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We live in a world where technology and especially digital communications are rapidly 

evolving, but we rarely think about how or what this development affects. The aim of 

this bachelor study was to examine whether any differences in news value could be 

found between the digital and printed versions of a local newspaper, 

Kristianstadsbladet, as well as the causes for such differences.  

 

Using the quantitative method, we coded all 1,230 local news articles (585 printed and 

645 digital) from Kristianstadsbladet’s printed paper and website versions, from 2019-

11-11 to 2019-11-29, with excluding days of Saturday’s and Sunday’s. Our results 

showed that our main hypothesis did not quite agree with our results since news value 

was largely the same on both platforms. Kristianstadsbladet published the same amount 

of subject categorys in percentage terms, except the subject “Lifestyle” which got more 

space on their website than in their printed paper. We also concluded that digitalization 

of mass media is one of the biggest reasons for Kristianstadsbladet to publish the same 

local news on both their platforms due to modern technology. 
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1 Inledning med syfte och frågeställningar 

Vi lever i en värld där tekniken och i synnerhet den digitala kommunikationen utvecklas 

snabbt, däremot reflekterar vi sällan på hur den påverkar, och kanske inte heller vad den 

påverkar. Idag kan vi hämta nyheter från mer än ett håll och det är upp till dig som 

läsare att välja vilket medium du hämtar dina nyheter från. Om det är morgontidningen, 

ditt Twitterflöde, vad dina vänner och kollegor diskuterar under rasten eller om det är på 

webben är upp till den som vill ta del av nyheterna. Även fastän du kanske inte är en 

samhällsintresserad person är det svårt att hålla sig utanför det ständiga nyhetsflödet vi 

ser på en daglig basis. Men kommer du som läsare att uppleva annorlunda 

nyhetsvärdering beroende på vilken sorts plattform du väljer att ta del av? 

Varje ny generation av unga vuxna skiljer sig från den tidigare och dagens nya 

generation är inget undantag (Coleman & McCombs, 2007). Däremot ses en markant 

skillnad på medieanvändningen när det kommer till att ta del av sitt personliga 

nyhetsflöde. 

Tidigare forskning som undersöker just detta, visar att den yngre generationen till 

största del använder icketraditionella nyhetskällor som webbsidor medan den äldre 

generationen tar del av sitt nyhetsflöde från de traditionella nyhetskällorna som 

papperstidning, tv och radio (Coleman & McCombs, 2007).  

Det är möjligt att redaktioner har olika nyhetsvärderingsprocesser och därför finns 

möjligheten att nyhetsvärdering skiljer sig åt på olika plattformar. Med tidigare 

forskning som bakgrund är vår forskningsfråga ifall nyhetsvärdering skiljer sig åt i en 

lokaltidnings tryckta tidning respektive dennes webbsida, och vad som kan förklara 

eventuella skillnader. Vi har valt att undersöka detta område eftersom det är en värld vi 

alla lever i men eventuellt inte reflekterar över. Journalistik är en stor del av 

samhällsdemokratin och vi utgår från att journalistik förr i tiden fokuserade på att sprida 

information till allmänheten, men att i dagsläget är vår hypotes att det ligger mer fokus 

på att sälja in nyheter och få så många klick som möjligt, iallafall på webben. Vår 

huvudhypotes bakom våra frågeställningar är att nyhetsvärdering kommer skilja sig 

beroende på vilket medium vi undersöker.  

Denna studie ska således undersöka nyhetsvärderingsprocessen hos Kristianstadsbladet 

och kommer utföra en analys av deras nyhetsvärdering utifrån detta.  



  
 

2 

Den här studien har inte som syfte att skuldbelägga journalistyrket men kan komma till 

nytta genom att visa hur viktigt, ur demokratins synvinkel, det är med nyhetsvärdering 

och hur det påverkar läsaren. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studien är att undersöka om det finns skillnader på nyhetsvärdering i 

papperstidning respektive webbsida i en lokaltidning. Syftet är även att undersöka vad 

de eventuella skillnaderna kan bero på. Dessa två syften undersöker vi genom att 

granska Kristianstadsbladets tryckta tidning och webbsida.  

Syftet är att ur bland annat nyhetsvärderingsteorin undersöka om det förekommer 

annorlunda nyhetsvärdering på de olika plattformarna. 

 

Våra två frågeställningar är följande:  

 

1. Ser nyhetsvärdering annorlunda ut i Kristianstadsbladets tryckta tidning                                              

jämfört med på deras webbsida? 

2. Vad kan förklara eventuella skillnader i nyhetsvärdering? 

 

Utifrån vår huvudhypotes har vi även två hypoteser:  

 

1. Yngre generationer tar del av nyheter från icketraditionella medier medan den äldre 

generationen tar del av nyheter från traditionella medier. 

2. Att generationsfrågan kommer vara huvudanledning till eventuell skillnad på 

nyhetsvärdering.  

 

2 Tidigare forskning  
Nedan redogörs tidigare forskning som har gjorts inom detta område som vi anser är 

relevanta för den här studien.  

 

2.1 Digitalisering av massmedier 

Digitalisering är ett växande fenomen som har sträckt sig långt in i journalistikens värld. 

Det har etablerat och skapat alternativa medium för nyhetsrapportering och har blivit det 

första icke-tryckta publiceringsalternativet på 300 år, bortsett från TV:n och radion 
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(Pablo, 2004). Under 1980- och 1990-talet fanns det ingen möjlighet förutom via 

enkäter och intervjuer observera vad läsarna tar del av för innehåll på webbsidan. Det 

var inte förrän så kallade web-mining, en sorts webbanvändningsanalys, det blev 

möjligt för redaktioner att övervaka och se över sin publik. Webbservrarna lagrar olika 

slags information som bland annat antalet clickbaits, det vill säga klickbeten som menas 

med antal klick på en artikel, och besökstid för att sedan gå igenom en mining-process 

(MacGregor, 2007).  

MacGregor (2007) påpekar att journalister därför för första gången i journalistikens 

historia kunde ”observera, nästan direkt, publiken när de tar del av innehållet” 

(MacGregor 2007, s.280) på webbsidan och ändra nyhetsvärdering därefter.   

Redaktioner använder sig flitigt av ”tracking data” för att se vilka nyheter och artiklar 

som gör sig bra, däremot är det information redaktioner inte kan ta del av förrän efter 

publicering och måste därför trots ”tracking data” och clickbaits fortfarande aktivt 

använda sin så kallade ”nyhets-näsa” för att avgöra vad som har högt nyhetsvärde och 

som ska publiceras (MacGregor, 2007).  

 

Från slutet av 90-talet har journalistikens plattformar genomgått en markant teknologisk 

utveckling, från att gå från ”recycling” (Nygren & Zuiderveld, 2011), således att artiklar 

från papperstidning publiceras utan att omformas till webbsidan till att medium 

utvecklat sina egna former (Fidler, 1997) och utvecklar sin egen medielogik. 

Enligt Nygren och Zuiderveld (2011) är webbsidan händelsestyrd, det vill säga att på 

webbsidan publiceras det ständigt uppdateringar om till exempel olyckor och brott. 

Intresset för nyheter online ökar markant i anknytning till stora och ovanliga händelser 

som läsare snabbt vill läsa och veta mer om, som till exempel 9/11 i New York 2001 

(Hadenius, Wadbring, Weibull, 2011). Papperstidningen är den långsamma kanalen, 

exempelvis kommer morgondagens toppnyheter att bli kommunala strider. 

Papperstidningens toppnyheter domineras således av kommunala händelser (Nygren & 

Zuiderveld, 2011) eftersom det är tyngre artiklar som behöver uttrymme och 

fördjupning. Men eftersom läsarna fortfarande domineras i tryckt tidning publiceras de 

flesta av nyheterna från webbsidan även i tryckt tidning. 

 

Däremot säger Snickars (2014) att den mediespecifika karaktär inte längre finns i 

bestämda former idag. Han menar att digitalisering har förändrat medieformerna på så 

sätt att olika medieformer sammanvävs på en och samma plattform. Om vi kopplar 
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Snickars (2014) till denna studie menar han att vi är idag är vana vid att det exempelvis 

förekommer webb-tv på tidningarns webbsida, medan det är en av digitaliseringens verk 

som bidragit till förändring av medieformerna som dagens generation inte reflekterar 

över. Även Gripsrud och Moe (2010) menar att det inte längre finns bestämt innehåll på 

bestämda medium på grund av digitalisering av massmedier. Det handlar om 

mediekonvergens, vilket menas med sammanslagning av olika medier (2010).  
 

Dagstidningars tryckta tidningars läsare domineras av pensionärer medan läsare mellan 

åldern 25 till 64 år dominerar som läsare av nättidningar där ungefär en tredjedel läser 

sina nyheter digitalt en genomsnittlig dag (Nordicom, 2018).  

 
”Även om den tekniska utvecklingen har gett oss nya sätt att ta del av tidningar och 

böcker så har det inte varit så enkelt att få med sig läsarna i övergången från tryckta till 

digitala medier” (Nordicom 2018, s.49). 

 

Enligt Nordicom (2018) läser 67 procent av pensionärer nyheter i tryckt tidning, 47 

procent av åldrarna 45 till 64 år, 20 procent av åldrarna 25 till 44 år och endast 13 

procent av åldrarna 15 till 24 år. Däremot är det endast 27 procent av pensionärer som 

läser nyheter på webbsidan, medan 39 procent respektive 38 procent i åldrarna 45 till 64 

år och 25 till 44 år som läser på webbsidan och endast 16 procent i åldern 15 till 24 år.  

 

Vi anser att digitalisering av massmedier är ett användbart underlag för vår studie 

eftersom vi är intresserade av vilka faktorer som eventuellt kan påverka nyhetsvärdering 

i tryckt tidning respektive på webbsidan. Med statistik från Mediebarometern kan vi 

konkretisera och operationaslisera vår frågeställning. 

 

2.2 The Young and Agenda-less? Exploring Age-related Differences in 

Agenda Setting on the Youngest Generation, Baby Boomers, and the Civic 

Generation 

I denna studie av Renita Coleman och Maxwell McCombs (2007) undersöks 

korrelationen mellan agendasättning och generationsfrågan. De undersöker skillnader på 

agendasättning mellan åldern 18 till 34 år och två äldre generationer med hjälp av två 

olika undersökningar, en enkät och en innehållsanalys. Studien försöker förstå 

generationsskillnader i agendasättning hos en lokaltidning i Louisiana och en i North 
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Carolina. Coleman och McCombs (2007) menar att en av de konsekvenser 

generationsskillnaderna kan ge är en minskad agendasättningseffekt hos den yngre 

generationen.  

Innan de startade studien hade de två teser som de även ville besvara; att den yngre 

generationen (18-34 år) kommer ha märkbart lägre användning av traditionella medier 

och att den yngre generationen kommer ha en märkbart högre användning av internet än 

den äldre generationen.  

