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Paywalls have quickly become a large part of the media industry and are constantly 

evolving. Most news media today use a form of paywall to be able to earn revenue off 

their content. In this study we have made a qualitative text analysis where we compared 

themes between COVID-19 articles behind paywalls and articles which are free to read 

on Aftonbladet and Expressen. By using theories concerning news value, news selection 

and media logic, we were able to examine what kind of themes we could find in the 

articles placed behind paywalls and compare that to the articles that is free to read. 

 

The results showed that there were more differences than similarities between the 

content that is placed behind paywalls and the content that is free to read on Aftonbladet 

and Expressen. When the articles were free to read, they frequently had content that 

focused on the simplification of information from the authorities, calming articles where 

experts are not worried and articles about the individuals and their role in a crisis. For 

the articles that were placed behind paywalls, clickbait captions were more frequently 

used, probably because of a financial aspect. Most of the articles that were placed 

behind paywalls had a negative tone where words such as death, panic and worry were 

involved. According to this result, we came to the conclusion that the articles in the 

analyzed online newspapers have two different media logics: one for the news that is 

placed behind paywalls and one for the news that is free to read.  
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1 Introduktion 

Den 11 mars 2020 var dagen då världshälsoorganisationen WHO deklarerade 

spridningen av coronaviruset som en pandemi (WHO, 2021). Det var också dagen då 

Sverige vändes upp och ned, då den första människan i landet dog av viruset 

(Folkhälsomyndigheten, 2021). Dagarna som följde kom det nya restriktioner och 

plötsligt kunde vi inte träffa människor i den mån vi var vana vid. Distansarbete och 

distansstudier är det nya vanliga, när vi skriver detta i början av år 2021.   

  

I en kris har nyhetsmedier en stor roll, vilket är att publicera nyheter i ett snabbare 

tempo än normalt. Detta eftersom människor som inte vanligtvis är intresserade av 

nyheter vanligen är sämre på att leta upp information. Om etablerade medier inte 

kommer ut med nyheter snabbt kan missförstånden blir stora, då människor kan söka sig 

till källor som inte är trovärdiga samt för att de känner tillit till de etablerade medierna. 

Därmed får journalistikens roll en mycket större betydelse under kriser (Weibull 

& Wadbring, 2020).   

  

Sedan internetbaserade nyheter blivit det huvudsakliga sättet att ta in nyheter på, har 

också fenomenet betalväggar blivit vanligare och vanligare. Idag använder sig de flesta 

nyhetsmedier i USA och Europa av betalväggar på allt eller vissa delar av innehållet på 

sina hemsidor, enligt en undersökning av Reuters (Graves & Simon, 2019). I vår 

undersökning genomförs en kvalitativ textanalys där vi undersöker vilket innehåll som 

placeras bakom betalvägg och inte, med fokus på coronapandemin. Detta kommer att 

utföras genom en analys av hur artiklar som handlar om coronaviruset bakom betalvägg 

framställs och presenteras, i förhållande till de artiklar med samma ämne som inte 

placeras bakom betalvägg. Då det finns många olika sorters betalväggsmodeller, har vi 

aktivt valt att analysera två tidningar med samma sorts modell, Freemium-modellen 

(mer om olika betalväggsmodeller i kapitel 2.2 Betalväggar). Valet föll 

på Aftonbladet och Expressen, eftersom de har samma betalväggsmodell samt är två av 

Sveriges största webbtidningar (Kantar Sifo, 2018).   

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka teman som går att hitta bland det innehåll som 

placeras bakom betalvägg och vilket som inte gör det under coronapandemin år 2020. 
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Genom en kvalitativ textanalys kommer vi att studera hur tidningarna gjort sin 

nyhetsvärdering samt skillnader och likheter i innehållet bland de artiklar som är 

placerade bakom betalvägg och de som inte är bakom betalvägg. Totalt 40 webbartiklar 

kommer att analyseras från de två valda tidningarna, Expressen och Aftonbladet, som är 

publicerade mellan mars och december 2020. Vi har valt ut en låst artikel och en öppen 

artikel per tidning, varje månad under 10 månaders tid. Vi ska inte jämföra de två 

tidningarna med varandra, utan det vi ska analysera och jämföra är tidningarnas innehåll 

bakom betalvägg gentemot det innehåll som inte är bakom betalvägg. Anledningen till 

att vi valt två olika tidningar är för att öka studiens trovärdighet. 

 

1.2 Frågeställningar 

Studien kommer att besvara följande frågeställningar:  

• Vilka teman går det att hitta bland de artiklar som är öppna respektive bakom 

betalvägg? 

• Vilka skillnader och likheter finns bland de teman i de artiklar som är öppna 

respektive bakom betalvägg? 
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet kommer coronaviruspandemins och betalväggens bakgrund att 

beskrivas. Den samhälleliga relevansen för vår studie kommer även att presenteras här.  

