför ställs. Kvantitativa undersökningar handlar i stället om stora, 
slumpvist utvalda, populationer och vad-frågor ställs (Saffer 2010).

3.2 Urval

Arvola (2014) menar att det viktiga vid rekryteringen av deltagare till en undersökning 
inte nödvändigtvis är att få ett representativt urval utan att nå de kritiska deltagarna. 
Han skriver ”Vem kan ha något att berätta om det här problemområdet och ge 
designgruppen nya perspektiv?”. Designgruppen måste klargöra vilka målgrupper som 
finns och prioritera dem. De som kommer att påverkas mest av den tilltänkta produkten 
eller tjänsten är ofta de som står i fokus för studien (Arvola 2014). Forskningsfrågan är 
helt avgörande för vilken grupp av människor man ska välja ut och intervjua (Ahrne 
& Svensson 2015). I den här studien kommer dels befintliga prenumeranter och dels 
potentiella prenumeranter att ingå. En spridning av åldrar på de deltagande kommer 
att eftersträvas eftersom undersökningar visar att konsumtionen av digitala nyheter 
skiljer sig stort mellan olika åldersgrupper. Medan de äldre är flitiga användare av 
traditionella medier som tv och radio och dagstidningar på papper spenderar de 
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unga mer tid på att titta på tv via internet och på sociala medier. Det är de yngre som 
snabbast tar till sig nya former av medier och särskilt de medier som finns på internet. 
Eftersom de tar med sig de medievanorna när de blir äldre gör det att mönstren i 
befolkningens mediekonsumtion sakta ändras (Weibull, Wadbring, Ohlsson 2018). Det 
är i åldrarna 36 till 55 år som det dagliga läsandet är som störst men det är framför allt 
i åldrarna över 55 år som tidningsläsandet på internet har ökat. Det dagliga läsandet 
av digitala dagstidningar minskar däremot bland de yngre i åldersgruppen 16 till 35 
(Internetstiftelsen i Sverige 2017).

3.3 Genomförande

För den empiriska studien har en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer 
använts för att undersöka hur nuvarande läsare och potentiella läsare upplever digitala 
dagstidningar i allmänhet och Dagens ETC digitala version i synnerhet. Intervjuerna 
har utformats för att ta reda på hur läsarna föredrar att ta del av digitala nyheter och hur 
de upplever delaktighet och social interaktion.

Inledningsvis har informanter kontaktats genom mejllistor till befintliga prenumeranter 
på Dagens ETC. Chefen på Dagens ETC:s it-avdelning har hjälpt till att skicka ett 
informationsmejl till prenumeranterna med en förfrågan om att delta i en intervju om 
digitala nyhetsmedier och Dagens ETC:s nya webbsajt. Genom det sociala mediet 
Facebook har några av de som markerat att de ”gillar” Dagens ETC:s offentliga 
Facebook-sida kontaktats samt några av de som skrivit kommentarer på tidningens 
artiklar som finns på Facebook. Detta för även potentiella prenumeranter ska vara en 
del av undersökningen. 

Mycket tid har lagts ner på att formulera öppna frågor som ska uppmuntra informanterna 
att ge uttömmande svar om hur de föredrar att läsa digitala nyheter. Alla intervjufrågor 
finns i bilaga 1. Arvola (2014) betonar vikten av att få användaren att utförligt berätta 
och redogöra för sina upplevelser för att ta reda på så mycket som möjligt om användarna 
och deras behov inför den kommande designprocessen. Allt kanske inte är relevant 
för forskningen men det går ofta att plocka beskrivningar av intresse ur svaren. Att be 
användarna att spekulera om hur framtiden borde se ut ger sällan något menar Arvola 
(2014). Därför är frågorna utformade så att de kretsar kring det befintliga medielandskapet 
för digitala nyhetstidningar och hur läsarna föredrar att ta del av nyheter i nuläget. Jag har 
undvikit att låta informanterna försöka sia om framtiden och önska sig nya banbrytande 
medielösningar. Nielsen (2010) menar att det är viktigt att vara medveten om att det inte 
är användaren som är designer. Den som använder en produkt kan omöjligt lista ut hur 
ny teknologi ska användas baserat på bara en beskrivning och det är en sällsynt förmåga 
att kunna föreställa sig något som ännu inte existerar. Istället för att be användaren 
att beskriva drömprodukten föreslår Nielsen att intervjun ska undersöka generella 
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attityder och be användaren beskriva tillfällen då problem uppstår i arbetsflödet. Nielsen 
rekommenderar också att inte fråga om specifika detaljer i designen, som exempelvis 
färger, eftersom det kan få användaren att känna sig tvingad att hitta på ett svar i stunden. 
Det är bättre att låta användaren nämna sådana detaljer spontant när användaren berättar 
om hur hen använder en produkt eller om vilka produkter som föredras. 

Alla intervjuer har genomförts på plats med informanten. Detta för att ingen information 
ska gå förlorad. Även utseende, gester, leenden, tonfall och olika typer av kroppsspråk 
bör antecknas och tolkas för att få bättre förståelse för den intervjuades berättelse 
(Trost 2010). Platsen för intervjun har informanten fått välja själv för att det ska bli 
så bekvämt och tidsbesparande som möjligt för den intervjuade som ju erbjuder sin 
tid och sina kunskaper helt gratis för studien. Trost (2010) menar att intervjun ska ske 
utan åhörare och platsen vara så ostörd som möjligt samt att den intervjuade ska kunna 
känna sig trygg. I de flesta fall har intervjuerna för den här studien skett på en offentlig 
plats som en restaurang eller ett kafé i närheten av den intervjuades arbete eller bostad. 
Även om det kanske inte har varit de mest ostörda platserna har vi sett till att hitta en 
lugn vrå där samtalet kunnat pågå utan störningar. En av intervjuerna har skett på den 
intervjuades arbetsplats eftersom informanten är frilans och har arbetsplatsen för sig 
själv. Den var informanten som själv föreslog platsen. För den som inte själv kunnat 
eller velat komma med ett förslag på plats har ett mötesrum på Dagens ETC funnits 
som alternativ. Trost (2010) avråder från att hålla intervjuer i sitt eget hem eller i 
den intervjuades hem. Den intervjuade kan lätt komma i underläge hemma hos den 
som intervjuar och det finns ofta många störningsmoment hemma hos den som blir 
intervjuad.