Coleman och McCombs (2007) utgick från två olika forskningsfrågor; ”Will agenda-

setting effects be weaker for the younger generation than for the older generations?” 

och ”Will agenda-setting effects be weaker for high internet users than for low to 

moderate users?”. Utifrån dessa två forskningsfrågor gjorde de en 

opinionsundersökning via the Public Research Lab at Louisiana State University. I 

denna undersökning var den beroende variabeln ”What do you think are the three most 

important problems facing the state of Louisiana?”. Efter detta mätte de 

nyhetsanvändningen på de som deltagit i undersökningen med fyra olika frågor som 

handlade om hur och var de läste sina nyheter. Om de läste vanlig papperstidning, 

prenumererade på en papperstidning, om de såg på nyheterna på TV, om de fick sina 

nyheter mest från TV, tidning eller på internet och om de gick ”online” för att läsa sina 

nyheter.  

Efter opinionsundersökningen gjorde de en innehållsanalys på utvalda tidningar i 

Louisiana, där de räknade  antalet artiklar och utifrån enkäten tog fram variabler utifrån 

vad de svarat på frågan ”What do you think are the three most important problems 

facing the state of Louisiana?”. De ämnen folk valt blev senare nyckelord för att se om 

nyhetsvärdering stämde överens med vad folket ansåg vara viktigast. 

I resultatet kom de fram till att båda teserna kunde bekräftas, dock den första mer än den 

andra. I resultaten utifrån första forskningsfrågan kunde de inte se ett lika tydligt resultat 

då statistiken visade på att nyhetsvärdering hos tidningar och vad de i åldern 25-54 och 

55+ tyckte var viktig var perfekt korrelerade, som de räknar som 1.0, medan i den 

yngsta generationen var korrelationen mellan vad de tyckte var viktigt och tidningens 

nyhetsvärdering också hög, här räknat 0.80. Det var rent konkret inga större skillnader i 

om effekterna med agendasättning skulle vara svagare för den yngre generationen.  
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Utifrån deras andra forskningsfråga; ”Will agenda-setting effects be weaker for high 

internet users than for low to moderate users?”, visade resultaten att de som använde 

internet lite eller lagom (low and moderate) var märkbart korrelaterade med mediernas 

agenda medan de som använde internet mycket hade en lägre korrelation med 

mediernas agenda. De som använde internet mycket var även den yngsta generationen 

och den yngsta generationen använde sig inte av traditionella medium lika mycket som 

den äldre generationen. 

Överlag var resultaten från denna studie kompatibel med tidigare studier och forskning. 

I diskussionen tar de upp att även fast den yngre generationen inte är utsatt för 

traditionella medier lika mycket som den äldre generationen finns det alldeles för lite 

stöd att säga att mediernas och nyheternas mångfald kommer leda till att den publika 

agendan kommer försvinna. Coleman och McCombs (2007) sammanfattar det enkelt;  

”These findings do not support the idea that diverse sources of news and the Internet 

spell the end of the agenda-setting influence.” (Coleman, McCombs 2007, s.504) 

Det som kan vara relevant med denna studie för oss är att resultatet visade på att det 

fanns knappa skillnader på agendasättningen mellan de olika generationerna och 

tidningarnas agenda. Och eftersom vi undersöker ifall det finns någon skillnad, speciellt 

när det kommer till generation och eventuella skillnader på nyhetsvärdering och 

agendasättning. Denna tidigare forskning kommer även ge oss stöd att besvara vår andra 

frågeställning.  

De kom även fram till att det mest är den yngre generationen (ca 18-35 år) som läste 

sina nyheter på internet medan den äldre generationen mestadels läste sina i 

papperstidningen. Utifrån detta resultat såg de dock inte en överdriven skillnad på 

nyhetsvärdering mellan generationen heller. Detta kan vara relevant för oss ifall våra 

resultat antingen stämmer överens eller motsäger Colemans och McCombs (2007)  

resultat. Denna tidigare forskning är även intressant för oss eftersom denna studie 

fokuserar på lokalnivå, precis som Coleman och McCombs (2007).  
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2.3 Gatekeeping similar for online, print journalists 

I denna studie av William P. Cassidy (2006) undersöker han om det finns någon 

skillnad på gatekeepingprocessen när det kommer till webb-baserad tidning respektive 

tryckt tidning. Gatekeeping är en sorts urvalsprocess som används för att bestämma 

vilka nyheter som tar sig igenom ”grindarna” innan de publiceras. 

I en undersökning gjord hos ”online editors”, det vill säga webb-baserade journalister, 

hos 203 dagstidningar tyckte 98 procent att journalistisk etik och den journalistiska 

standarden inte ska skilja sig mellan den tryckta papperstidningen och den webb-

baserade tidningen. Ändå tyckte nästan hälften att det är svårare att förhålla sig till den 

journalistiska standarden när de skriver för webben då nyheter publiceras i ett annat 

tempo. Trettio procent menade även att webbsidorna för dagstidningarna inte följer de 

journalistiska standarden i samma utsträckning som den tryckta papperstidningen. 

Cassidy (2006) nämner Jane B. Singer (1997) som forskat mycket kring gatekeeping 

och journalistens förändrade roll när det kommer till hur de arbetar online. 

Gatekeeping kan enligt Singer (1997) anses vara utdaterad, men hon säger också att det 

finns tecken på att onlinejournalister ser att sin roll som ”gatekeeper” utvecklas snarare 

än att den försvinner i takt med internets utveckling och påverkan på journalistiken. I 

samma studie av Singer (1997) som Cassidy (2006) refererar till visar resultatet att 

journalister som skriver för webbaserade tidningar i större utsträckning vill underhålla 

sin publik i jämförelse med journalister som skriver för tryckt tidning. 

Resultaten för denna studie visar på att gatekeeping på rutinnivå, det vill säga 

redaktionens arbetspraxis, har mer inflytande än gatekeeping på individuell nivå. 

Studiens resultat kan också ses som ett stöd för Singers (1997) påstående att 

gatekeepingteorin är en välfungerande metod för onlinejournalistik. Likheterna i 

resultaten visar också att journalister för tryckt tidning respektive de som skriver för 

webben inte är två helt olika sorters journalister. Men eftersom de journalister som blev 

intervjuade alla var associerade med dagstidningar, som är ett traditionellt medium, kan 

detta också vara en av anledningarna till de likheter som hittades. 

Denna tidigare forskning är relevant för oss eftersom den tar upp gatekeeping i relation 

till webbjournalistik kontra papperstidning. Eftersom syftet med den här studien är att 

undersöka skillnader mellan just papperstidning och webbsida och att vi använder oss 
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av gatekeeping som teori tycker vi att både studiens utformning och resultat men även 

Cassidy’s (2006) tidigare forskning kring gatekeeping är relevant för oss och vår 

studie. Vi anser även att denna forskning kommer kunna hjälpa oss att besvara den 

andra delen av huvudfrågan.  

2.4 Rethinking hard and soft news production: from common ground to 

divergent paths 

I en studie skriven av Pablo J. Boczkowski (2009) tar han upp hur hard och soft news, 

hårda och mjuka nyheter på svenska som är ett uttryck som används för att kategorisera 

nyheter, kan skilja sig från varandra och ifall journalister ska tänka om hur de använder 

sig av begreppet. 

Boczkowski (2009) utgör sin studie utifrån Clarín.com, vilket är den största 

webbtidningen i Argentina och en av de största webbtidningarna bland spansktalande 

överlag. Han använder sig av denna tidning för att visa att det finns en växande skillnad 

på mönster i produktionen av hard och soft news, men även att denna skillnad 

sammanflätas med den redaktionella praxis som finns. Claríns.com är uppdelad i två 

olika avdelningar, ”Ultimo momento”, som har hand om ”senaste nytt” och snabba 

uppdateringar och ”Conexiones”, vars syfte är att skriva mer featureinslag som ska 

fånga läsarnas uppmärksamhet och inte kräver lika snabb spridning. 

Han skriver att nyhetsproduktionen överlag har upplevt stora förändringar i förhållande 

till bland annat digitalisering och globaliseringen. Boczkowski (2009) ser också ifall 

utvecklingen av den ökande frekvensen och volymen av spridning av online-nyheter 

kan visa skillnader på hard och soft news. Skillnaden på rytmer av nyhetsarbete har 

även betraktats som en stor faktor som skiljer hard och soft news åt. Boczkowski (2009) 

skriver att en gemensam nämnare för forskning om hard och soft news är att det som 

skiljer dem åt oftast inte hittas i själva essensen av händelsen utan i de sociala faktorer 

som formar nyheten. Han skriver också att beroende på aktörernas konstruktioner och 

hur mycket en händelse passar in i relation till rytmen i deras arbetspraxis, bestäms det 

huruvida de ska behandla en händelse som hard eller soft news. 

I resultatet skriver Boczkowski (2009) att vissa av journalisterna tyckte att soft news 

kunde bli hard news utifrån hur de hanterade nyheten, och mer att de fick den att verka 

brådskande. Han skriver också hur arbetsmiljöerna mellan ”Ultimo momento” och 
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”Conexiones” skiljer sig åt, både rent praktiskt men även socialt. Mycket av resultaten 

speglar på hur de två olika redaktionerna arbetar rent tidsmässigt, hur de samlar 

information till sina artiklar och om detta kan bero på vad för sorts nyheter de skriver. 

Han skriver att även detta pekar på en minskning av gemensamhet mellan hard och soft 

news i denna inställning. 

I diskussionen tar han upp att det fanns stora skillnader mellan de två olika 

redaktionerna. Hur de som arbetade med hard news respektive soft news gick efter olika 

arbetspraxis och att det snarare var arbetet i sig som utgör skillnaden mer än att hard och 

soft news skiljer sig åt. 

” This combination of an accentuation of differences and a weakening of commonalities 

suggests the emergence of two kinds of journalism rather than different degrees of the 

same kind.” – (Boczkowski 2009, s. 111) 

Denna slutsats uppmanar till att gå igenom några av de uppfattningar om skillnaden 

mellan hard och soft news Boczkowski (2009) talat om. Analysen understryker bland 

annat att värdet av hard och soft news oftast blir en konstruktion av aktörerna 

(redaktionen) – istället för att återspegla innehållets egenskaper på det journalister 

rapporterar om. Således att mycket av ansvaret ligger i redaktionen och skribenternas 

händer när det kommer till vad som anses vara hard och soft news. Denna studie 

föreslår också att det finns potentiell skiljaktighet i berättandet för hard och soft news i  

”nya medier”, med andra ord produktion online. 

Boczkowski (2009) menar även på att denna sorts produktion är annorlunda från den 

traditionella journalistikens och det kan vara att webbjournalistik överlag är mer 

integrerade och kan skilja hard och soft news åt på ett annat sätt. Clarín.com hade även 

en publik som är mycket intresserad av uppdaterad och en omfattande ”hård” 

nyhetstäckning. Andra medier som har en annan publik kanske kan skriva nyheter som 

inte är lika hårt uppdelade. 