 

2.1 Coronaviruspandemin 

Den 31 december 2019 rapporterade världshälsoorganisationen WHO om ett dittills 

okänt virus som upptäckts i staden Wuhan i Kina. Senare kunde det konstateras att det 

rörde sig om ett mycket smittsamt coronavirus som sprids via droppsmitta. Viruset fick 

benämningen SARS-CoV-2 medan sjukdomen kom att kallas för covid-19. Sjukdomen 

påminner om influensa, med feber och hosta. Flera länder började i rask takt rapportera 

om sina första fall av smittade. Viruset spred sig snabbt och hade den 30 januari 2020 

tagit sig till 18 olika länder, exklusive Kina (WHO, 2021). Den 11 mars fick Sverige sitt 

första dödsfall (Folkhälsomyndigheten, 2021), och var även den dagen som spridningen 

av covid-19 deklarerades som en pandemi (WHO, 2021).   

Covid-19 har i skrivande stund, den 5 mars 2021, drabbat över 115 miljoner människor 

på alla sex kontinenter. Hittills har 2,5 miljoner människor avlidit på grund av 

sjukdomen (WHO, 2021). Sedan början av 2020 har Sverige haft över 650 000 

drabbade och nästan 13 000 avlidna. De flesta som smittas drabbas bara lindrigt och 

vissa får inga symptom alls. Det är i de allra flesta fall äldre eller de med underliggande 

sjukdomar som drabbas värst (Folkhälsomyndigheten, 2021). Det publiceras nästan 

dagligen nya råd och rön om coronaviruset och det kan anses vara extra viktigt att hänga 

med i nyhetsuppdateringen.  

 

2.2 Krisjournalistik 

En kris omfattar händelser och förhållanden som skapar osäkerhet och som utgör ett hot 

mot samhället. En kris framkallar också ett akut behov av information hos människor, 

och därmed ett krav på att ansvariga myndigheter ska tackla krisen och bistå 

allmänheten med trovärdiga fakta (Ghersetti & Odén, 2019).  

  

Definitionen av krisjournalistik är, enligt Ghersetti och Odén (2019), journalistik om 

allvarliga händelser eller serier av händelser som drabbat ett helt samhälle, eller delar av 

det. Författarna tar upp tidigare exempel på sådana kriser, bland annat 

tsunamikatastrofen i Indiska Oceanen 2004 och svininfluensapandemin 2009. Redan 
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nu jämför svenska tidningar det informationsbehov som uppstått 

under coronakrisen med det som uppstår vid terrordåd (Informant 1, 2020).   

  

Enligt Weibull och Wadbring (2020) är det ibland viktigare än annars att människor 

litar på medierna, exempelvis vid kriser och katastrofer. Journalistikens roll är att vara 

centrumet för informationen som människor behöver och vill ha. De snabbaste 

nyhetsuppdateringarna sker på internet och det är därmed viktigt att etablerade medier 

är snabba med publiceringen av dessa nyheter. Människor som inte är särskilt 

intresserade av att ta del av nyheter är vanligen sämre på att söka upp information och 

tänka källkritiskt kring det som de hittar (Weibull och Wadbring 2020). Därför är det 

viktigt att etablerade medier publicerar snabbt, inte bara för att missförstånden annars 

kan bli stora men även på grund av att de allra flesta människor känner tillit till dem. 

Sedan använder gärna myndigheter nyhetsmedierna i sitt kommunikationsarbete. Detta 

på grund av nyhetsmediernas räckvidd, förmåga att hantera information samt dess 

snabbhet (Seeger et al. 2002).   

  

Den pandemi som år 2020 dominerat svensk media har redan skrivits in i läroböckerna 

som en stor kris. Weibull & Wadbring (2020) menar att coronavirusets snabba förlopp 

gjorde att det blev i princip omöjligt att ha en överblick över vad som hände. Samtidigt 

är förväntningarna på medierna vid kriser höga och allmänheten kräver en snabb och 

tillförlitlig rapportering. Därmed får journalistikens normala ambition, det vill säga 

förmedling av information, en ännu större betydelse för allmänheten (Weibull & 

Wadbring, 2020). 