Eftersom informanterna är i olika åldrar, har olika sysselsättningar och har helt 
olika ingångar till tidningen, behövdes flera olika följdfrågor ställas till de olika 
informanterna och som intervjuare behövde man vara lyhörd och snabbt hitta på en 
följdfråga. En fråga som den intervjuade redan svarat på i en tidigare fråga ställdes 
inte på nytt. Intervjuerna har spelats in med appen Röstmemon på en iPhone 6s. 
Intervjuerna har transkriberats inom två dagar efter genomförandet för att inget i 
intervjusituationen skulle glömmas bort. Under intervjuerna antecknades vissa svar 
som ansågs extra viktiga och även informanternas reaktioner på vissa frågor. Vid den 
första intervjun ställdes frågan ”beskriv dig själv som person kortfattat” men det fick 
den intervjuade att helt tappa fattningen och känna sig obekväm, och frågan togs bort 
till nästa intervjutillfälle.



 21

3.4 Analys

I kvalitativ forskning blir den aktiva bearbetningen och analysen av materialet extra 
påtagligt. Forskaren blir själv ett viktigt instrument både som producent av data 
(exempelvis inspelade intervjuer) och som analytiker av det empiriska materialet 
(exempelvis de transkriberade intervjuerna) (Ahrne & Svensson 2015).

Analysen av det empiriska materialet i den här studien har gjorts genom att allt material 
har kategoriserats efter ämne och sedan har mönster och strukturer kunnat skönjas. Till 
en början har den inspelade datan transkriberats och skrivits ut i olika dokument för att 
sedan läggas samman i ett worddokument. Informanternas namn har bytts ut till deras 
initialer för att de ska vara anonyma genom studien. Varje transkriberad intervjutext 
har fått en unik färg som representerar informanten för att det ska vara lätt att åtskilja 
informanterna och för att se att det inte är samma person som uttryckt samma åsikt flera 
gånger. Allt empiriskt material har sedan lästs i genom och det som är ovidkommande 
för studien har tagits bort. Som ett första steg i att hitta mönster i materialet har sedan 
allt intervjumaterial sorterats i kategorier och svaren från informanterna har placerats 
under det ämne de kan anses tillhöra. Till en början hamnade delar av textmaterialet 
på så sätt under två eller flera kategorier. Många svar hamnade exempelvis under både 
rubriken ”dela” och rubriken ”sociala medier”. 

I nästa steg lade jag ihop några av kategorierna så att det blev större. Kategorier som 
inte hade fått tillräckligt med empiriskt material under sig togs bort eller sorterades 
in under andra kategorier. Att reducera empiri handlar om att det är omöjligt att ”visa 
allt” vilket kallas representationsproblemet, forskaren måste kunna sålla och beskära 
i sitt material för att kunna berätta något som är väsentligt (Ahrne & Svensson 2015).
När bara det empiriska material som var mest intressant för undersökningen var kvar 
fanns tio rubriker med olikfärgade citat från alla åtta deltagare under. 

I nästa steg räknades hur många informanter som tyckt på samma sätt. Åsikter 
som bara en av dem haft fick betraktas som den enskilde informantens personliga 
uppfattning (Ahrne och Svensson 2015) och ströks helt enkelt från studien. Åsikter 
som två informanter hade sparades men sattes inom parentes för att sedan kunna 
utvärderas om de kunde ingå i ett större mönster. När det förekom tre eller fler 
informanter som uttryckt liknande synpunkter fick det betraktas som ett mönster 
och de flyttades vidare till nästa steg. I det slutliga skedet började det bli klart vad 
som kunde tolkas som tydliga fenomen och mer generaliserbara upptäckter. Genom 
färgmarkeringarna gick det lätt att under analysens gång gå tillbaka i materialet och 
kontrollera vad de enskilda informanterna hade sagt och hur många som uttryckt 
ungefär samma åsikt. 
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3.5 Tillförlitlighet i kvalitativa metoder

All forskning måste vara tillförlitlig och trovärdig för att få genomslag både i 
forskarvärlden och i det övriga samhället. Empiriskt underbyggd vetenskap måste 
bygga på undersökningar av samhället och inte på gissningar eller spekulationer. 
Särskilt för kvalitativa undersökningar är tillförlitlighet viktigt eftersom den 
kvalitativa samhällsvetenskapen skiljer sig från den dominerande föreställningen om 
vad vetenskap är eftersom resultaten inte mäts i siffror. För att skapa tillförlitlighet 
i kvalitativa studier behövs andra sätt att bedöma forskningen (Ahrne & Svensson 
2015). Idéerna om reliabilitet och validitet kommer från kvantitativ metodologi och 
begreppen blir lite annorlunda när det handlar om kvalitativa metoder (Trost 2010).  

Med reliabilitet menas traditionellt att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma 
resultat vid en förnyad mätning. Mätningen ska vara stabil och intervjuaren ska fråga 
på samma sätt och situationen ska vara lika för alla informanter. Idén med reliabilitet 
bygger på att man gör kvantitativa studier, att man mäter och anger variabler för varje 
enhet. Det blir svårare när det handlar om intervjuer och forskaren ska förstå hur 
den intervjuade tänker och känner. Den kvalitativa intervjun förutsätter en låg grad 
av standardisering. Avvikande svar är i stället något som den skickliga intervjuaren 
antecknar och tar vara på. Idén om att få samma svar på en fråga vid skilda tillfällen 
bygger på antaganden om att människan är stabil och statisk. Men människor ändrar 
hela tiden beteende och åsikter och därför är konstans inte aktuellt på samma sätt 
vid kvalitativa mätningar som vid kvantitativa. Förändringar är i stället det som är 
intressant. En faktor som är viktigt när det gäller reliabilitet vid kvalitativa metoder 
är att personen som tar del av rapporten själva ska kunna ta ställning till om den 
uppfattar ett svar eller ett resonemang annorlunda än författaren (Trost 2010). I 
den här fallstudien har samma intervjufrågor legat till grund för intervjuerna men 
olika följdfrågor har ställts och anpassats efter de intervjuades förförståelse och 
erfarenhet av ämnet. Ett så bred åldersspann med åldrar från 26 till 85 som ingått i 
den här fallstudien kräver en anpassning av tilltal och frågor så att deltagarna förstår 
innebörden av det som diskuteras. En person i 20-årsåldern kanske inte kan relatera till 
varför en papperstidning är så viktig för vissa, medan en person i 80-årsåldern inte har 
kännedom om vilka sociala medier som används.