Boczowskis (2009) syn på hard och soft news fick oss att tänka vad konceptet 

egentligen betyder och vem det är som bestämmer vad som faktiskt är hard och soft 

news. Ifall skillnaderna på hard och soft news har mer med utomstående faktorer att 

göra eller om det är redaktionens arbetspraxis som bestämmer. 
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Vi har valt denna tidigare forskning som ett underlag för oss för att öka vår kunskap om 

ämnet och speciellt hur hard och soft news kan tolkas. Den här forskningen kommer vi 

därför inte använda för att besvara den här studiens frågeställningar. 

 

3 Teori 
Nedan redovisas de teoretiska perspektiv som används för att besvara denna studiens 

frågeställningar. Teorierna är även utgångspunkter och kommer hjälpa oss att analysera 

vårt empiriska material. 

 

3.1 Nyhetsvärdering  

 
”Begreppet nyhetsvärdering har inte någon klart avgränsad innebörd. Det används i 

allmänhet för att beteckna de processer som har med nyhetsmediernas urval av händelser 

att göra” (Hvitfelt 1985, s.20) 

 

Enligt Hvitfelt (1985) är således begreppet nyhetsvärdering vad som generellt skapar 

uppmärksamhet som nyhet. Henk Prakkes (1969) nyhetsmodell visar de tre olika 

faktorerna tidsmässigt avstånd, kulturellt avstånd och rumsligt avstånd som skapar en 

modell som alla har betydelse för olika nivåer i nyhetsvärdering (Wabring & Weibull, 

2014). Denna modell kommer vara relevant för oss att använda när vi analyserar 

Kristianstadsbladets nyhetsartiklar eftersom vi kommer få bättre förståelse för 

Kristianstadsbladets nyhetsvärdering.  

 

Henk Prakkes modell för nyhetsvärdering 
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Figur 1: Prakke, Henk (1969) Kommunikation der Gesellschaft. 

 

Vad som blir en nyhet varierar beroende på olika politiska och sociala system i olika 

samhällen. Nyhetsprocessen blir dessutom annorlunda beroende på vad nyheten har för 

egenskap samt vilken plattform den ska publiceras i, med tanke på att olika plattformar 

har olika slags publik (Hvitfelt, 1985). 

 

Enligt Hvitfelt (1985) förekommer vissa ämnesområden som dominerar det ständiga 

nyhetsutbudet. Exempelvis tar kategorin ”Sport” väldigt mycket plats till skillnad från 

andra ämnen på grund av dess relation till enskilda individer och samhället överlag. 

Efter en analys av svenska dagstidningar från 1973 (Hvitfelt, 1985) dominerar även 

andra ämnen som ”Olyckor” och ”Brott”, fastän de inte har samma betydande relation 

till enskilda individer och till samhället i stort.  

 
”Det finns många försök att definiera vad en nyhet är – eller snarare vad som blir en 

nyhet. Vissa generella drag återfinns i de flesta av dessa definitioner. Exempel på sådana 

drag är att det ska vara enkla, dramatiska och viktiga händelser som väcker känslor hos 

människor, som utspelar sig i någon slags närhet, har hänt nyligen och gärna kommer att 

pågå under en lagom lång period och har negativ inslag” (Wadbring & Weibull 2014, 

s.281) 

 

Hvitfelt (1985) utgår från följande tio punkter, så kallade nyhetskriterier, där troligheten 

ökar för att en artikel ska produceras, publiceras och eventuellt hamna på en första sida:  

1. ett traditionellt sakområde  

2. med ett kort avstånd  

3. till faktiska händelser 

4. som dels är sensationella eller överraskande 

5. dels handlar om enskilda personer 

6. och är enkla 

7. men viktiga och relevanta 

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

9. samt är negativa 

10. och härstammar från tradiotionella källor 
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Nyhetsvärderingsteorin och nyhetskriterierna är intressant för den här studien då den 

direkt kan kopplas till och hjälpa oss besvara första delen av vår frågeställning. Hur 

nyhetsvärdering ser ut kan vi utläsa genom att analysera vilka händelser som återfinns 

som publicerade nyheter i Kristianstadsbladet (Wadbring & Weibull, 2014). Vi har valt 

att använda oss av Henk Prakkes (1969) modell eftersom denna studie undersöker 

nyhetsvärdering och kan med hjälp av hans modell analysera hur Kristianstadsbladet 

nyhetsvärderar i tryckt tidning jämfört med på deras webbsida.  

Vi har valt att inte specifikt undersöka toppnyheter på webbsidan eller på framsidan i 

tryckt tidning, utan vi har valt att undersöka hela tidningen eftersom vi vill ha en 

helhetsbild.   

 

3.2 Medielogik 

Medielogik kan beskrivas på så sätt att vissa egenskaper hos det enskilda mediet 

påverkar vilket innehåll de har. Hedman (2006) menar att medielogik enkelt kan 

förklaras med att det finns skillnader i vilket material som passar bäst för olika kanaler 

och vad som krävs, formmässigt och innehållsmässigt, för att ”passa in”. Liknande 

skriver även Hvitfelt (1985) när han ska förklara hur nyhetsvärdering fungerar då dessa 

teorier har mycket gemensamt och använder sig av varandra för att fungera. 

”Medielogiken avgör vad som blir en nyhet och hur den kommer presenteras – och den 

kan göra att vissa händelser aldrig blir nyheter” (Hedman 2006, s.28) 

Denna teori är relevant för oss då vi kan koppla medielogiken till att det finns skillnader 

på vilka nyheter Kristianstadsbladet väljer att publicera i vilket medium, och om det har 

betydelse ifall det förekommer i tryckt tidning eller på webbsidan. Vi kan därför 

använda oss av den här teorin för att besvara den andra delen av vår frågeställning. 

Altheide och Snow (1979) skriver också att varje medium väljer och behandlar nyheter 

utifrån sin egen logik. Således vilket format, vilka interna arbetsvillkor de har, olika 

mallar och mönster som formar en nyhetsprocess. Ytterligare en faktor som kan 

påverkat är utrymme (Altheide & Snow, 1979). Tryckt tidning och etermediums 

nyhetsprogram erhåller plats för endast ett visst antal nyheter, vilket skiljer dem åt från 

nyhetsmedium online. Här måste medium göra ett urval av vilka nyheter som ska 

publiceras på de sidorna tidningen består av (Ghersetti, 2012). Detta är också relevant 

för oss att undersöka då det kan vara en av de större anledningarna till att innehållet 
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eventuellt skiljer sig åt från tryckt tidning till webbsidan, i både antalet artiklar men 

även vad för sorts ämnen Kristianstadsbladet publicerar utefter vad som får plats. 

Medielogikens huvudgren är dock kommersialisering och den ökade konkurrensen av 

uppmärksamhet hos publiken. Hedman (2006) menar att detta kan kallas medielogikens 

baksida. Hon menar att nyheter anpassas för att bättre passa in och sälja mer. Detta kan 

vara på grund av en av medielogikens komponenter; Mediedramaturgi. Vad som anses 

med detta är att fånga publikens intresse och sedan behålla deras uppmärksamhet 

(Hedman, 2006). Om istället den digitala utvecklingen som samhället går igenom  

belyses, menar Weibull, Wadbring och Ohlsson (2018) att medielogiken också måste 

utvecklas. Medielogiken har utvecklats från att medier ska distribuera sitt innehåll till 

att cirkulera sitt innehåll. Eftersom spridningen online utgår från andra principer än de 

traditionella mediumen har de traditionella mediumen fått lära om sig. Även detta har 

möjlighet att påverka vad som publiceras på de olika plattformarna (Ohlsson, Wadbring, 

Weibull, 2018). 

3.3 Dagordningsteorin 

Maxwell McCombs och Donald Shaw (1972) utvecklade dagordningsteorin, också 

kallad agendasättningsteorin (agenda-setting theory), som bygger på nyhetsvärdering.  

Deras studie från 1972 visade ett stort samband mellan vad 100 invånare i Chapel Hill 

ansåg var de viktigaste valfrågorna under presidentvalet år 1968, och vad de lokala och 

nationella nyhetsmedierna rapporterade om. De jämförde sedan de olika 

nyhetsartiklarna och vilka ämnen det rapporterades mest om och kunde därefter se att 

medium, med hjälp av dagordningsteorin, har möjlighet att påverka vilka ämnen 

allmänheten anser är viktiga (McCombs & Shaw, 1972).  

 
“Media may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is 

stunningly successful in telling its readers what to think about” (McCombs & Shaw 1972, 

s. 177). 

 

Studien kom fram till att medier, genom att rapportera koncentrerat av vissa ämnen, får 

allmänheten att uppfatta just de ämnena som viktiga, samtidigt som de ämnen som 

utesluts inte uppfattas som lika viktiga (McCombs & Shaw, 1972).    
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Som McCombs och Shaw (1972) påpekar har medium möjlighet att skapa diksussioner 

hos allmänheten kring vissa ämnen, men de har inte makten att bestämma deras åsikter. 

Därför är denna teori relevant för den här studien eftersom vi ska undersöka ifall 

Kristianstadsbladet förändrar sin nyhetsvärdering utifrån vilken plattform de publicerar 

sina nyheter på.  

 

För vår studie är denna teori intressant då vi ska granska vad det är för ämne det 

rapporteras mest om i tryckt tidning respektive på webbsidan, och därefter kunna svara 

på vår frågeställning varför det finns eventuella skillnader på Kristianstadsbladets 

nyhetsvärdering. Vi kommer tillämpa denna teori på ett omvänt sätt. Med det menar vi 

att vi kommer analysera vad det rapporteras mest om, men inte undersöka ifall 

innehållet stämmer överens med vad läsarna anser är viktigt. Vi ska således undersöka 

ifall det läsarna vill läsa om återspeglas i nyhetsvärdering genom vad som publiceras.  

 

3.4 Gatekeeping  

Det sker ständigt urval i nyhetsflödet. Gatekeeping, det vill säga grindvaktsteorin, kan 

ses som en process där redaktioner sorterar bort och genomför urval av vad som ska 

publiceras och nå ut till läsarna (Wadbring & Weibull, 2014). En lokaltidning kan stöta 

på svårigheter att fylla ut en tidning med nyheter, och därför kan en gatekeepingprocess 

emellanåt uteslutas. 

Den här teorin är relevant för vår studie eftersom den analyserar vad det är som orsakar  

att nyhetsvärdering kan skilja sig i tryckt tidning respektive på webbsidan. Vissa 

nyheter tar sig till framsidan av tidningen, vissa nyheter tar sig till mitten av webbsidan 

och vissa nyheter publiceras inte alls. Precis som vissa nyheter tar sig till vissa medium 

men inte andra (Wadbring & Weibull, 2014). 