 

2.3 Betalväggar 

Medielandskapet är i konstant utveckling och så har det varit sedan tidningarnas 

begynnelse med den första svenska tidningen Ordinari Post Tijdender som grundades 

1645. Under 300 år var tidningarna den dominerande källan till nyheter i Sverige, men 

under seklet som varit har den tryckta dagstidningen fått konkurrens av andra nyhets- 

och underhållningsmedier. Under 2010-talet har internet, och framför allt smarta 

mobiltelefoner, blivit den snabbast växande plattformen för nyheter. Detta 

har framförallt skett eftersom radio, teve och tidningar alla kan publiceras på nätet och 

att all information blivit lättillgänglig för alla med internetuppkoppling (Weibull 

& Wadbring, 2020).  
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Nyhetsmedierna finns alltså numera på internet och använder sina hemsidor som sin 

huvudsakliga publiceringsplattform (Weibull & Wadbring, 2020). Detta har gjort att 

nyhetsmedierna börjat lägga en del av sitt digitala innehåll bakom betalväggar, för att 

fortsätta kunna tjäna pengar på journalistiken som görs 

(Pattabhiramaiah, Sriram & Manchanda, 2019). Men tidningarna är fortfarande i behov 

av annonsering, då intäkterna från den digitala utgåvan inte är alls lika hög som 

intäkterna från pappersutgåvan. Betalväggarna är då ett sätt att kompensera för 

annonsintäkterna som blir lägre och lägre, och för prenumerationsintäkterna som helt 

uteblir. Tidningarnas allmänna svårigheter är att attrahera nya läsare och annonsörer 

(Weibull & Wadbring, 2020).   

  

För att kunna förstå konceptet betalväggar och hur medier använder sig av dessa är det 

användbart att veta om vilka olika sorters betalväggar som finns. I nyhetsbyrån Reuters 

rapport “Pay Models for Online News in the US and Europe: 2019 Update” (Graves & 

Simon, 2019) presenteras vilka typer av betalväggar som används mest i USA och 

Europa. Rapporten är baserad på undersökningar av över 200 ledande nyhetsmedier. I 

rapporten delas betalväggarna in i tre kategorier: hård betalvägg, frekvensmodellen 

och freemium-modellen.   

  

Hård betalvägg (hard paywall)  

Inget material är gratis. Registrering och prenumeration krävs för alla tidningens 

artiklar.   

  

Frekvensmodellen (metering model)  

Tillgång till läsning av ett begränsat antal gratis artiklar per månad.   

  

Freemium-modellen (freemium model)   

En blandning av gratis innehåll och premium-innehåll, alltså innehåll bakom 

betalvägg.   

  

Graves och Simons studie (2019) kommer fram till att 69 procent av tidningarna i 

undersökningen använder sig av någon typ av betalväggsmodell. Hårda betalväggar är 

enligt undersökningen sällsynta, till skillnad från i början av betalväggens historia då 
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detta var den vanligaste typen av modell. Det ligger istället numera lika mellan 

användningen av frekvensmodellen och freemium-modellen bland tidningarna (Graves 

& Simon, 2019).  

  

Eftersom Reuters undersökning är gjord på tidningar över hela USA och Europa har vi 

även genomfört bakgrundsintervjuer med två chefer på två av Sveriges största tidningar, 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. Detta för att få en ökad förståelse och kunskap om hur 

användningen av betalväggar ser ut i Sverige. 

 

2.3.1  Hybrid-modellen i Sverige 

På vissa tidningar, till exempel Dagens Nyheter, använder de sig inte av en 

betalväggsmodell, utan flera. På Dagens Nyheter använder de sig av 

Frekvensmodellen, Freemium-modellen, Redaktörsmodellen, Leads samt en Corona-

modell som de utvecklat under coronapandemin 2020. Denna blandning av flera sorters 

betalväggar kallas sammantaget för Hybrid-modellen (Informant 1, 2020).  

  

Redaktörsmodellen (the dashboard model)  

Följer trafikutvecklingen och inkluderar prediktiva analysverktyg, där det går att se hur 

en artikel utvecklas. Om den når upp till vissa indikatorer så läggs den efter 3-5 timmar 

bakom en hård betalvägg, innan dess är den öppen för vem som helst att läsa.  

  

Leads (registration paywall)  

Tidningen öppnas upp och blir gratis att läsa för alla som registrerar sin mail och 

personnummer, dock inte kontouppgifter, under en begränsad tidsperiod. Vanligtvis 

används modellen under en stor nyhetshändelse, till exempel ett riksdagsval, och håller 

då i sig under ungefär 2 månader. När tiden löper ut avslutas kontot automatiskt och 

läsaren får ett erbjudande om prenumeration. Läsarens uppgifter sparas och kan senare 

användas för att skicka ut erbjudanden som kan leda till prenumeration. Erbjudandet 

kan endast användas en gång per användare, så försöker man använda det igen får 

man istället ett erbjudande om prenumeration.   

  

Corona-modellen  

Allt material om coronaviruset öppnades upp den 25 februari 2020, då Dagens Nyheter 

gjorde bedömningen att pandemin började eskalera. Även de som tidigare använt 
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ett Leads-erbjudande kunde läsa allt corona-innehåll gratis. Modellen används då det 

finns ett extra stort samhällsintresse, och jämfördes av vår informant med hanteringen 

vid terrordåd och val (Informant 1, 2020). Efter en månad började de gradvis återgå till 

tidigare betalväggssystem.  