Validitet handlar i traditionell mening om att mäta det som är avsett att mäta. Trost 
(2010) vill anpassa begreppet till intervjusituationen och menar att validitet när 
det gäller den kvalitativa intervjun handlar om att verkligen försöka förstå vad 
den informanten menar när hen talar om ett ord eller en företeelse. Ett sätt att öka 
validiteten i kvalitativa studier är att använda sig av triangulering. En grundtanke med 
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triangulering inom kvalitativ forskning är att genom att kombinera olika metoder, typer 
av data eller teorier för att studera ett fenomen kan man komma fram till en mer sann 
beskrivning än om man enbart använder en metod. Men en forskare som använder 
sig av kvalitativa metoder ska samtidigt vara försiktig med att tro att det bara finns en 
sanning där ute som ska fångas med triangulering. Fördelen med kvalitativa studier 
är i stället att den tillåter flera beskrivningar av samma företeelse (Ahrne & Svensson 
2015). Triangulering har uppnåtts i den här studien genom att teoridelen tar upp flera 
aspekter av ämnet digitalisering och det kombinerat med relativt många informanter i 
fallstudien gör att resultatet blir mer applicerbart på andra situationer. 

Att återkoppla till informanterna kan vara ett annat sätt att öka validiteten och en 
studies trovärdighet på. För den här studien har de deltagande fått en sammanfattning 
av slutresultatet skickat till sig. Fler av de medverkande har också uttryckt intresse av 
att läsa uppsatsen i sin helhet när den är klar. De behöver inte nödvändigtvis tycka om 
resultatet eller hålla med om utan huvudsyftet är att få en indikation på att deltagarna 
kan relatera till resultatet och kanske känna igen det som forskaren har sett (Ahrne & 
Svensson 2015).

3.6 Etiska aspekter

De etiska aspekterna vid intervjuer om personliga erfarenheter är viktiga och även 
om den här studien inte behandlar ämnen som kan betraktas som extra känsliga eller 
privata har hänsyn till etiska aspekter tagits. Redan i den första kontakten via mejl med 
de intervjuade informerades de om att de kommer att vara anonyma i studien. Innan 
intervjun fick informanterna i fallstudien ta del av ett informationsbrev om informerat 
samtycke (Bilaga 2). Där framgick det också att de är anonymiserade och att deras 
personliga uppgifter inte kommer att presenteras för utomstående. Innan intervjun fick 
de bekräfta att de läst och gett sitt informerade samtycke. De blev även informerade om 
att de deltog anonymt samt att de när som helst under intervjun kunde välja att ställa 
frågor om något var oklart, hoppa över frågor eller avbryta intervjun (Trost 2010). 
Personernas namn och ålder uppgavs i intervjuerna, men enbart för särskiljningens 
skull och för att eventuellt kunna se om det fanns någon skillnad i de intervjuades svar 
baserat på ålder. Under analysen har namnen ersatts med bokstäver och informanternas 
namn har inte skrivits ut i det färdigställda materialet. Ingen av de deltagande har 
specifikt bett om att få vara anonym i undersökningen. Enligt Trost (2010) innebär 
anonymitet att man inte vet namnet eller andra igenkänningstecken på den intervjuade. 
Eftersom den som intervjuar, och så även i det här fallet, vet vad den intervjuade 
heter är den alltså inte anonym. I stället tycker Trost att man ska använda begreppet 
konfidentialitet vilket innebär att inget som sägs i intervjun ska kunna spridas vidare 
och kunna kopplas till den enskilda informanten. Intervjupersonen ska anonymiseras 
för den som läser undersökningen. Som intervjuare och ansvarig för en studie får man 
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enligt Trost inte heller tala om för andra vem man intervjuat och vilka som har vägrat 
att ställa upp på att bli intervjuade, även om informanten själv uppmanar till spridning 
av sådan information (Trost 2010). 

Att ta hänsyn till etiska aspekter kan också ge bättre resultat eftersom informanterna 
troligen vågar öppna upp sig mer, och berätta mer uttömligt om sina åsikter och 
erfarenheter, om de känner sig trygga med att den information de delar med sig av 
behandlas väl, att de garanteras anonymitet, och att inte informationen kommer att 
spridas till obehöriga (Saffer 2010). 
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4 Resultat

Detta avsnitt behandlar resultatet av den empiriska undersökning i form av intervjuer 
med läsare av Dagens ETC som gjordes för studien. Resultatet är indelat i avsnitten 
”Nyhetskonsumtion och sociala medier”, ”Dagens ETC”, ”Dagstidningen digitalt”, 
”Identitet”, ”Dela nyheter” och ”Betalväggar”.

Åtta intervjuer med informanter har genomförts för den här fallstudien. Av informanterna 
är fyra prenumeranter på Dagens ETC, en är en tidigare prenumerant som fortfarande 
ofta läser tidningen på nätet, och tre kan betraktas som potentiella prenumeranter, det 
vill säga personer som är intresserade av de områden som Dagens ETC bevakar och som 
”gillar” Dagens ETC på Facebook och ibland kommenterar eller delar Dagens ETC:s 
artiklar i sociala medier. Det är en stor spridning bland åldrarna på de intervjuade där 
den yngsta är 26 år och den äldsta är 85 år. Medelåldern för informanterna är 47 år. Fem 
av informanterna är kvinnor och tre är män. Informanternas yrken och sysselsättningar 
är: student, lärare, chefredaktör, journalist, socialsekreterare, pensionär, teknikpedagog 
och filmkonsulent. Alla bor i Stockholmsområdet eller i kranskommunerna Södertälje 
och Haninge. 

4.1 Nyhetskonsumtion och sociala medier

Alla informanterna i fallstudien läser digitala nyheter i någon form men fler än hälften 
av dem (fem av åtta) säger att de egentligen föredrar papperstidning. Tre av dessa läser 
också huvudsakligen tidningen på papper medan de övriga två menar att de inte har tid 
men gärna skulle vilja bläddra i en papperstidning. Bland de som föredrar papperstidning 
före webben handlar det om känslan av översikt, att få nyheter presenterade på ett 
logiskt sätt och att kunna läsa från början till slut. ”I en papperstidning läser jag grejer 
som jag inte skulle klicka på, jag väljer inte bort lika mycket och väljer inget för att det 
har en lockande rubrik” berättar en av informanterna.