Mindre städer har färre händelser att rapportera om. Därför är det också lättare för 

nyheter att ta sig igenom en gatekeeping-process i en lokaltidning. För att en nyhet ska 

ta sig igenom denna och publiceras måste det oftast vara en händelse som inte ingår i ett 

fungerande samhälle, således något som inte hör till det normala. Alla journalister 

bedömer själva vad som tar sig igenom gatekeeping-processen och ifall en händelse är 

värd att rapportera om (Wadbring & Weibull, 2014). 
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Weibull, Wadbring och Ohlsson (2018) skriver att internet har påverkat 

gatekeepingprocessen då nyhetssystemet har förändrats drastiskt. Den 

gatekeepingprocess som använts i traditionella medier, som varit en grund för 

redaktionerna, innefattar inte lika stor roll längre. De menar att detta inte betyder att 

gatekeepingfunktionen helt försvunnit för nyheter som publiceras online och utanför de 

traditionella medierna, utan att det är urvalet som kan förekomma annorlunda. På nätet 

görs urval istället efter andra värderingsprinciper, som skiljer sig från de traditionella 

medierna, eller av algoritmer. 

 

4 Metod och material  
I detta kapitel redogörs val av metod och material följt av metodkritik. 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att undersöka nyhetsvärdering på Kristianstadsbladet valde vi att använda oss av 

kvantitativ metod. Som vid andra empiriska undersökningar innebär kvantitativ metod 

att samla in information som sedan placeras i olika kategorier, som sedan omvandlas till 

variabler. Det är ett användbart redskap för att svara på frågor angående befintligheten 

av diverse typer av innehållsliga kategorier i ett material (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017). Vi valde därför att använda oss av denna metod 

då vi samlade in vårt empiriska material som sedan sorterades i kategorier.  

 

Kvantitativ metod utmärker sig genom strukturering och innebär att samla in empiriskt 

material som statistik, siffror eller olika variabler (det vill säga ytligt material) (Holme, 

1997). Vi har tillämpat detta i vår studie då vi har delat in alla lokala nyhetsartiklar från 

Kristianstadsbladet i olika kategorier som senare blev till olika variabler.  

 
”Med kvantitativ menar vi att undersökningen baseras på likvärdiga och därmed 

jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas 

och analyseras med numeriska värden” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017, s.198) 

 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) är det främsta 

kriteriet för kvantitativ innehållsanalys frekvenser och uttrymme. Ett centralt argument 
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som ofta dyker upp är att en händelse eller sakfråga som får stort uttrymme i 

nyhetsrapportering är en viktig händelse eller fråga. Detta kan vi direkt koppla till 

nyhetsvärdering då det är grundstenarna teorin bygger på (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017). 

Trots att kvantitativ metod innebär att i princip endast kategorisera material måste 

materialet först tolkas för att sedan kunna placeras i olika kategorier och variabler för att 

sedan räknas. Vid en kvantiativ forskning bör forskare ha ett jag-det-förhållande och 

vara objektiv till det som undersöks (Holme, 1997). Holme (1997) tar således bestämt 

avstånd från perceptionen att skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys handlar om skillnaden mellan att räkna och tolka. Forskare är och kan 

således inte vara värdeneutrala och objektiva eftersom de själva tar på sig rollen som 

forskare. Därför måste det också finnas stränga tolkningsregler att materialet enkelt kan 

särskiljas och definieras till olika kategorier (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, 

Wängnerud, 2017). Som vi återkommer till i kapitel 4.5 använde vi oss av stränga 

tolkningsregler för att få en så hög validitet som möjligt. 

 

För att operationalisera enligt ämnena ”Blåljus/Olycka”, ”Brott”, ”Ekonomi”, 

”Politik/Kommun”, ”Kultur/nöje”, ”Sport” och ”Livsstil” delade vi även in dessa 

kategorier i två huvudkategorier, ”soft news” och ”hard news”, således mjuka nyheter 

och hårda nyheter. Soft och hard news är ett antagande till att kategorisera nyheter i två 

grupper. Hard news räknas oftast som samhällsinformativa, seriösa och relevanta 

nyheter. Soft news räknas såleders som det motsatta, underhållande, ytliga och 

berättande nyheter (Nykvist, 2011). För att ge konkreta exempel är brottsrelaterade 

nyheter alltid hard news, medan underhållande kultur-inriktade nyheter alltid är soft 

news.  

 

Vi valde att använda kvantitativ metod för att analysera vårt empiriska material 

eftersom vi undersökte antalet publicerade lokala nyhetsartiklar. Vi anser att det inte var 

relevant för oss att använda kvalitativ metod då vi inte skulle analysera artiklarnas 

meningsskapande textinnehåll. Vi var enbart intresserade av de val som gjorts vid 

publicering och att se på antal soft och hard news, inte hur artiklarna är skrivna eller 

vinklade.  
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4.2 Material och urval 

Vi hade en undersökningeperiod mellan 2019-11-11 till 2019-11-29 med en exkludering 

av helgdagar. Denna studie innefattade således 19 undersökningsdagar. Efter 

exkludering undersökte vi dock endast sammanlagt 15 dagar. Vi valde denna period 

eftersom det var standardveckor och inga större händelser inträffade som kunde 

motivera till en annorlunda nyhetsvärdering. Det empiriska materialet bestod av 

sammanlagt 15 nummer av Kristianstadsbladets tryckta tidning och totalt 45 

skärmdumpar av deras webbsida. Skärmdumparna togs klockan 09.00, 15.00 och 21.00 

under de 15 undersökningsdagarna för att samla in materialet.  

 

Kristianstadsbladets tryckta tidning uppslag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Uppslag från Kristianstadsbladet, tisdag 2019-11-19. 

Bilden visar ett uppslag från Kristianstadsbladets tryckta tidning från tisdag den 19:e 

november 2019. 

 

Kristianstadsbladets webbsida skärmdump 1 
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Figur 3: Skärmdump från Kristianstadsbladets webbsida, måndag 2019-11-18. 

Bilden visar en skärmdump från Kristianstadsbladets webbsida från tisdag den 18:e 

november 2019.  

 

Ovan redovisar vi exempel på hur en skärmdump från Kristianstadsbladets webbsida 

respektive ett uppslag från deras tryckta tidningen ser ut. Här är det tydligt att samma 

artiklar publiceras på de båda plattformarna under olika dagar.   

 

Kristianstadsbladets tryckta tidning uppslag 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Uppslag från Kristianstadsbladet, tisdag 2019-11-29. 

Bilden visar ett uppslag från Kristianstadsbladets tryckta tidning från tisdag den 29:e 

november 2019.  

 

Kristianstadsbladets webbsida skärmdump 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

19 

Figur 5: Skärmdump från Kristianstadsbladets webbsida, fredag 2019-11-29. 

Bilden visar en skärmdump från Kristianstadsbladets webbsida från tisdag den 29:e 

november 2019.  

 

Ovan redovisas ytterligare ett exempel på skärmdump och uppslag från de båda 

plattformarna. Här ser vi dock att artiklarna från webbsidan skiljer sig från de i tryckt 

tidning då figurerna 4 och 5 är tagna från samma dag.  

 

Vid analysering av Kristianstadsbladets tryckta tidningen och webbsida delade vi 

utgående från tidigare forskning in artiklarna enligt följande kategoriska variabler: 

V1: Utgivningsdatum 

V2: Veckodag 

V3: Hard news 

V4: Soft news 

V5: Antal texttyper enligt nyhetsämne 

 

Enligt Nykvist (2011) kan soft och hard news delas upp i två kategorier. Detta 

tillämpade även vi för att dela upp artiklarna i två olika kategorier för att lättare kunna 

analysera Kristianstadsbladets nyhetsvärdering. ”Blåljus/Olycka”, ”Brott”, ”Ekonomi” 

och ”Politik/Kommun” gick under kategorin ”Hard news” som är V3 i kodschemat. 

Resterande ”Kultur/Nöje”, ”Sport” och ”Livsstil” gick under kategorin ”Soft news” som 

är V4 i kodschemat. Vi har inspirerats av en rapport från Reuters Institute (2016) för att 

dela in alla nyhetsartiklar från Kristianstadsbladet i de ovannämda ämneskategorierna. 

Vi har tagit inspiration från samma rapport för att dela in de ämneskategorierna i två 

vidare kategorier, soft och hard news.  

 

Analysenheter är det studien undersöker och utgår från beroende och oberoende 

variabler. I denna studie är analysenheterna lokala nyhetsartiklar från 

Kristianstadsbladets tryckta tidning och webbsida. Den här studiens beroende variabel 

är hur nyhetsvärdering skiljer sig åt mellan de två plattformarna, det vill säga det vi 

undersöker. Våra oberoende variabler är kategoriseringen av artiklarna. Oberoende 

variabler framgår i kodschemat nedan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, 

Wängnerud, 2017).  
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För att kunna kategorisera till soft och hard news utgick vi från en rapport från Reuters 

Institute: For the study of journalism (2016). Där skriver Newman, Fletcher, L. Levy 

och Nielsen (2016) att artiklar kan delas upp i ämneskategorier, som sedan kan sorteras 

till soft och hard news. De menar att hard news vanligtvis är ämnen som går att 

uppfölja, som politik och brott. Även ämnen som är ”just nu”, således aktuella, som 

blåljus. Till skillnad från hard news är soft news ämnen som innefattar nöje, kultur, 

livsstil och sport. De menar att hard news oftast är tyngre artiklar och soft news är de 

lättare.  

V5: Antal texttyper enligt nyhetsämne 

V5:1 Blåljus/Olycka  

V5:2 Brott/Kriminalitet  

V5:3 Ekonomi  

V5:4 Politik/Kommun  

V5:5 Kultur/Nöje  

V5:6 Sport  

V5:7 Livsstil  

Vi övervägde som genomgående variabelvärde i ämneskategoriseringen att applicera 

värdet ”går ej att kategorisera”, däremot efter inkodning av vårt empiriska material 

ansåg vi att det inte var nödvändigt eftersom vi kunde kategorisera alla artiklar i 

ovanstående ämnen då vi hade tydliga variabler.  

Som vi nämnde i kapitel 3.1 valde vi att inte undersöka toppnyheter på webbsidan eller 

framsidan i tryckt tidning eftersom vi ville ha en helhetsbild från Kristianstadsbladet.  

 

4.2.1 Materialurval  

 
Vi tillämpade ett urval att sortera bort lördagens nummer eftersom vi ansåg att 

helgnummer inte håller samma standard som under veckodagarna. Även söndagar 

sorterades bort då Kristianstadsbladet inte släpper tryckta tidningar på söndagar.  

Vi valde att skärmdumpa vid tidigare nämda specifika tiderna (se kapitel 4.2) för att få 

ett så jämnt och representativt flöde som möjligt under dagen. Även de största 

uppdateringarna gjordes vid dessa tidpunkter.  