  

Dagens Nyheter motiverar sitt val av betalväggar med att det är viktigt att 

samhällsviktig journalistik görs tillgänglig, men att de också måste tänka på att kunna 

finansiera sitt arbete. Just att de använder sig av så många betalväggar motiverar de med 

att de måste tänka långsiktigt. De menar att det i slutändan handlar om att samla på sig 

så många betalande prenumeranter som möjligt, även om det kan behövas lite 

bearbetning i form av erbjudanden (Informant 1, 2020). Informanten från Dagens 

Nyheter menar att betalväggen och dess fortsatta utveckling är avgörande för att kunna 

utvecklas och växa som tidning idag (Informant 1, 2020). Graves & Simon från Reuters 

(2019) kommer till en liknande slutsats och skriver att trenden med betalväggar bara 

fortsätter att öka, och att de med största sannolikhet är här för att stanna även om de 

olika modellerna fortsätter att utvecklas.  

 

2.3.2  Freemium-modellen i Sverige 

På flera svenska tidningar, däribland Aftonbladet, används 

betalväggsmodellen Freemium som även är en av de två vanligaste typerna av betalvägg 

i USA och Europa (Informant 2, 2020; Graves & Simon, 2019). Den stora bulken av 

nyheter är öppen men visst material ligger bakom betalvägg. Enligt vår informant från 

Aftonbladet (Informant 2, 2020) är det mest fördjupande artiklar som de väljer att lägga 

bakom betalvägg. Den viktigaste informationen ska vara öppen för alla, enligt 

tidningen, så som samhällsviktig information om coronaviruset. Men vill läsaren läsa 

mer, till exempel om hur forskare spår framtiden, får läsaren betala. De motiverar valet 

av betalvägg med att deras plus-kunder ska få någonting extra men också med att de 

måste kunna kunna finansiera sin journalistik (Informant 2, 2020).  

  

Efter våra bakgrundsintervjuer med informanter från Dagens Nyheter och Aftonbladet 

bestämde vi oss för att vi ville analysera Freemium-modellen närmare. Eftersom det 

bara är Aftonbladet av de två intervjuade tidningarna som använder sig av enbart denna 

modell, valde vi ut ytterligare en stor tidning med samma modell: Expressen. Valet av 

tidningar till vår analys föll alltså till slut på Aftonbladet och Expressen. Motiveringen 
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till detta är att de använder sig av samma slags betalväggsmodell, Freemium-

modellen, vilket underlättar vår undersökning, samt att de även är två av Sveriges 

största webbtidningar (Kantar Sifo, 2018).   

 

2.4 Samhällelig relevans 

Vår studie tillför till förståelsen av hur två av Sveriges nyhetsmedier hanterat sina 

betalväggar under coronapandemin. Detta är en relevant kunskap för att vara förberedd 

inför framtida pandemier och genom detta kan framtida generationers nyhetsmedier lära 

sig mycket. Studien är relevant då nyhetsrapportering har potential att öka samhällets 

kunskap om nya smittsamma sjukdomar och påverka människors attityder och beteende 

kring dessa (Yan, Tang, Gabriele, & Wu, 2016). Som vi skrev i avsnittet om 

krisjournalistik så har nyheterna en stor roll under kriser som coronaviruspandemin. 

Genom att granska hur två av Sveriges nyhetsmedier har hanterat vilket innehåll som är 

öppet/låst på sina sajter, får samhället en bättre bild av hur det faktiskt ser ut. Detta är 

väsentligt att undersöka eftersom vi inte funnit någon studie som undersökt detta 

tidigare i Sverige.  
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3 Teori 

De teorier vi har valt att utgå ifrån i vår analys är nyhetsurval, medielogik och 

nyhetsvärdering. I detta kapitel följer sammanfattningar av dessa teorier med 

motiveringar om varför vi valt dem.  

 

3.1 Nyhetsurval 

McManus (1994) skriver i boken “Market-Driven Journalism: Let the Citizen Beware?” 

om sambandet mellan ett mediums nyhetsurval och dess finansiella modell. Författaren 

menar att  nyhetsurvalet främst styrs av två faktorer: journalistiska dygder och 

marknadskrafter.  

  

Den första faktorn som styr nyhetsurvalet är de journalistiska dygderna, detta genom att 

göra det klart för redaktioner vilka typer av värden som nyheter med en hög 

journalistisk standard karaktäriseras av. De journalistiska dygderna handlar om att 

presentera nyheter som är sanna och betydande för konsumenterna. Samt så har 

dygderna målet att ge medborgare tillgång till information som ger dem möjligheten att 

påverka samhället genom den demokratiska processen (McManus, 1994).  