Fyra av de intervjuade läser alltid en eller flera dagstidningar på morgonen. Alla utom 
en läser nyheter och uppdaterar sig under dagen. De flesta av informanterna läser då 
nyheter på sina mobiltelefoner. Fyra av informanterna får pushnotiser kontinuerligt 
från mobilappar från Aftonbladet, DN och nyhetstjänsten Omni. Alla de deltagande 
utom en läser regelbundet Dagens ETC. De flesta av dem läser tidningen både på 
papper och på webben. Hälften av dem läser ofta Dagens ETC på mobiltelefonen.  

För flertalet av informanterna är Facebook den plats där de hittar ingångar till nyheter. 
Fem av informanterna har Facebook som ett slags ursprungssida när de ska läsa nyheter 
och klickar de sig vidare till olika nyhetsartiklar som dyker upp i flödet därifrån. ”Det 
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är som med musik att man konsumerar mer lösryckt nu, det kommer upp något i ens 
flöde och då läser man just det” berättar en av informanterna som använder Facebook 
till det syftet. Alla de deltagande använder sociala medier. Facebook dominerar bland 
informanterna, där sju av dem använder det sociala mediet, medan fyra använder 
Twitter och fyra använder sig av Instagram. Bara en av informanterna använder Twitter 
aktivt, resterande använder mediet mer passivt för att få länkar med nyhetstips och för 
att kunna följa enskilda offentliga personer. 

4.2 Dagens ETC

Flera av informanterna hörde först talas om Dagens ETC genom att det spreds 
information om tidningen på Facebook. ”Såg troligen det i Facebook-flödet, 
ETC var ganska kaxiga med att de skulle starta en dagstidning.”, säger en av de 
intervjuade. Några av dem tecknade en prenumeration direkt vid starten för att de 
ville stötta tidningen. För de flesta är det viktigast att Dagens ETC  ”har en annan 
vinkel” och ”är en motpol” till den dominerande journalistiken. Nästan alla anser att 
opinionsartiklarna är Dagens ETC:s styrka. Ledarskribenterna och krönikörerna är de 
som läsarna uppskattar mest och det är deras texter som de oftast delar i sociala medier. 
Ledarskribenterna Kajsa Ekis Ekman, Andreas Gustavsson och Göran Greider är de 
namn som de flesta informanterna lyfter upp som allra viktigast. De nämns av fyra olika 
informanter respektive. Kajsa Ekis Ekman är den som omtalas mest och hon beskrivs 
som ”kompromisslös, kunnig och inte följer fåran”, ”skärpt och stringent” och ”vågar 
ställa upp med en argumentation som inte är riktigt comme il faut”. De övriga nämnda 
ledarskribenterna beskrivs ofta som ”pålästa”, ”kunniga” och ”vassa” och att man kan 
”hämta argumentation” från dem. Många uppskattar att de lyckas hitta nya vinklar i 
den politiska debatten. ”Ibland känner man att man typ skulle kunna skriva en ledare 
åt de etablerade skribenterna i sömnen för att man vet hur deras argumentationslinje 
brukar gå.” säger en av informanterna som tycker att Andreas Gustavsson bryter mot 
det förutsägbara.

Många uppskattar  också tidningens feministiska bevakning och att det är bra 
könsbalans bland reportrar och ledarskribenter. Ett flertal lyfter också fram tidningens 
miljöprofil och klimatbevakning. Många informanter berättar att de gärna mejlar till 
ledarskribenter och reportrar om de har någon synpunkt på tidningsinnehållet. De 
upplever att de i de flesta fall får svar snabbt och att svaren är vänliga och respektfulla.

4.3 Dagstidningen digitalt

Många av Dagens ETC:s läsare beskriver att de skulle vilja ha de egenskaper 
som papperstidningen har i den digitala versionen. ”Den här fysiska känslan av 
papperstidningen, att man får en överblick på ett enkelt sätt, är en del av lustupplevelsen” 
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och ”Det jag gillar med papperstidningen är att jag kan starta från början och läsa till 
slutet” säger två av informanterna. En av dem lyfter fram Dagens Nyheters digitala 
tidning e-DN som ett bra sätt att implementera dagstidningskänsla i det digitala 
läsandet. I e-DN kan man bläddra in tidning som ser exakt ut som papperstidningen 
men i mindre format. När man hittar en artikel som verkar intressant och klickar på den 
dyker den upp i ett format som lämpar sig för mobilen eller läsplattan. På så sätt får 
man papperstidningens översiktlighet samtidigt som man får webbens snabbhet och 
utbud och möjlighet att förstora text och bilder.

Bilder framhåller flera av de intervjuade som viktiga och att de gärna kan få en mer 
framträdande roll i den digitala versionen av en dagstidning. Möjlighet att klicka på 
bilderna för att göra dem större, bilder som fyller hela mobilskärmen och bildspel 
är några av de önskemål som informanterna nämner. Ett flertal av informanterna är 
skeptiska till webb-tv och menar att det gått lite inflation i att ha ett webb tv-klipp 
i anslutning till nyhetsartikeln i många digitala tidningar. ”Eftersom jag ofta läser 
nyheter på vägen till jobbet, vill jag snabbt gå igenom nyheterna och läsa av, inte börja 
kolla på någon video”, säger en av informanterna. ”Jag är ganska trött på tv-inslag med 
text, jag förstår ju poängen med det men jag tycker det är så uttjatat. Det är irriterande 
om nyheten bara är i rörlig bild, att man inte kan läsa den, man kanske inte kan lyssna 
av olika anledningar” tycker en annan.

Många tycker att Dagens ETC:s webb uppdateras för sällan. Några menar att de läser 
tidningen på morgonen och när de senare går in för att läsa den digitala tidningen 
på eftermiddagen är det fortfarande samma toppnyheter på sajten. ”De är dåliga på 
att uppdatera webben med nyheter, om jag ska läsa om något som händer nu, måste 
jag gå in på Aftonbladet, jag kan inte gå in på Dagens ETC och läsa, det är inte 
tillräckligt snabbt.” tycker en av informanterna.