Vi tillämpade även ett urval där vi avgränsade oss från debattartiklar, ledare och 

krönikor då vi inte ansåg att de var relevanta i samband med att analysera nyhetsartiklar 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017). Vi tillämpade ännu ett urval 
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där vi endast analyserade de artiklarna som var tillgängliga för alla prenumeranter på 

webbsidan.  

Vårt empiriska material bestod av totalt 1230 lokala nyhetsartiklar efter de urval vi 

tillämpat. Eftersom vi kodade så pass många artiklar anser vi att vi har hög validitet att 

vi kan uttrycka oss och i viss mån generalisera vårt insamlade material. Detta innebär att 

vår analys kan anses vara externt representativ för liknande lokaltidningar (Merriam, 

1994).  

 

Eftersom vi samlade in empiriskt material från tre olika tidpunkter på dygnet från 

webbsidan var vi tvungna att tillämpa ett urval när vi kodade. Urvalet innebar att vi 

kodade artiklar endast en gång om dagen. Således, ifall en artikel var en toppnyhet på 

morgonen och hamnade längre ner senare på dagen räknade vi således inte med den 

artikeln igen den dagen.   

Vi tillämpade även ett urval med koppling till digitaliseringsteorin (se kapitel 3.4) och 

så kallade clickbaits då vi såg att vissa artiklar låg kvar på webbsidan i flera dagar. Vi 

valde då att endast koda dem artiklarna en gång om dagen då vi hade empiriskt material 

från tre olika tidpunkter på dygnet.  

 

4.3 Kodschema och kodnyckel 

Undersökningens kodschema och kodnyckel förklarar kategorierna till vårt empiriska 

material som gäller både för tryckt tidning och webbsidan.  

V1 är utgivningsdatum för det kodade numret av Kristianstadsbladet. Värde t.ex. 2019-

11-11. 

V2 är veckodag för det kodade numret. Värden: Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, 

Fredag.  

V3 är antal nyhetstexter texttyp med värden 1 = hard news (Blåljus/Olycka, Brott, 

Ekonomi, Politik/Kommun). Se kapitel 4.2 där vi har förklarar soft/hard news.  

V4 är antal nyhetstexter texttyp med värden 2 = soft news (Kultur/Nöje, Sport, Livsstil). 

Se kapitel 4.2 där vi har förklarar soft/hard news.  

V5 är antal nyhetstexter enligt ämne, således de olika ämneskategorierna med hjälp av 

rapporten från Reuters Institute (2016).  

V5:1 Blåljus/Olycka: Innefattar direkta olyckor eller polisiära ärenden som händer 

”just nu”. 
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V5:2 Brott: Det som skiljer brott från blåljus/olycka är att här ingår det artiklar som 

innefattar domar, information om begångna brott eller pågående rättegångar. 

V5:3 Ekonomi: Här har vi samlat alla artiklar som handlar om företag som inte är 

kommunala. Här ingår även artiklar angående börsen.  

V5:4 Politik/Kommun: Alla som rör politik och kommunala ärenden har lagts i denna 

kategori. Med kommunala ärenden menar vi sjukvård, kommunaltrafik, skola och andra 

kommunala ärenden.  

V5:5 Kultur/Nöje: Här har vi samlat artiklar som handlar om föreställningar, 

spelningar, tävlingar och andra kultur- och nöjesrelaterade nyheter.  

V5:6 Sport: Allting som rör sport har vi lagt i denna kategori, det vill säga resultat från 

matcher, intervjuer med spelare/tränare och liknande sportrelaterade artiklar. 

V5:7 Livsstil: I denna kategori har vi samlat personporträtt och artiklar som rör 

familjeliv. 

 

Kodschema finns med som bilaga A.  

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Innan analys av data är det viktigt för en forskare att genomföra kontroll av det 

inkodade datamaterialets reliabilitet och validitet. Detta görs för att se ifall det 

uppkommit några slumpmässiga och/eller systematiska fel under kodningen av 

materialet. Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna har utförts medan validiteten 

beror av vad det är som mäts (Hellevik, 1984). Vi har tillämpat reliabilitet och validitet 

med hjälp av kodning av Kristianstadsbladets lokala nyhetsartiklar. Med det sagt 

förekommer inga försäkringar av att andra forskare skulle koda vårt empiriska material 

på exakt samma sätt som vi. Även fastän vi har ett tydligt kodschema och kodnyckel 

kommer vi som skriver denna studie från olika bakgrunder och det förekommer alltid 

risk att, i det här fallet lokala nyhetsartiklar, tolkas olika.  

Reliabiliteten kan testas på flera olika sätt. Eftersom vi har empiriskt material vi kodat 

in för en kvantitativ innehållsanalys skriver Hellevik (1984) att ett ekvivalenstest är bäst 

anpassat för oss. Det innebär att låta andra forskare koda, klassificera och stansa vårt 

empiriska material. Vi har definerat kategorier och valt att placera vårt kodade material i 

med inspiration från en rapport från Reuters Institute: For the study of journalism 

(2016). Genom att låta testa reliabilitet har vi båda kodat samma material utan att den 
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andra vet vad vi kodat in dem som i för kategori. Detta görs för att bedöma hur lika vi 

kodar utifrån de variabler och kategorier vi bestämt att använda oss av. 

  

Vi utförde ett interreliabilitetstest enligt Holstis modell (1969): 

r = 2 x M 

    _______ 

    N1 + N2 

 

M = Antal kodningsbeslut vilka kodare 1 och kodare 2 är överens om. 

N1 = Totala antalet kodningsbeslut som kodare 1 har gjort. 

N2 = Totala antalet kodningsbeslut som kodare 2 har gjort. 

  

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) skriver att det måste 

finnas tolkningsregler i genomförandet av en kvantitativ undersökning för hur det 

empiriska materialet ska klassificeras. Det har vi tillämpat genom att överenskomma 

vilka artiklar som ingår i en viss kategori och varför. Detta gör vi för att artiklarna ska 

anses vara entydiga och definierbara att materialet enkelt ska gå att särskiljas åt  

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017). 

 

Interreliabilitetstest på webbsidan: 

Vi utförde ett interreliabilitetstest på vårt empiriska material från webbsidan. Vi valde 

en dag, sammanlagt 22 artiklar vardera. Vi tog skärmdumpar från kl. 15.00 och valde en 

onsdag för en så simpel anledning att det var dagen mitt i veckan.  

Vi valde att utföra testet med endast lokala artiklar då det är det den här studien 

undersöker, inte nationella eller internationella artiklar.   

Av de 22 artiklarna vardera kodade vi totalt 21 artiklar lika och fick ett resultat på 0.95. 

Efter testet diskuterade vi våra tolkningsregler för att fastställa exakt vilka sorts nyheter 

som går under vilka kategorier för att få ett bättre resultat när vi senare kodar. Efter 

detta test förväntar vi oss få ett högre resultat på vårt interreliabilitetstest.  

 

r = 2 x 21 

    _______       = 0.95 

    22 + 22 
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Interreliabilitetstest i tryckt tidning: 

Vi utförde även ett interreliabilitetstest på vårt empiriska material från 

Kristianstadsabladets tryckta tidning. Vi valde som med interreliabilitetstestet på 

webbsidan en dag, däremot bestod detta test av 24 artiklar vardera. Vi valde även här en 

onsdag eftersom det var mitten på veckan. Även här valde vi att enbart utföra testet med 

lokala artiklar.  

Av de 24 artiklarna kodade vi totalt 22 artiklar lika och fick ett resultat på 0.92. Även 

efter detta testet diskuterade vi våra tolkningsregler för att få bättre resultat när vi kodar 

vårt empiriska material.  

 

r = 2 x 22 

    _______       = 0.92 

    24 + 24 

 

Sammanfattningsvis pekar båda reliabilitetstesternas resultat på att vår studie har en hög 

reliabilitet. 

Eftersom reliabilitetstesten visade på hög validitet och på grund av att vi har hög extern 

validitet anser vi att vår metod är alldeles tillräcklig och tillförlitlig för att våra resultat  

anses vara representativt. 

 

Styrkan för kvantitativ metod ligger främst i att förkara olika företeelser. Är validiteten i 

undersökningen tillräckligt hög möjliggör det för generaliserande slutsatser, vilket 

menas med att resultaten från vår studie kan likna vid andra icke undersökta redaktioner 

(Holme, 1997). Som vi nämt tidigare har vi ett empiriskt material på 1230 nyhetsartiklar 

vilket anses som mycket material och är avgörande för bra validitet. Det gäller speciellt 

för den externa validiten då vi utifrån våra resultat anses kunna generalisera. Med det 

anser vi att möjligheten att våra resultat ser likadana ut för andra liknanade 

lokaltidningar i Sverige är stor (Merriam, 1994).  

 

4.5 Metodkritik 

En av styrkorna för kvantitativ metod är att den lägger upp information på ett sätt som 

kan statistiskt generalisera. Däremot är det denna styrka som även kan anses som 

metodens svaghet då undersökningen inte integreras med sociala processer (Holme, 

1997). Enligt Holme (1997) har inte forskare samma möjlighet som i en kvalitativ 
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metod att se informatörens åsikter eller vad som anses vara relevant. Han menar således 

att forskare därför inte har möjligheten att själva bilda sig en uppfattning om 

informatörens situation eller se reaktioner när frågor ställs. Denna metodkritik har inte 

berört oss då det inte har gjorts några intervjuer i denna studie. 

 

En annan svaghet för kvantitativ metod är att det inte förekommer garanti att den 

information som samlats in är relevant för studien. Exempelvis kan det vara felaktiga 

frågeställningar som först märks vid insamlingsfasen, vilket då är för sent för att 

förändra (Holme, 1997). Eftersom vi inte använde oss av enkäter eller intervjuer stötte 

vi inte på denna metodkritik heller. 

 

Däremot var det emellanåt problematiskt för oss att veta vilken kategori artiklarna 

skulle sättas i från både den tryckta tidningen och webbsidan. Det justerade vi genom att 

bearbeta alla kategorier igen för att säkerställa vad som skulle placeras i vilken kategori. 

Även fastän vi säkerställde detta stötte vi på ännu en svårighet med valet av metod. 

Ibland uppfattade vi att det var problematiskt att utifrån endast en rubrik kategorisera 

artiklarna. Det ledde till att vi inte kunde kategorisera vissa nyheter i en ämneskategori 

direkt utan var tvungna att analysera textinnehållet för att genomföra detta val. Detta 

skedde när vi kodade materialet från webbsidan då vi endast hade skärmdumpar och 

inte hade möjlighet att läsa om artikeln direkt. Istället fick vi i efterhand söka upp 

artikeln på nätet och läsa kort vad artikeln handlade om för att fastställa vilken kategori 

den skulle placeras i.  