  

Den andra faktorn som styr nyhetsurvalet enligt McManus (1994) är marknadskrafter. 

Det är främst kommersiella medieföretag som påverkas av marknadskrafter eftersom 

deras mål är att generera inkomst. Om dessa krafter får styra nyhetsurvalet blir chansen 

större att skapa ekonomisk vinst, vilket är målet inom marknadsdriven journalistik. En 

nyhet som styrs av marknadskrafter ska locka en bred publik, ha låg produktionskostnad 

och inte skada annonsörer eller investerare. Därmed blir nyheten kommersiellt 

gynnsam, enligt McManus (1994).  

  

Baserat på dessa två faktorer ska det enligt McManus (1994) gå att dela in alla nyheter, 

nyhetssändningar och artiklar i en av tre kategorier:  

• Övervägande journalistisk  

• Övervägande marknadsstyrd  

• En kompromiss mellan journalistisk och marknadsstyrd  
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Sambandet mellan en tidnings nyhetsurval och dess finansiella modell kommer 

användas i vår egen analys. Kan de teman som identifieras i artiklarna vara styrda av 

tidningarnas journalistiska dygder eller av kommersialitet? Detta kan det McManus 

skriver om nyhetsurval hjälpa till att svara på. 

 

3.2 Medielogik 

Egenskaperna hos medierna och deras medieteknik påverkar på flera sätt 

det nyhetsurval medierna gör. Det är detta som brukar benämnas som medielogik. 

Teorin om medielogiken har flera olika definitioner eftersom begreppet medier är 

mångtydigt och i ständig förändring. Genom att avgränsa medielogiken till att endast 

handla om nyhetsjournalistik så handlar det om att innehållet som medier väljer att 

publicera beror på vad som passar deras format, organisation, yrkesmässiga normer och 

behov av uppmärksamhet. Enligt teorin är det nyhetsmedierna själva som styr vad de 

rapporterar om och hur de formar rapporteringen, snarare än verkligheten i sig. Till 

exempel så har nyheter i radio, TV, tidningar och webbtidningar alla sin egen 

medielogik eftersom de har olika stora utrymmen och olika format att fylla (Ghersetti, 

2012).  

  

Enligt medielogiken finns det tre dimensioner som styr hur medier rapporterar: deras 

journalistiska professionalism, graden av marknadsorientering och de använda 

medieteknikerna. Förenklat så ger sig medielogiken tillkänna genom olika journalistiska 

berättartekniker som används för att konkretisera information samtidigt som de fångar 

människors intresse. Dessa tekniker är tillspetsning, förenkling, polarisering, 

intensifiering, personifiering och stereotypisering (Ghersetti, 2012).  

 

3.2.1  Digital medielogik 

På senare år har det tillkommit en ny variant av medielogik som kallas för den digitala 

medielogiken, vilket diskuteras av medieforskarna Weibull & Wadbring (2020). 

Tidigare byggdes de digitala hemsidorna för att folk enkelt skulle hitta dem och stanna 

kvar på sidan så länge som möjligt. Men i takt med att alltmer innehåll började delas på 

internet så övergick fokuset från distribution till att cirkulera innehåll. Så ser det än idag 

ut på de medier som erbjuder sitt innehåll gratis. Användaren blir på så vis en del i 

delningsprocessen och fördelningen mellan producent och konsument suddas ut. 

Författarna menar att detta förändrades 2017, då många traditionella medieföretag 
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övergick till att ta betalt för sitt innehåll på nätet. Fokuset återgick då från cirkulation 

till distribution, genom att medierna åter ville behålla läsarna på sidan så länge som 

möjligt samt locka till sig betalande prenumeranter (Weibull & Wadbring, 2020).  

 

För att förstå vilket urval som våra valda tidningar gjort kring vilka artiklar som ska 

ligga bakom betalvägg och inte så är även teorin om medielogiken till vår hjälp. 

Eftersom alla typer av medier, tidningar, radio och Tv, har sin egen medielogik kanske 

det kan vara så att nyhetsartiklar bakom betalvägg och inte bakom betalvägg också har 

sin egen medielogik. Vi kan också använda medielogiken för att identifiera vilka olika 

journalistiska berättartekniker som används i de olika artiklarna. 

 

Den digitala medielogiken är särskilt relevant i vår studie, då den handlar om innehåll 

på internet. Eftersom fokuset övergått från att cirkulera innehåll, som i gratistidningar, 

till att distribuera innehåll, som i kommersiella tidningar, så är den digitala 

medielogiken relevant eftersom de tidningar vi analyserar är kommersiella. På grund av 

att tidningarna numera vill locka till sig betalande prenumeranter, kan vi använda oss av 

denna teori när vi analyserar det innehåll som hamnar bakom betalvägg. 