4.4 Identitet

De flesta av informanterna, fem av åtta, är aktiva i organisationer, föreningar och partier 
och beskriver sig själva som politiskt intresserade, aktivister och samhällsengagerade. 
Bland de grupper och organisationer som informanterna är aktiva i kan nämnas en 
grupp för kvinnorättsfrågor, en grupp för teknikintresserade, fackföreningar, en 
läsecirkel, en grupp för hållbart resande, odlingsgrupper och Vänsterpartiet. Flera av 
informanterna betecknar sig som antirasister, feminister, miljöaktivister och ”vänster”. 

Många av de intervjuade ger uttryck för en ganska pessimistisk världsbild och menar 
att utvecklingen går åt fel håll när det gäller det mesta. Många beskriver att de blir 
nedstämda av Dagens ETC:s och andra mediers rapportering när det gäller exempelvis 
klimatkris och flyktingar ”Det går åt pepparn enligt mig och det är så sorgligt att läsa 
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om det hela tiden”, berättar en läsare. ”Jag blir ofta uppgiven och bitter på den värld 
man lever i” säger en annan. Samtidigt berättar många att de kan hämta inspiration, 
bra argument och känna gemenskap genom Dagens ETC. ”Är det något som upprör 
mig eller som jag tycker väldigt mycket om då tar jag upp det med döttrarna, när vi 
träffas diskuterar vi ofta och då tar jag upp det som jag läst i ETC, jag hämtar argument 
därifrån.” berättar en av informanterna.

4.5 Dela nyheter 

Fyra av informanterna delar nyheter aktivt och ser det som viktigt att sprida artiklar 
med ”bra” åsikter. Flera av dem beskriver att de gärna vill möta den strängare 
flyktingpolitiken och de främlingsfientliga tongångar som fått uppsving under de 
senaste åren. ”Det är så snedvriden debatt och då försöker man vara en motpol [...] mitt 
mål är att påverka någon att ändra sig.”, säger en av informanterna. En annan berättar 
att ”det finns dem som jag har riktigt jobbiga debatter med om flyktingpolitik.” Det 
finns också en vilja att sprida ett budskap när det gäller klimatet. En av informanterna 
berättar: ”Nivån på människors medvetande är så löjligt låg när det gäller klimatet, det 
är katastrofalt, alla artiklarna behöver spridas.”

Även feministiska artiklar och frågor som rör kvinnors rättigheter ligger högt på 
agendan att sprida. Och artiklar om feminism och antirasism är den typ av artiklar som 
väcker mest reaktioner på Facebook. Det forum där informanterna delar artiklarna, 
främst från Dagens ETC, är huvudsakligen Facebook, några av informanterna använder 
även Twitter. ”Mina vänner på Facebook är så väldigt heterogena och jag får så otroligt 
mycket information som man inte skulle känna till, och man inte får genom vanliga 
tidningar, det flödet är så otroligt värdefullt” berättar en av informanterna om delandet 
på Facebook.

Många av prenumeranterna vill även sprida nyheter muntligt och ett flertal tar gärna 
tillfälle i akt att prata politik på arbetsplatsen, i föreningar och när de utövar sina 
fritidsintressen. ”Eftersom jag har som yrke att undervisa folk som har flytt till Sverige 
så tycker jag att det är otroligt viktigt med antirasism [...]och vara en motkraft till 
den obehagliga högerpopulism som finns”, säger än av informanterna som gärna tar 
ställning politiskt. 

4.6 Betalväggar 

Gemensamt för läsarna i undersökningen är att de är negativt inställda till betalväggar 
men samtidigt har de flesta av dem stor förståelse för att tidningarna måste ta betalt för 
det digitala materialet på något sätt när pappersupplagorna sjunker.”De måste ju få in 
pengar men det är trist när i princip allt är låst” säger en av informanterna. Ett flertal 



 29

menar att betalväggarna har resulterat i att deras nyhetskonsumtion minskat snarare än 
att de blivit prenumeranter på tidningar. ”Jag läser mycket mindre om olika saker, så 
på så sätt är det väldigt negativt” säger en av dem. 

Den ständigt pågående process av nyhetsdelning som pågår hos läsarna blir också 
störd av betalväggarna enligt ett flertal av informanterna ”Jag använder Dagens ETC:s 
artiklar för att öka medvetenheten om vissa frågor som jag tycker är viktiga, om de 
hamnar bakom en betalvägg blir de ju inte lästa. Det motverkar mitt syfte att sprida goda 
artiklar, mina kompisar kommer inte att kunna läsa dem” säger en av informanterna 
som delar många av Dagens ETC:s artiklar i sitt Facebook-flöde. ”Betalväggarna har 
gjort mig lite mindre aktiv på Twitter som jag mest använt för att läsa artiklar och få 
tips om bra saker”, säger en annan informant. 

Många uttrycker också att de upplever att det är besvärligt och krångligt med de 
prenumerationserbjudandena som dyker upp vid de låsta artiklarna. De känner oro inför 
att dra på sig en fast utgift eller för att de ska bli lurade på något sätt. ”Jag tror inte att det 
här med betalväggar är en bra lösning, för att folk känner sig så lurade på nätet av allting, 
så det här blir ytterligare ett sätt lura av folk pengar”, säger en av informanterna. Flera 
framhåller också att de inte orkar hålla reda på lösenord och olika inloggningar. ”För min 
del handlar det mycket om lathet, jag tycker att det är så jobbigt att logga in på grejer, jag 
orkar inte hålla reda på ett till lösenord, jag orkar inte skriva in min mejladress, det är en 
jättehög tröskel för mig, det är lättja framför snålhet, jag är så jävla opepp på att logga in, 
jag hatar att behöva göra det”, berättar en av de intervjuade. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat samt kopplingen till litteraturen och teorierna. 
Resultatet från fallstudien jämförs med Couldrys praktiker och informanternas åsikter 
om Dagens ETC:s digitala nyhetssajt tolkas med hjälp av Delone och McLeans 
framgångsmodell för informationssystem. Slutligen reflekteras det över metodvalet.

5.1 Resultatanalys och diskussion

För bara ett par decennier sedan var den tryckta dagstidningen svenskens primära 
nyhetskälla. Resultatet av den här studien ger en indikation på att Facebook har tagit 
över som det stora nav där nyhetskonsumenterna samlas och hittar gemenskap.Tidigare 
var medierna knutna till hushållen i form av morgontidning, tv och radio (Weibull & 
Wadbring & Ohlsson 2018) men idag ser vi en individualisering av nyheterna där 
mobiltelefonen och de sociala medierna är i fokus. Bland informanterna i studien, 
som är av helt olika generationer, använder alla Facebook på liknande sätt. Det mest 
framträdande mönstret i resultatet är hur centralt det sociala mediet Facebook är för 
de intervjuades nyhetskonsumtion. Det är där de ofta hittar nyheter och det är dit de 
vänder sig om de vill sprida viktiga artiklar. Där visar de sin åsiktstillhörighet och 
känner gemenskap med åsiktsfränder eller hamnar i argumentation med de som tycker 
annorlunda. 