 

Under kodning av tryckt tidning beslutade vi oss för att koda allt material separat. Allt 

empiriskt material från den tryckta tidningen kodades således två gånger för att få ett så 

exakt resultat som möjligt. Däremot beslutade vi oss för att koda det empiriska 

materialet från webbsidan tillsammans för att försäkra oss om att inga artiklar kodades 

dubbelt som vi nämnde i kapitel 4.2.1. På grund av detta kodade vi webbsidan två 

gånger med en dags mellanrum för att säkerställa att materialet kodades korrekt. Således 

är allt empiriskt material i denna studie kodat två gånger. Eftersom vi kodade ett stort 

antal artiklar upptäckte vi att denna del skulle komma till att vara tidskrävande och tog 

längre tid än vad vi planerade. Dock var denna del en av de väsentligaste delarna av 

denna studie som gjorde att vi valde att lägga extra tid att koda allt empiriskt material 
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två gånger. Detta är inte bara kritik mot val av metod utan även kritik mot oss och vår  

tidsplanering. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Vi har valt att inte censurera varken namn eller ansikte från de skärmdumpar och 

uppslag från Kristianstadsbladet då vi resonerar att de som publicerats i  

Kristianstadsbladet har gett sitt samtycke till publicering av deras namn och bild. Vi har 

därför valt att inte censurera detta då namn och bilder eventuellt styrker motiveringen 

till hur vi har ämneskategoriserat artiklarna. 

Vi tar även starkt avstånd från att uppge att de är våra egna producerade bilder då det 

inte är vi som äger dem.  

 

 

5 Resultat och analys  
I detta kapitel redovisas resultaten från Kristianstadsbladets tryckta tidning och 

webbsida följt av analys av vår kvantitativa innehållsanalys. 

 

5.1 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen vi genomfört. 

Resultaten kommer redovisas i form av diagram med korta förklarande texter till.  

Vi kommer inledningsvis redovisa resultaten från Kristianstadsbladets tryckta tidning 

följt av deras webbsida. 
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Blåljus/Olycka
14%

Brott
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Ekonomi
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Politik/Kommun
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5.1.1 Kristianstadsbladet som tryckt tidning 

 
Diagram av Kristianstadsbladets lokala nyhetsartiklar i ämneskategorier 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 585 artiklar.   

 

I cirkeldiagrammet ovan redovisas de inkodade nyhetsartiklarna från 

Kristiansatdsbladets trycka tidning. Nedan redovisas procentandelarnas antal sorterat i 

storleksordning. 

- Politik/Kommun som består av 23 procent är 133 nyhetsartiklar.  

- Sport som består av 20 procent är 118 nyhetsartiklar. 

- Kultur/Nöje som består av 17 procent är 101 nyhetsartiklar. 

- Blåljus/Olycka som består av 14 procent är 80 nyhetsartiklar. 

- Brott som består av 13 procent är 76 nyhetsartiklar. 

- Livsstil som består av 8 procent är 46 nyhetsartiklar. 

- Ekonomi som består av 5 procent är 31 nyhetsartiklar. 
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Hard news
55%

Soft news
45%

Diagram av Kristianstadsbladets lokala nyhetsartiklar uppdelat i hard och soft 

news 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 585 artiklar. 

 

Cirkeldiagrammet visar antal soft och hard news i tryckt tidning. Nedan redovisas 

procentandelarnas antal sorterat i storleksordning. 

- Hard news som består av 55 procent är 320 nyhetsartiklar. 

- Soft news som består av 45 procent är 265 nyhetsartiklar.  
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5.1.2 Kristianstadsbladet som webbsida  

 
Diagram av Kristianstadsbladets lokala nyhetsartiklar i ämneskategorier 2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 645 artiklar.  

 

Det som redovisas i cirkeldiagrammet ovan är de inkodade nyhetsartiklarna från 

Kristiansatdsbladets webbsida. Nedan redovisas procentandelarnas antal sorterat i 

storleksordning. 

- Politik/Kommun som består av 21 procent är 135 nyhetsartiklar.  

- Sport som består av 18 procent är 116 nyhetsartiklar. 

- Brott som består av 16 procent är 102 nyhetsartiklar. 

- Livsstil som består av 14 procent är 89 nyhetsartiklar. 

- Kultur/Nöje som också består av 14 procent är också 89 nyhetsartiklar. 

- Blåljus/Olycka som består av 12 procent är 80 nyhetsartiklar. 

- Ekonomi som består av 5 procent är 34 nyhetsartiklar.  
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Hard news
54%

Soft news
46%

Diagram av Kristianstadsbladets lokala nyhetsartiklar uppdelat i hard och soft 

news 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 645 artiklar. 

 

Cirkeldiagrammet visar antal soft och hard news på webbsida. Nedan redovisas 

procentandelarnas antal sorterat i storleksordning. 

- Hard news som består av 54 procent är 351 nyhetsartiklar. 

- Soft news som består av 46 procent är 294 nyhetsartiklar.  

 

Sammanfattning av resultaten från analysen av Kristianstadsbladet: 

Om vi bedömer resultaten i helhet kan vi bedöma att skillnaderna på rapporteringen hos 

Kristianstadsbladets tryckta tidning och deras webbsida inte skiljer sig mycket åt. Det 

förekommer endast en mindre märkbar skillnad i rapporteringen i kategorin ”Livsstil”. 

Även skillnaderna på antalet hard och soft news skiljer sig inte synnerligen åt utifrån 

vilket medium som analyserats. 
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5.2 Analys 

I detta kapitel redovisas analysen utgående från tidigare forskning och valda teorier. Vi 

har valt att dela upp analysen i olika underkapitel för att mer strukturerat och enklare 

presentera de olika delarna av analysen. I synnerhet eftersom de mest intressanta 

resultaten kan kopplas till tidigare forskning och valda teorier.  

 

5.2.1 Digitalisering av massmedier 

Om vi bedömer våra resultat utifrån digitalisering av massmedier (2.1), där vi 

redovisade statistik från mediabarometern angående vilka åldersgenerationer som läser 

sina nyheter på de olika mediumen, kan vi konstatera att generationsfrågan inte rör 

Kristianstadsbladets nyhetsvärdering. Statistiken påvisade att tryckta tidningar 

domineras av läsare av den äldre generationen medan de yngre generationerna hämtar 

nyheter från icketraditionella medium som webbsidor. Om vi med dessa siffror kopplar 

till vad de olika generationerna anser är viktiga ämnen kan vi återigen konstatera att 

detta inte är något som berör Kristianstadsbladet. Vi kan således påstå att 

Kristianstadsbladets båda plattformar inte är formade utefter vad olika generationer vill 

läsa om, utan är formade på ett sätt där all slags publik ska kunna ta del av alla slags 

nyheter på de båda plattformarna.  

 

Som vi nämnde i tidigare kapitel (2.1) menar Nygren och Zuiderveld (2011) att 

webbsidan är händelsestyrd där det ständigt uppdateras artiklar som faller under 

kategorierna ”Blåljus/Olycka” och ”Brott”, medan papperstidningen är den långsamma 

plattformen. Däremot kan vi se att detta inte stämmer helt med Kristianstadsbladets 

nyhetsvärdering då majoriteten av artiklarna i de kategorierna även publiceras i deras 

tryckta tidning. Vi kan således säga att Kristianstadsbladets webbsida inte enbart är 

händelsestyrd och deras tryckta tidning inte enbart består av ”långsamma” nyheter som 

kommunala strider. Vår slutsats blir därför att digitalisering av massmedier som Nygren 

och Zuiderveld (2011) beskriver inte stämmer överens med Kristianstadsbladet. Trots 

att digitalisering är ett växande fenomen kan vi fastslå att Kristianstadsbladet har 

anpassat sina alternativa medium då våra resultat påvisade att allt publicerat material 

återfinns på deras båda plattformar. 
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I samma kapitel (2.1) nämnde vi att redaktioner använder sig av “tracking data” för att 

se vilka nyheter och artiklar som är populära hos läsarna på webbsidan och utifrån detta 

har möjlighet att korrigera nyhetsvärdering därefter. Däremot som vi redovisat i våra 

resultat kan vi se att just nyhetsvärdering inte förändras från deras tryckta tidningen till 

webbsidan.  

Utifrån att vi endast genomförde en kvantitativ studie gick vi nästan aldrig in på 

artiklarna från webbsidan för att analysera dem. I fråga om Kristianstadsbladet 

uppdaterade texten i de artiklar som behandlade exempelvis ”Blåljus/Olycka” har vi 

således inte upplevt dessa uppdateringar. Däremot eftersom vi undersökte antalet 

artiklar kan vi endast utifrån våra resultat se att antalet artiklar som innefattade 

”Blåljus/Olyckor” förekom i ungefär lika antal som på webbsidan som det förekom i 

deras tryckta tidningen. Även här kan vi dra slutsatsen att ”tracking data” och att 

webbsidan ska vara händelsestyrd inte påverkar Kristianstadsbladets webbsida.  

 

Precis som Nygren och Zuiderveld (2011) menar (se kapitel 2.1) är artiklarna som 

publiceras på webbsidan även publicerades i tryckt tidning. Vi kan se att det stämmer 

överens med våra resultat och vi kunde även se att de minsta notiserna som gick under 

kategorin ”Blåljus/Olycka” även publicerades i Kristianstadsbladets tryckta tidning 

dagen efter publicering på webbsidan. Dock precis som Nygren och Zuiderveld (2011) 

skrev om ”recycling” kan vi anta att även de minsta notiserna som publiceras både i 

tryckt tidning och på webbsidan är omskriva och anpassade till just de mediumet som 

artikeln ska publiceras i. Med det menar vi att artiklar är anpassade på så sätt att de blir 

skriva i korrekt tempus när de publiceras i morgondagens tryckta tidning efter att de har 

publicerats på webbsidan.  

 

När vi analyserar våra resultat kan vi även anta att Kristianstadsbladets nyhetsvärdering 

inte skiljer sig åt från de olika plattformarna eftersom digitaliseringen har löst upp 

gränserna över vad som ska publiceras på specifika plattformar (Snickars, 2014). Att 

mediekonvergens har påverkat Kristianstadsbladet framgår tydligt i våra resultat då vi 

inte ser en markant skillnad i deras nyhetsvärdering. Vi ser även att de artiklar som 

publiceras på webben även publiceras i tryckt tidning med likadana använda bilder, 

vilket är huvudsyftet med mediekonvergens.  

För att sammanfatta analysen kan vi konstatera att majoriteten av våra resultat visar det 

motsatta från vad tidigare forskning och valda teorier säger angående nyhetsvärdering i 
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tryckt tidning och på webbsidan. De resultat vi frambringat som stämmer överens med 

tidigare forskning och valda teorier är de delar som säger att nyhetsvärdering inte ändras 

eller skiljer sig åt i de olika mediumen. 