 

3.3 Nyhetsvärdering 

Weibull och Wadbring (2014) menar på att nyhetsvärdering och nyhetspresentation som 

enskilda redaktioner utför, inte kan stämma helt överens med verkligheten. Detta 

eftersom det enbart är en andel av det antal händelser som senare blir nyheter i 

medierna, det är därmed bara ett utsnitt av verkligheten som visas. Författarna beskriver 

att kritiker menar att journalisterna förvränger, förkortar och vinklar nyheter. 

Journalisterna försvarar sig genom att förklara att deras uppgift är att förmedla nyheter 

på ett begripligt vis och att förenklingar är nödvändiga för att gemene man ska förstå 

innehållet (Weibull & Wadbring, 2014).  

  

Genom att analysera vilka händelser som blir till nyheter i medierna kan man avläsa hur 

nyhetsvärderingen ser ut. Stora nationella och internationella nyheter kommer oftast att 

tas upp i lokala medier, men det krävs att en lokal nyhet är särskilt dramatisk eller viktig 

för att den ska tas upp av riksmedierna. Nyheter som sprider sig inom ett samhälle hör 

ihop med samhällets ideologiska och ekonomiska utvecklingsnivå. Därför behöver inte 
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det som blir en nyhet i ett land, även bli en nyhet i ett annat (Weibull & Wadbring, 

2014).  

  

Händelser som utvecklas till nyheter har vissa egenskaper gemensamt och dessa 

framkommer i en större eller mindre utsträckning, detta beroende på händelserna. Dessa 

egenskaper har fått skilda benämningar, men sammanfattningsvis handlar de om 

närheten till publiken, sensation och avvikelser, elitcentrering och förenkling (Ghersetti, 

2012).   

  

Vid användning av teorin om nyhetsvärdering kan vi få en förståelse av hur våra två 

utvalda nyhetsmedier, Aftonbladet och Expressen, brukar nyhetsvärdering i vad som 

ska vara bakom eller framför betalvägg.  

 

3.3.1 Digital nyhetsvärdering 

Den digitala nyhetsvärderingen fokuserar på den digitala spridningen av nyheter. Enligt 

Jenkins et al. (2014) finns det tydliga drag hos innehåll som gör att det delas mer än 

annat innehåll:  

• Innehåll som kan skapa delade erfarenheter, exempelvis i form av värderingar 

och nostalgi.  

• Innehåll som är präglat av humor.  

• Innehåll som är inkomplett, för att engagera användarna genom deltagande.  

• Innehåll som är underligt, där det kan vara oklart om något är sant eller osant, 

eller om det är kommersiellt eller inte.  

• Innehåll som är kontroversiellt, något som kan starta debatt.  

• Innehåll som är ryktesbaserat, som hålls aktuellt av spridningen på exempelvis 

sociala medier.  

  

Det finns både likheter och skillnader mellan innehåll som får spridning i traditionella 

medier och i sociala medier. Innehållet i de traditionella medierna är sällan präglat av 

humor, det är inte heller inkomplett eller ryktesbaserat. Det kan finnas likheter när det 

handlar om innehåll som är kontroversiellt och/eller innehåll som skapar delade 

erfarenheter, men det behöver inte göra det (Wadbring & Ödmark, 2014).  
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Genom att ta hänsyn till vilket slags innehåll som lättast sprids i sociala medier, kan 

möjligtvis dra paralleller mellan teorin och vad för slags innehåll som placeras bakom 

betalvägg, därför anser vi denna teori vara relevant för vår studie.  

 

3.3.2 Kommersiell nyhetsvärdering 

Kommersiell nyhetsvärdering handlar enligt Allern (2012) om att medierna lägger större 

fokus på sensationsjournalistik och nyheter som går fort att skriva, än på längre 

reportage och granskningar som tar mer tid och energi.  

  

Det finns fyra kommersiella nyhetskriterier enligt Allern (2012):  

• Ju större resurser i form av tid och pengar som krävs desto mindre är chansen att 

det prioriteras till en nyhet.  

• Ju bättre källan har tillrättalagt en berättelse på ett journalistiskt sätt, desto större 

är chansen att det blir en nyhet.   

• Ju mer exklusivt ett nyhetserbjudande är för medier, till exempel om reportern 

kan presentera det som sin egna nyhet, desto större är chansen att det blir en 

nyhet.  

• Ju mer den redaktionella strategin går ut på att skapa sensation för att väcka 

människors uppmärksamhet, desto större är chansen för en vinkling där 

underhållningselementet får ta större plats än relevans, saklighet och 

grundlighet.   