Om man tittar på Couldrys (2012) praktiker, de beteenden som är centrala i den sociala 
processen som styr användarna av digitala medier, ser vi att informanterna i fallstudien 
ägnar sig åt en mängd av dessa praktiker. Visande, där användare lägger upp personligt 
material och närvarogöra där individer och grupper skapar en offentlig bild, en 
representation av de själva som de vill visa utåt är två av dem. Läsarna identifierar sig 
starkt med vissa värden och vill gärna visa upp en bild av sig själva som antirasister, 
miljökämpar eller feminister. De anser att de själva står för rätt värderingar och vill 
sprida dessa till de som är invandringskritiska, klimatskeptiker, antifeminister eller 
helt enkelt oinsatta eller ointresserade. Den publika persona som användaren skapar 
bryr sig om sin omvärld, är beläst och vill vara en god samhällsmedborgare. Precis 
som  Couldry (2012) skriver handlar begreppet ”keeping up with the news” – att följa 
med i nyheterna, ofta också om att man upprätthåller sin publika bild genom att berätta 
om vilka nyheter man följer och visar att man har koll på de senaste världshändelserna. 
Dagens ETC:s opinionsmaterial och tidningens ledarskribenter är viktiga för läsarna. 
Couldry (2012) menar att medielogiken handlar om att medierna blivit ett slags kollektivt 
samvete som människor anpassar sitt handlande efter. Många uttrycker att de känner 
att de kan identifiera sig med ledarskribenterna och krönikörerna och tycker att deras 
egna åsikter och livsstil speglas hos dem. De tycker också att åsiktsskribenterna gör att 
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de kan hitta nya infallsvinklar och att de kan vässa sin egen argumentation med hjälp 
av deras texter. (Weibull & Wadbring 2014) framhåller delaktighet, identitetsskapande 
och social interaktion som grundläggande behov. Och genom det stora utbud som 
finns av digitala medier kan man skaffa sig en alternativ världsbild och annan typ 
av delaktighet än den traditionella. Och det är precis det läsekretsen kring Dagens 
ETC har gjort. Innan digtialiseringen hade inte den typen av gemenskap kunnat bildas 
eftersom det inte på samma sätt fanns ett forum där människor över hela landet kunde 
dela en viss typ av nyheter med varandra. 

Att läsarna identifierar sig så starkt med Dagens ETC:s värderingar och tycker om 
det personliga tilltal som ledarskribenter och krönikörer har i tidningen öppnar för 
att Dagens ETC skulle kunna prova de sätt som New York Times infört med ett mer 
personligt tilltal till läsarna, där reportrarna skriver i första person och vänder sig 
direkt till den som läser. New York Times arbetar också mer med rörlig grafik och 
andra sätt att involvera läsarna och göra materialet lättillgängligt och underhållande. 
Det är förstås en ekonomisk fråga, där New York Times har en helt annan budget att 
röra sig med, men att låna några av tankegångarna från tidningsgiganten borde vara 
genomförbart även för en liten tidning.

Att ledarskribenterna Kajsa Ekis Ekman, Göran Greider och Andreas Gustavsson 
är så oerhört populära och nämns av majoriteten av informanterna, handlar kanske 
delvis om att de även syns flitigt i andra forum. Kajsa Ekis Ekman är bland annat även 
krönikör i gratistidningen Metro, Göran Greider är chefredaktör för dagstidningen 
Dalademokraten och Andreas Gustavsson är vd för Dagens ETC. Men det handlar 
nog också om deras ledartexter ofta speglar den verklighet som läsarna upplever 
men samtidigt hitta nya vinklar på ganska omskrivna ämnen så att de blir intressanta 
på nytt. Kanske kunde de också ges en mer framträdande roll i Dagens ETC:s 
digitala dagstidning och läsaren kunde ges möjlighet att, under kontrollerade former, 
kommunicera med ledarskribenterna och önska ämnen.

När det gäller sättet som läsarna konsumerar nyheter på kan man se att mobiltelefonen 
har en stor roll och gör att nyhetsläsandet sker allt oftare men samtidigt blir mindre 
koncentrerat och mer fragmenterat. Den ökade tillgängligheten på mobiltelefoner 
och snabba internetuppkopplingar har gjort att användarna blivit både mottagare 
och spridare av medier. Digitaliseringen har gjort att medierna nu sträcker sig långt 
in i människors privatliv. Att söka och dela information har blivit en integrerad del 
av de dagliga rutinerna och vi spenderar allt mer tid uppkopplade. Utvecklingen av 
olika sociala medier har lagt en ny dimension till de traditionella medierna, skriver 
Couldry (2012). Många av informanterna i fallstudien beskriver också en verklighet 
där mobiltelefonen är det huvudsakliga sättet som de tar del av nyheter på och att det 
blivit en så integrerad del av rutinerna att de inte riktigt reflekterar över det. De går 
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ofta in på Facebook-appen som de har installerad på telefonen och där i flödet hittar de 
nyheterna. Många av dem går inte in på tidningarnas egna sajter för att spana efter det 
senaste i nyhetsväg utan Facebook blir ett slags gateway där nyheterna filtreras genom 
olika användare. Läsarnas vilja att ta del av nyheter via telefonen och att ta emot 
pushnotiser från nyhetsappar kan indikera att Dagens ETC skulle tjäna på en satsning 
på en nyhetsapp med snabba, korta nyheter.