 

5.2.2 The Young and Agenda-less? Exploring Age-related Differences in Agenda 

Setting on the Youngest Generation, Baby Boomers, and the Civic Generation 

Utifrån vår valda tidigare forskning ”The Young and Agenda-less? Exploring Age-

related Differences in Agenda Setting on the Youngest Generation, Baby Boomers, and 

the Civic Generation” kan vi bedöma att våra resultat stämde överens med Colemans 

och McCombs (2007) resultat när det innefattar skillnaden på nyhetsvärdering i olika 

medium eftersom nyhetsvärdering i tryckt tidning respektive webbsida inte innefattade 

stora skillnader. Även här kan vi se att skillnaden på nyhetsvärdering inte påverkas av 

generationsfrågan. Varför vi kan framföra denna slutsats är eftersom i kapitel 2.1 har vi 

tidigare skrivit om att det förekommer undersökningar och tabeller som visar att det är 

den yngre generationen som till största del tar del av nyheter från webbsidan, medan 

den äldre generationen tar del av nyheter via de traditionella medier som tryckt tidning. 

Detta tas även upp i denna tidigare forskning.  

 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att Colemans och McCombs (2007) resultat 

stämmer överens med våra resultat eftersom nyhetsvärdering inte skiljer sig åt mellan 

den äldre och yngre generationen, vilket heller inte syns i vår undersökning av 

Kristianstadsbladet.  

 

5.2.3 Gatekeeping 

Som William P. Cassidy (2006) antyder i sitt resultat från sin studie ”Gatekeeping for 

similar for online, print journalists” har gatekeepingprocessen mer inflytande på 

redaktionell nivå än vad den har på individuell nivå. Således att en redaktions 

arbetspraxis och förbestämda rutiner har mer bestämmande över gatekeepingsprocessen 

än vad enskilda journalister har. Utifrån våra resultat kan vi anta att detta stämmer 

överens med redaktionen på Kristianstadsbladet. Vi utgår från detta eftersom 

nyhetsvärdering i deras tryckta tidning och på deras webbsida är slående lika och vi kan 

således därför anta att deras gatekeepingprocess är arbetspraxis och inte bestämd på 

individuell nivå. 
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Precis som i Cassidys (2006) resultat som påvisade likheterna för varje grupp han 

undersökte antyder han att journalister som jobbar med tryckta medier och 

onlinejournalister till största del inte skiljer åt. Den tidigare forskning han nämnde 

skriven av Singer (1997) kom fram till att gatekeepingteorin är en fungerande ram för 

onlinejournalistik lika väl som för tryckta medier. Således att gatekeepingprocessen ser 

lika ut för webbjournalistik som för tryckt tidning. Med våra resultat från både tryckt 

tidning och webbsida kan vi se att detta stämmer överens med Kristianstadsbladet då 

nyhetsvärdering var densamma.  

 

Weibull, Wadbring och Olsson (2018) menar att urvalet av vilka artiklar som ska 

publiceras utgörs efter andra värderingsprinciper, eller av algoritmer, på webbsidan som 

kan skilja sig från traditionella mediumen. De menar således att urvalet av det som 

publiceras på webbsidan skiljer sig åt jämfört med det som publiceras i tryckt tidning. 

Här kan vi se att denna del av gatekeepingprocessen motsäger våra resultat eftersom 

nyhetsvärdering inte skiljer sig åt.  

 

5.2.4 Nyhetsvärderingsteorin 

Hvitfelt (1985) menar att nyhetsvärdering och nyhetsprocessen ser annorlunda ut 

beroende på vilket medium som nyheten publiceras i eftersom de olika plattformarna 

har olika slags publik. Han menar att nyhetsflödet ändras beroende på detta. Här ser vi 

att nyhetsvärderingsteorin inte stämmer med de resultat vi fått fram från vårt empiriska 

material eftersom procentandelarna av de olika ämneskategorierna är väldigt lika på de 

båda plattformarna. Den mest markanta skillnaden vi kan se procentandel-mässigt 

jämfört på de två olika plattformarna är ämneskategorin ”Livsstil”. I 

Kristianstadsbladets tryckta tidning bestod ”Livsstil” av 8 procentandelar, medan på 

webbsidan innehöll den kategorin 14 procentandelar. 

 

Precis som Hvitfelt (1985) menar kan vi utifrån våra resultat se att ämneskategorin 

”Sport”, både i tryckt tidning och på webbsidan, får väldigt mycket utrymme med 18 

respektive 20 procentandelar av det lokala innehållet. Han menade detta eftersom sport 

är ett ämne som ligger många individer nära, men även ämnen som ”Blåljus/Olycka” får 

stort utrymme. Det kan vi se även i våra resultat där de ämnena både i tryckt tidning och 

på webbsidan tilldelas stort uttrymme fastän de inte är ämnen som ligger nära individer 

på samma sätt som när det gäller ”Sport”.  
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Hvitfelt (1985) menar även att vad som konstrueras som nyhet beror på vart den ska 

publiceras och hur nyheten är utformad, med tanke på att olika slags plattformar har 

olika slags publik. Han menar att nyhetsflödet förändras beroende på detta, men även 

här ser vi att nyhetsvärderingsteorin motsäger de resultat vi fått fram. Utifrån våra 

resultat kan vi se att artiklar inte anpassas utifrån vilken plattform de ska publiceras i, 

utan de artiklar som publiceras på webbsidan publiceras även i tryckt tidning. Det vi 

menar här är att alla artiklar som Kristianstadsbladet skriver publiceras på deras båda 

plattformar. Vår slutsats kring denna teori är således att Kristianstadsbladet innefattar 

lika  nyhetsvärdering i deras tryckta tidning som på deras webbsida då det var detta våra 

resultat påvisade. 

 

5.2.5 Medielogik 

Enligt teorin medielogik som vi skrivit om i kapitel 3.2 är en av medielogikens större 

faktorer utrymmet. I tryckt tidning förekommer det endast plats för ett visst antal 

nyheter medan det på webbsidan förekommer större frihet att publicera fler artiklar. 

Mediumen måste också genomföra urval om vilka artiklar som ska publiceras på de 

sidor de har tillgängliga i tryckt tidning. I våra resultat kan vi se att just denna del i 

medielogiken inte stämmer överens med de resultat vi kommit fram till. Det skiljde 

endast 60 artiklar åt av vårt kodade material mellan den tryckta tidningen och 

webbsidan. Vi kan även antyda utifrån våra resultat att skillnaden på mängden artiklar 

inom respektive ämne inte heller skiljde sig åt synnerligen mycket.  

 

Hedman (2006) skriver även att det förekommer skillnader i vilka artiklar som platsar 

bäst för olika plattformar och att detta kan påverka vilka artiklar som publiceras på 

vilken plattform. Utifrån våra resultat kan vi anta och tolka att Kristianstadsbladet inte 

påverkats av denna del i medielogiken då vi bedömer att artiklarna som publicerats på 

webbsidan även publiceras i deras tryckta tidningen och vice versa. Vi kan således anta 

att Kristianstadsbladet inte fokuserar på att vissa av deras artiklar ska ”passa in” på vissa 

plattformar utan snarare att artiklarna ska fungera både på webbsidan och i den tryckta 

tidningen. Här kan vi antyda att digitalisering motstrider medielogik (Gripsrud & Moe, 

2010) eftersom medielogiken fastslår att det finns skillnader i vilket material som passar 

bäst för olika plattformar, medan digitalisering påstår att de gränserna suddas ut i takt 

med att teknologin utvecklas (se kapitel 2.1). 
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Enligt våra resultat kan vi även antyda att medielogikens huvudgren, 

kommersialiseringen, inte heller påverkade Kristianstadsbladets nyhetsvärdering. Vi 

påstår detta eftersom alla lokala nyhetsartiklar återfanns på de båda plattformarna, och 

vi kan endast anta att de artiklar som publiceras på webbsidan inte enbart publicerats där 

för att locka till clickbaits då de även återfinns i tryckt tidning där clickbaits inte fyller 

någon funktion.  

Vår slutsats blir därför, genom medielogiken, att nyheter inte anpassas för att passa in 

och sälja mer. Eftersom utbudet mellan webbsidan och tryckt tidning inte skiljde sig åt 

kan vi inte se några större anledningar för Kristianstadsbladet att använda sig av 

medielogikens komponent mediedramaturgi. Vilket menas med att redaktioner säljer in 

nyheter som lockar till läsning, förutom de få artiklar som under några dagars tid låg 

uppe på deras webbsida, möjligtvis för att locka clickbaits. 

 

5.2.6 Dagordningsteorin 

Som vi skrev angående dagordningsteorin i kapitel 3.3 kom McCombs och Shaw (1972) 

fram till i sin studie att medier har möjligheten att bestämma vilka frågor och/eller ämne 

allmänheten anser är viktiga. Som vi skrev tidigare (se kapitel 3.3) resonerade vi som så 

att vi skulle se en så kallad ”omvänd agendasättning” med grund av digitalisering av 

massmedier eftersom vissa ämnen anses som mer viktigare än andra i olika 

generationer. Med våra resultat kan vi antyda att detta inte stämmer överens med 

Kristianstadsbladets nyhetsvärdering då de har ett jämt flöde överlag av vilka ämnen det 

rapporteras om. Den skillnad vi kan se i omfattning av ämne är att det både i tryckt 

tidning och på webbsidan rapporteras mer kring vissa ämnen och mindre kring andra 

ämne. Däremot är skillnaderna ungefär lika stora på de båda plattformarna. Med våra 

resultat kopplat till dagordningsteorin kan vi anta att Kristianstadsbladet publicerar ett 

så jämnt och varierat flöde av ämnen som möjligt och är noggranna med att publicera 

nyhetsartiklar i alla olika ämnen att hela deras publik har nyheter att läsa. 

 

Med denna teori kan vi anta att Kristianstadsbladets läsare inte anser att ämnet 

”Ekonomi” är ett viktigt ämne då det inte rapporterades många artiklar angående det 

ämnet under vår undersökningsperiod. Likaså utifrån denna teori kan vi dra slutsatsen 

att Kristianstadsbladets läsare anser att ”Politik/Kommun” är ett viktigt ämne då det var 

denna kategori det rapporterades mest om både i tryckt tidning och på deras webbsida.  
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5.2.7 Huvudhypotes 

Vi kan utifrån våra resultat fastställa att vår huvudhypotes inte stämde. Däremot kunde 

vi se att vår hypotes angående yngre och äldre generationer stämde överens med 

tidigare forskning (se kapitel 2.1). Mediebarometern (2018) visade statistik på att den 

yngre generationen tar del av nyheter på icketraditionella medier som webbsidor medan 

den äldre generationen tar del av nyheter från tradiotionella medier som tryckt tidning. 

Lika statisik kan vi se från den tidigare forskningen ”The Young and Agenda-less? 

Exploring Age-related Differences in Agenda Setting on the Youngest Generation, Baby 

Boomers, and the Civic Generation” (2007) som påvisade att de olika generationerna 

hämtar nyheter från olika plattformar. Det som styrker att vår huvudhypotes inte 

stämmer är digitalisering av massmedier eftersom annorlunda nyhetsvärdering inte 

längre återfinns i Kristianstadsbladet då de publicerar alla lokala nyhetsartiklar på båda 

plattformar. 