  

När medieföretagens ekonomi hotas av dalande reklamintäkter får dessa fyra 

nyhetskriterier ännu större vikt. En konsekvens av detta kan bli att tidningen får skära 

ner på tidskrävande journalistik, såsom längre reportage och grävande journalistik. 

Enligt Allern är det allt vanligare att nyhetsredaktioner förvandlas till nyhetsfabriker, 

eftersom nyheterna måste produceras i snabbare och snabbare takt. Detta resulterar i att 

mindre tid läggs på research och källkritik, att nyheter ofta upprepas och att 

redaktionerna tvingas förlita sig på nyhetstelegram (Allern, 2012). 

 

Genom att utgå från den kommersiella nyhetsvärderingens fyra kriterier i vår analys kan 

vi se hur det redaktionella arbetet fungerat vid valet av nyheter ur en kommersiell 

synvinkel. Vi kan även se hur och om detta påverkar valet av vilket innehåll som 

placeras bakom betalvägg och inte. Vilket är relevant för vår studie. 
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Nyhetsurval, medielogik och nyhetsvärdering är alla relevanta i vår studie eftersom vi 

letar efter vilka teman som finns i artiklar bakom, samt inte bakom betalvägg. Vi vill ta 

reda på vilket nyhetsurval tidningarna gjort, om det finns olika medielogiker för artiklar 

bakom betalväggar och gratisartiklar samt hur tidningarna gjort sin nyhetsvärdering. De 

tre teorierna kompletterar varandra trots att de liknar varandra för att de fokuserar på 

olika saker. Nyhetsurval handlar främst om en nyhet är journalistisk eller 

marknadsorienterad. Medielogik handlar om vilka olika medielogiker olika medier har. 

Nyhetsvärdering handlar om hur medier värderar sina nyheter och utifrån vilka punkter 

de värderar dessa. Tillsammans kan dessa teorier hjälpa oss att se på våra artiklar utifrån 

olika perspektiv samt hjälpa oss svara på våra frågeställningar. 
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4 Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer vi presentera den tidigare forskning som finns inom ämnet. Vi 

har valt att ta med forskning om betalväggar och vilket innehåll som tidningar brukar 

välja att låsa, viljan människor har att betala för nyheter på nätet samt till sist forskning 

om fenomenet ”clickbait”.  

 

4.1 Vad hamnar bakom betalvägg? 

I artikeln “Introducing the paywall” (2016) gör författaren Sjøvaag en komparativ 

kvantitativ analys av tre stycken norska webbtidningars hantering av betalväggar: 

Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad och Aftenposten. Dessa tre tidningar använder 

sig av betalväggstrategierna Frekvensmodellen och Premium-modellen. Artikeln 

analyserar tidningarnas strategier, samt vilket innehåll som ligger bakom betalvägg och 

vilket innehåll som är öppet. Tidningarna ägs alla av det norska företaget Schibsted, 

som även äger tidningen Aftonbladet som ingår i vår studie. Även om tidningarna delar 

samma ägare och har samma mål, att säkerställa sin finansiella situation och förmå 

antalet prenumeranter att öka, så är de ändå jämförbara på det vis att de använt sig av 

olika strategier för att nå dit. Resultatet av studien visar att det inte bara är online-

relaterade koncept av nyhetsvärde som spelar roll, utan också marknadspositionen av 

tidningen i helhet (Sjøvaag, 2016). 

 

Vad hamnar då bakom betalvägg och varför? Politik, sociala frågor, ekonomi och kultur 

är några av de områden som oftast hamnar bakom betalvägg hos de undersökta 

tidningarna. Det är också de områden som enligt författaren kräver mest resurser, 

betalväggen fungerar därför som ett sätt att säkerställa att de investeringar som 

tidningarna gör lönar sig i slutändan. Av innehållet som inte ligger bakom betalvägg, 

utan som är gratis, är det en övervägande del som går under rubrikerna brott, olyckor 

och sport. Detta skriver författaren kan bero på att dessa områden är extra populära hos 

läsarna. Om tidningen hade lagt dessa artiklar bakom betalvägg hade läsarna helt enkelt 

valt att läsa en annan tidning. Det handlar alltså om konkurrens när tidningarna beslutar 

om vad som ska vara öppet, men även om att dessa områden drar in läsare till hemsidan 

(Sjøvaag, 2016). 
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Genom att dra paralleller till vad Sjøvaag (2016) kom fram till i sin studie kring vad 

som hamnar bakom betalvägg, kan vi möjligen se likheter och skillnader mellan våra 

resultat. 