Den här ständiga delandet, kommenterandet och cirkulerandet av nyheter hotas av 
betalväggarna och allt fler låsta artiklar. I fallstudien kommer det fram att läsarna har 
väldigt starka åsikter om betalväggar. Inte för att de ogillar att tidningarna tar betalt, 
det har de stor förståelse för, utan för att betalväggarna hindrar dem från att sprida sitt 
budskap, att kunna dela ”goda” nyheter med sina vänner och även för att  influera andra 
i bekantskapskretsens periferi och få dem att tänka rätt. Betalväggarna utarmar den 
rika flora av nyheter som tidigare fått spridas och delas fritt. Flera av läsarna i studien 
uttrycker att betalväggarna har fått negativa konsekvenser för dem, att de läser och delar 
färre nyheter och att nyheterna som de läser är av sämre kvalitet. Många beskriver att 
betalväggarna har höga trösklar, att det känns svårt och krångligt att bli prenumerant 
och man var rädd för att dra på sig återkommande kostnader. I teoridelen presenterades 
Couldrys tankar om att socio-ekonomiska faktorer och utbildning spelar stor roll för 
internetanvändarens förmåga att navigera bland all information. Demokratisering av 
nyheter handlar mycket om att potentiella nyhetsläsare hittar utspridda nyhetskällor 
eller att de har olika program eller tjänster som kan samla ihop relevanta nyheter från 
olika platser (Couldry 2012). När kvalitetsnyheter stängs inne drabbas de som inte kan 
eller har råd att bli premiumkund eller betalande prenumerant. 

Eftersom Dagens ETC är en tidning med relativt få prenumeranter men med hög 
spridning i sociala medier och stor räckvidd enligt Orvesto Konsument borde de 
fundera på hur en betalvägg kommer att påverka spridningen av tidningens nyheter 
och i förlängningen hur den typen av förlorad gratisreklam, som delade nyhetsartiklar 
är, påverkar tidningens konkurrenskraft. Dessutom upplever många av informanterna 
att tidningen står för ”goda” värderingar och att införa betalväggar kan motverka den 
varma relation som många av tidningens anhängare har till företaget. 

När det handlar om webbsajten för Dagens ETC:s digitala dagstidning tycker många 
av läsarna att den har brister. Och det är också därför en omgörning har initierats av 
it-avdelningen. De nya sätten att konsumera medier på ställer krav på mediehusen. 
För att se hur Dagens ETC:s digitala nyhetstidning skulle kunna bli mer fördelaktig 
och konkurrenskraftig kan de anpassade framgångskriterierna i Delone och McLeans 
framgångsmodell för informationssystem användas för att analysera användarnas 
behov och krav på ett informationssystem i form av en digital dagstidning. Här 
listas alla anpassade framgångskriterierna i turordning för att se om kraven på dem 
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uppfylls. Figur 4 visar en översikt över vilka kriterier som kan anses uppfyllda för 
varje dimension.
 
Systemkvalitet
Eftersom deltagarna i studien inte längre kan dela alla artiklar uppfylls inte kriteriet 
”tillgänglighet. Inte heller kriteriet ”bekvämlighet” kan anses vara uppfyllt eftersom 
flera av deltagarna är missnöjda med att man inte kan förstora bilderna när man läser 
tidningen i mobiltelefonen eller på surfplattan. Alla kriterierna ”lätt att lära”, ”lätt att 
använda” och ”användbarhet” kan anses vara uppfyllda eftersom inga deltagare har 
uttryckt att de tycker att systemet är svårt att lära sig eller att de har några svårigheter med 
att använda det. Kriteriet ”navigation” får också anses uppfyllt eftersom navigationen 
inte ställer till några problem för användarna. Däremot kan varken kriterierna för 

Figur 4: Överikt över kriterierna för dimensionerna i den första nivån i DeLone och McLeans 
framgångsmodell för informationssystem och huruvida de kan anses uppfyllda eller inte. (DeLone 
& McLean 2003) (Dwivedi &Wade & Schneberger 2012).
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interaktivitet eller flexibilitet anses uppfyllda eftersom systemet i sig inte inbjuder 
till interaktivitet, interaktionen sker utanför systemet, och inte heller någon form av 
flexibilitet i form av att läsaren kan välja textstorlek eller läsarvy.

Informationskvalitet
Informanterna i studien är överlag nöjda med innehållet på den digitala dagstidningssajten. 
De upplever att artiklarna är tillgängliga och begripliga. De upplever också att materialet 
är relevant, aktuellt och unikt. Det enda kriteriet som inte uppfylls är ”format” eftersom 
några av informanterna har uttryckt att de gärna skulle ha fler format att välja på när det 
gäller att läsa artiklar. 

Servicekvalitet
När det gäller dimensionen servicekvalitet kan inga av de ställda kriterierna anses 
uppfyllda. Deltagarna tycker att nyheterna uppdateras för sällan, de vill kunna läsa om 
nyheter direkt när de händer. Det gör att den upplevda pålitligheten minskar. Det finns 
inte heller något sätt att exempelvis chatta med någon från redaktionen eller ha något 
slags direktkontakt med någon av reportrarna.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att dimensionen systemkvalitet delvis 
uppfyller kriterierna, dimensionen informationskvalitet uppfyller kriterierna och att 
dimensionen servicekvalitet inte alls uppfyller kriterierna. Enligt DeLone och McLean 
måste alla de tre dimensionerna i nivå ett vara uppfyllda samt mätas och kontrolleras 
separat eftersom de annars kommer att påverka dimensionerna i nivå två ”avsikt att 
använda” och ”använda” på fel sätt (DeLone & McLean 2003). Alla dimensionerna hör 
ihop och modellen kan tolkas som att ett system kan utvärderas i termer av informations-, 
system- och servicekvalitet, de tre faktorerna påverkar framtida användande, avsikt att 
använda och användarnöjdhet. Genom att använda systemet får man vissa fördelar. 
De fördelarna kommer (positivt eller negativt) att påverka användarnöjdheten och det 
vidare användandet av informationssystemet (Dwivedi &Wade & Schneberger 2012).
Kriterierna för dimensionerna användande, avsikt att använda och användarnöjdhet 
består av: faktiskt användande, dagligt användande, frekvens av användande och antal 
sajtbesök, effektivitet, nöje, informationsnöjdhet, nöjdhet överlag och systemnöjdhet. 
Men för att kriterierna för dimensionerna i nivå två ska anses uppfyllda måste brister i 
främst servicekvalitet men även systemkvalitet uppfyllas.

5.2 Metodreflektion

Valet av kvalitativa intervjuer som metod kan anses vara lyckat. Många intressanta 
synpunkter och infallsvinklar kom fram och det empiriska materialet blev väldigt rikt. 
Under ideala förhållanden hade gärna fler informanter fått delta i studien för att kunna 
göra jämförelser mellan olika åldersgrupper och mellan de som redan är prenumeranter 
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och de som kan betraktas som blivande prenumeranter. För att mer ingående testa 
funktioner och egenskaper hos Dagens ETC:s digitala nyhetstidning  och få fram mer 
konkreta förskag på design hade gärna intervjuerna fått kompletteras med någon typ 
av observationer av hur läsarna konsumerar digitala nyheter och använder de olika 
medieplattformarna.