 

För att svara på vår andra hypotes, att generationsfrågan skulle vara huvudanledningen 

till annorlunda nyhetsvärdering, kan vi fastslå att olika generationer inte påverkar 

nyhetsvärdering hos Kristianstadsbladet. Vi anser detta eftersom de olika plattformarnas 

nyhetsvärdering inte skiljde sig åt, och därför kan vi inte påstå att generationer påverkar 

digitalisering av massmedier.  

 

6 Sammanfattande slutsatser, svar på frågeställningar och 

diskussion 
I detta kapitel redovisas sammanfattande slutsatser följt av svar på studiens 

frågeställningar avslutat med diskussion.  

 

6.1 Sammanfattande slutsatser 

Vi kan konstatera att vår huvudhypotes inte helt stämde. Dock kan vi dra slutsatsen att 

våra resultat inte alltid stämt överens med nämnda tidigare forsknings resultat eftersom 

vi inte har samma empiriska material eller har använt oss av exakt samma metod i vår 

undersökning. 

Det vi kunde antyda var att vissa delar, som vi nämnt tidigare i kapitel 5, stämde 

överens med den här studiens valda teorier men inte så pass mycket att vi kan säga att 

vår arbetshypotes stämde.   
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Vi kan dra slutsatsen att Kristianstadsbladet, medvetet eller omedvetet, har ett väldigt 

koncist och jämt flöde av olika sorters nyhetsartiklar både genom deras tryckta tidning 

och webbsida. Beträffande tidigare forskning antog vi att vi skulle se en större markant 

skillnad i nyhetsvärdering. Vi förmodade att vi skulle se en större skillnad på de olika 

plattformarna eftersom de valda teorierna säger att de har olika slags publik och därför 

borde se annorlunda ut jämfört med varandra. Exempelvis att webbsidan skulle 

innehålla mer hard news som ”Blåljus/Olycka” och ”Brott” och tryckt tidning skulle 

innehålla mer soft news som ”Livsstil”.  

Vi kan även antyda att antalet soft och hard news inte heller skiljer sig åt mer än en 

procentandel där den tryckta tidningen bestod av 55 procent hard news medan 

webbsidan bestod av 54 procent. Vår slutsats blir därför att antalet hard och soft news 

inte påverkar Kristianstadsbladets nyhetsvärdering.  

 

Den största (och kanske viktigste) slutsatsen vi kan dra är, precis som Snickars (2014) 

menar, att medier idag inte har några begränsningar gällande publicering av innehåll på 

olika plattformar. Att digitaliesringen har möjliggjort för att kunna publicera i princip 

vilket innehåll som helst på vilken plattform som helst. Vi kan då våga påstå att 

digitaliseringen bidragit till samhällelig relevans speciellt när det kommer till 

demokratin.  

 

6.2 Svar på frågeställningar 

Huvudmålet med den här studien var att undersöka om Kristianstadsbladets 

nyhetsvärdering ser annorlunda ut i deras tryckta tidning jämfört med på deras 

webbsida. Med tidigare forskning och teorier som bakgrund kan vi efter vår analys 

konstatera att nyhetsvärdering är i princip identiska på deras olika plattformar. Den enda 

markanta skillnaden vi såg i resultaten var kategorin ”Livsstil” som vi redovisade i 

kapitel 5.1. Dock kan detta bero på att denna studiens analys delvis är gjord på ett annat 

sätt än hur andra forskare, som vi nämnt tidigare i denna studie, har undersökt samma 

ämne.  

 

Vidare till den här studiens andra frågeställning vad som kan förklara eventuella 

skillnader kan vi därför ha svårigheter att svara på. Den skillnad vi såg går emot det vi 

läst om i tidigare forskning och valda teorier. Vi förmodade att med statistik från 

Mediebarometern (2018) som vi nämnde i kapitel 3.4 kunna svara på denna 
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frågeställning med tanke på att tidigare forskning visar på att olika generationer hämtar 

sina nyheter från olika plattformar. Tidigare forskning säger således att med tanke på 

detta borde de olika plattformarna ha annorlunda nyhetsvärdering eftersom de har olika 

slags publik som anser att vissa ämne är mer viktiga än andra. Däremot eftersom våra 

resultat visade det motsatta kan vi inte anta att de eventuella skillnaderna beror på 

generationsfrågan. Vi kan således inte med hjälp av Mediabarometern (2018) svara på 

vår andra frågeställning.  

 

Vi kan konstatera att digitalisering av massmedier påverkat Kristianstadsbladet på så 

sätt att vi inte kan se skillnader på deras nyhetsvärdering. Precis som Coleman och 

McCombs (2007) kom fram till i sin studie kan vi antyda att generationsfrågan inte är 

en anledning till eventuella skillnader på nyhetsvärdering.  

 

6.3 Diskussion 

Om vi ska se våra resultat ur ett samhällsperspektiv har Kristianstadsbladet, medvetet 

eller omedvetet, valt att publicera samma innehåll i tryckt tidning och på deras 

webbsida. Eftersom journalistik är en del av vår demokrati är det viktigt att alla ska 

kunna ta del av samma nyheter oavsett generation och vart de läser sina nyheter.  

 

Vi anser att Kristianstadsbladet värnar om demokratin och är måna om att alla deras 

läsare och olika målgrupper ska kunna ta del av hela deras innehåll även fastän de bara 

läser sina nyheter på webbsidan eller i tryckt tidning. Läsare ska således kunna hitta och 

ta del av alla artiklar oavsett vilken plattform de tar del av sina nyheter ifrån.  

Eftersom vi förmodade att digitalisering vanligtvis påverkar innehållet på de olika 

plattformarna var vi övertygade om vi att det fanns en risk att de som tar del av sina 

nyheter från endast en plattform går miste om samhällsviktig information. Exempelvis 

om läsare endast hämtar nyheter från webbsidan missar artiklar som endast publiceras i 

tryckt tidning. Detta är dock inget som berör våra resultat, däremot är det en 

samhällsfundering utifrån en demokratisk synvinkel vi erhåller. Vi vågar således påstå 

att det är dels på grund av digitalisering som Kristianstadsbladet har en så pass jämn 

nyhetsvärdering som de erhåller.  

 

När vi funderar kring våra resultat ifrågasätter vi ifall det kan bero på att vi enbart har 

undersökt en lokaltidning och endast lokala nyhetsartiklar. Vi funderar därför på om 
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våra resultat hade sett likadana ut om vi även hade kodat internationella och nationella 

nyhetsartiklar som är tagna från TT samt åsiktstexter, således alla artiklar i 

Kristianstadsbladet. Nu undersökte vi inte de texttyperna eftersom vi fokuserade på 

lokala nyhetsartiklar. Om vi hade räknat med alla nyhetsartiklar hade fokuset möjligtvis 

inte landat på att vi undersökte just en lokaltidning även fastän det fortfarande är en 

lokaltidning. Hade vi även kodat internationella och nationella nyhetsartiklar hade detta 

inte varit en lokal undersökning eftersom de lokala nyhetsartiklarna eventuellt hade 

försvunnit i mängden.  

 

En resonerande tanke vi också erhåller är hur antalet soft och hard news hade sett ut ifall 

vi hade inkluderat de ovannämnda texttyperna. När vi kodade den tryckta tidningen såg 

vi många nationella och internationella nyhetsartiklar samt åsiktstexter. Möjligtvis hade 

det varit så att våra resultat hade sett väldigt annorlunda ut gällande soft och hard news 

ifall vi hade analyserat alla Kristianstadsbladets artiklar. Våra resultat hade antagligen 

dock fortfarande motsagt vad våra valda teorier säger när det handlar om soft och hard 

news med tanke på vad vi såg när vi kodade vårt empiriska material. Vi kan såklart inte 

påstå att det hade varit så, men utifrån det vi såg kan vi bara anta att det hade blivit 

större skillnad. Vi reflekterar även över ifall våra resultat hade sett annorlunda ut ifall vi 

undersökte Kristianstadsbladets nyhetsapp istället för webbsidan just med tanke på 

digitalisering av massmedier. 

 

Vi anser att det är anmärkningsvärt att ”Livsstil” och ”Brott” får större utrymme på 

webbsidan än i tryckt tidning eftersom tidigare forskning och medielogiken (se kapitel 

2.3 och 3.2) antyder att de kan anses vara bättre anpassade i tryckt tidning där de kan få 

större plats. Även här kopplar vi till soft och hard news då valda teorier säger att hard 

news får större plats på webbsidan medan våra resultat säger, även om det bara var en 

liten skillnad, att hard news får större plats i Kristianstadsbladets tryckta tidning. Att 

artiklar som går under kategorin ”Livsstil” fick så pass mycket mer utrymme på 

webbsidan anser vi är underligt eftersom sådana texttyper anses som långsamma artiklar 

och platsar bättre i tryckt tidning. Vi var övertygade om att vi skulle se fler artiklar av 

den texttypen i deras tryckta tidning, men vi kan bara anta att sådana artiklar lockar till 

sig klick och att de därför platsar så bra på webbsidan. Detta såg vi också när vi kodade 

Kristianstadsbladets webbsida. Vissa artiklar som gick under just den kategorin kunde 

ligga kvar på webbsidan i flera dagar för att de antagligen gav så kallade clickbaits.  
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Snickars (2014) påstår att digitalisering ofta beskrivs som något vi står inför, något som 

komma skall och som ska förändra det mesta. Kanske är det så att vi redan befinner oss 

i den förändringen utan att vi reflekterar över det. Snickars (2014) menar att digital 

informationsteknik ofta ses som något nytt, när det i själva verket är 20 år gammalt när 

det kommer till webben, och 50 år gammalt när det kommer till internet.  

 

6.4 Fortsatt forskning 

En reflektion vi har till fortsatt forskning är att antingen undersöka fler lokaltidningar 

som rör sig i samma utsträckning som Kristianstadsbladet för att se om resultaten hade 

sett likadana ut. Eftersom Kristianstadsbladet går under mediekoncernen Gota Media 

resonerade vi även som fortsatt forskning att undersöka Gota media som helhet för att 

undersöka ifall resultaten hade sett likadana ut på tidningar som går under samma 

mediekoncern. Vi spekulerar om nyhetsvärdering på Kristianstadsbladet är redaktionens 

arbetspraxis eller om det kan vara en arbetspraxis på hela Gota Media. Kanske ser 

arbetspraxis likadan ut på alla lokala redaktioner som går under mediekoncernen Gota 

Media, däremot hade det intressanta hade varit att se om det är just Gota Medias 

arbetspraxis, redaktionell arbetspraxis eller individuell arbetspraxis som styr olika 

lokalredaktioners nyhetsvärdering.   
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Bilagor 

 

Bilaga A Kodschema  

 

Bilaga visar kodschema både för tryckt tidning och webbsida.  

 