 36

6  Avslutning

6.1 Slutsats

Syftet med här kandidatuppsatsen i informatik var att undersöka vilka faktorer det 
är som gör att läsare av digitala dagstidningar upplever att de kan identifiera sig 
med materialet, känna delaktighet och uppleva social interaktion. Och vad som i 
förlängningen gör att läsarna återvänder till dagstidningen. Forskningen genomföres 
som en kvalitativ fallstudie där empirisk data samlades in genom semi-strukturerade 
intervjuer med åtta informanter i olika åldersgrupper. Den insamlade datan undersöktes 
med hjälp av en innehållsanalys och resultatet jämfördes sedan med litteraturen och 
teorierna för att slutligen komma fram till ett svar på forskningsfrågan.

Den forskningsfråga som inledningvis ställdes var:

Vilka egenskaper hos en digital nyhetstidning får läsaren att känna delaktighet, 
inbjuder till social interaktion och gör att läsaren återvänder?

En egenskap som får läsaren att känna delaktighet är ett personligt tilltal i artiklarna 
vilket gör ledartexter och krönikor är väldigt populära. Även att beskriva ämnen som 
speglar läsarnas personlighet och värderingar får dem att känna delaktighet. Läsarna 
vill gärna dela nyhetsmaterial i olika sociala medier för att skapa gemenskap med 
åsiktsfränder och försöka omvända de som tycker olika. Att skapa social interaktion 
handlar om att ta vara på den delarglädje och upplysningsanda som läsarna besitter. 
Att införa betalväggar kan vara kontraproduktivt och i stället skrämma bort läsarna 
eftersom det innebär att de inte kan dela nyheterna med andra och att de tycker att 
betalväggar är moraliskt dåligt. Att införa fler interaktiva element på nyhetssajten och 
involvera läsarna mer i nyhetsprocessen kan också leda till mer delaktighet och sociala 
interaktioner. Att få läsaren att återvända handlar om att tillhandahålla en digital 
nyhetssajt där nyheterna uppdateras kontinuerligt, där unikt material presenteras och 
där inga trösklar i form av krångliga inloggningar och registreringar gör att läsaren 
tröttnar och går till en annan dagstidning eller till andra forum. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning

Förslag till fortsatt forskning är att mer utförligt undersöka hur betalväggar påverkar 
den delningskultur som de sociala medierna i symbios med massmedierna har 
utvecklat. Hur mycket har delandet minskat och hur påverkar det mediehusen att 
deras material inte sprids på sociala medier lika mycket som tidigare. Intressant 
vore också att göra en jämförelse mellan de olika typerna av betalväggar som finns. 
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Att se hur totalmodellen, frekvensmodellen och premiummodellen (som beskrevs i 
teorikapitlet) påverkar delandet och läsarnas vilja att teckna prenumerationer. Många 
i den här fallstudien beskriver också ett nyhetsutbud som blivit allt magrare och att 
deras egen nyhetskonsumtion minskat på grund av betalväggarna. Att djupdyka i hur 
nyhetsutbudet har utvecklats för den som inte är prenumerant på någon tidning kan 
vara intressant för den fortsatta forskningen.
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Bilagor

Bilaga 1 Intervjufrågor:

Hur föredrar du att konsumera nyheter?

Hur ser din nyhetskonsumtion ut en vanlig dag?

Hur använder du sociala medier?

Vilka typer av nyheter är viktigast för dig?

Är några enskilda skribenter viktiga för dig? Varför?

Hur delar du nyheter med familj och vänner?

Vad får dig att bli nyfiken på en artikel bakom en betalvägg?

Hur påverkas du av betalväggar?

Hur länge har du läst Dagens ETC?

Hur fick du höra talas om Dagens ETC?

Vad är viktigast för dig i Dagens ETC?

Hur läser du Dagens ETC? På webben? I pappersform? Läsplatta? Ipad? Mobil?

Är några enskilda skribenter viktiga för dig i Dagens ETC? Vilka? Varför?

Skulle du vilja kommunicera med Dagens ETC:s skribenter? I så fall hur?

Vad är bäst med Dagens ETC?

Vad är sämst med Dagens ETC?

Vad tycker du om Dagens ETC:s webb? Vad gillar du? Vad ogillar du?

Brukar du dela Dagens ETC:s artiklar i sociala medier? I så fall vilka artiklar brukar 
du dela?

Finns något i papperstidningen som du skulle vilja ha på webben också?

Vad får dig att bli nyfiken på en artikel bakom en betalvägg på ETC.se?
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Bilaga 2 Informerat samtycke

Information och samtycke av deltagande i intervju kring digitala nyheter och 
Dagens ETC:s nya tidningssajt.

Jag heter Jenny Lindström, studerar interaktionsdesign och söker Dagens ETC-läsare 
att intervjua för mitt examensarbete i informatik som kommer att handla om digitala 
dagstidningar. Uppgifterna kommer även att delas med it-avdelningen på Dagens 
ETC som jag gör studien i samarbete med. Min undersökning hjälper oss att förstå 
vilken inställning ni läsare har till digitala nyhetsmedier i allmänhet och Dagens 
ETC:s nyhetswebb i synnerhet. Om du är med bidrar du på ett större plan till ökad 
kunskap om hur digitaliseringen av nyhetsmedierna påverkar läsarna.

Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och du är helt anonym i det färdigställda 
materialet.

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta din medver-
kan utan att klargöra anledning. Om du har funderingar som du kommer på under 
intervjun är det fritt fram att ställa dem.

Ansvarig kontaktperson: 

Jenny Lindström
073 98 65 200
jennyclindstrom@gmail.com

Samtycke om deltagande i intervju om erfarenheter och synpunkter gällande Dagens 
ETC:s webb.

Jag har fått information om fallstudien genom att själv läst informationen eller har 
fått den uppläst för mig. Jag har dessutom haft möjlighet att ställa frågor, samt fått 
dem besvarade.

Jag intygar härmed att jag tagit del av informationen om fallstudien:

Deltagande:
Namn: ______________________________________________________________
Signtur: _____________________________________________________________