 

4.2 Viljan att betala för nyheter på internet 

4.2.1 Unga människor och småstadsnyheter 

Olsen (2020) har undersökt unga människors relation till betalväggar för 

småstadsnyheter i Norge, i sin studie “Understanding the relationship people in their 

early adulthood have to small-town news and paywalls”. Detta har Olsen undersökt 

genom intervjuer samt en analys av mediekällor efter vikt för informanterna i studien 

individuellt, jämfört med betydelsen för den lokala demokratin. Resultatet av studien 

visar att trots människors kännedom kring lokala tidningars värde för det bredare 

samhället och deras vilja att andra ska få tillgång till dem, är de inte villiga att betala för 

en sådan tjänst utöver det som gynnar dem personligen (Olsen, 2020). 

 

Intervjuerna visar på att de som är villiga att betala beskrev nyheter om småstäder som 

viktiga eftersom att de fick dem att känna sig uppdaterade om vad som händer i staden 

och gjorde det möjligt för dem att delta i det lokala samhällslivet. I motsats till detta 

beskrev de som är ovilliga att betala småstadsnyheter som mindre viktiga. Ett 

återkommande ämne i deras berättelse om småstadsnyheter var dess tendens att 

överbetona obetydliga saker. De beskrev tidningens krönika om småstadslivet som 

engagerande och nyhetsvärdet som styr journalisternas urval av artiklar kritiserades och 

förlöjligades (Olsen, 2020).  

 

Olsens (2020) analys visade på att det lokala demokratibegreppet var utmanande och 

tvetydigt. Vissa informanter tolkade det som det ”politiska systemet” i sin stad, andra 

behandlade det som en synonym för ”människor som bor lokalt”. I båda fallen 

hänvisade lokal demokrati till kollektiva intressen snarare än till individ. Analysen 

identifierade två huvudmönster för vad som hände när perspektivet ändrades från 

individen till kollektivet: det ökade värdet av tidningar och andra arvsmedia och det 

tvetydiga värdet av sociala medier. Dessa mönster var uppenbara bland både de som var 

villiga och ovilliga att betala för småstadsnyheter. Mönstren låg till grund för en 

uppsättning motiv som uttrycktes i informanternas reflektioner och förklaringar. Dessa 
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motiv identifierades som faktorer med samhällsvärde då de inte enbart beskriver en 

självorienterad fördel, utan andra orienterade fördelar med mediekällorna (Olsen, 2020). 

 

Olsens studie (2020) är relevant för oss i vårt diskussionskapitel, då detta är en studie då 

privatpersoner fått uttrycka sina åsikter kring betalväggar. Genom att dra paralleller 

mellan Aftonbladet och Expressens strategier kring betalväggar och denna studie, kan 

man även få in konsumenternas röst i en del av denna studie. 

 

4.2.2 Faktorer som påverkar viljan att betala 

Goyanes har i artikeln “An Empirical Study of Factors that Influence the Willingness to 

Pay for Online News” (2014) utfört en empirisk undersökning för att ta reda på vilka 

faktorer som påverkar viljan att betala för nyheter på internet i USA. Utgångspunkten 

för studien är teorin kring informationsekonomi och studien utfördes genom en 

telefonundersökning av 570 slumpmässigt utvalda vuxna amerikaner. Undersökningen 

visade samband mellan betalningsvilja och prediktorvariabler som demografi (ålder och 

inkomst), inköp av andra digitala produkter samt medieanvändning.  

 

Goyanes skriver att målet för internetbaserade nyhetsmedier är inte bara att finna en 

strategi för att övertyga läsare att betala för produkten, utan även att behålla 

prenumeranterna under en lång tid för att skapa en hållbar ekonomisk bas för 

upprätthållning av sin verksamhet. Men för att få detta att fungera behöver läsarna ha en 

vilja att betala för nyheter och Goyanes studie visar att människor var mer benägna att 

betala för de digitala produkter vars huvudsakliga värdeproposition består av att 

tillhandahålla underhållning och lösningar (programvaror och appar), men mindre 

sannolikt att betala för de som tillhandahåller kunskap (nyheter). Detta förstärker 

därmed tanken av att nyhetssidor behöver gå ett steg längre än den klassiska 

informationen när de inför strategier för betalt innehåll. Nyhetssidor måste 

tillhandahålla nyheter, men även innehåll om fritid, underhållning och kultur enligt 

deras förståelse för läsarnas krav och behov (Goyanes, 2014).  

 

Även denna artikel är relevant för vår studie. Genom att ha förståelsen för vilka faktorer 

som påverkar viljan att betala för nyheter på internet, kanske vi kan se hur tidningarna 

valt ut vilka artiklar som hamnar bakom betalvägg. Detta i förhållande till människors 

vilja att betala för dem.  



  
 

18 

4.3 Clickbait – lockbeten i rubriker online 

Ordet ”clickbait” används främst i nedsättande bemärkelse som ett sätt att beskriva 

kommersialiserad och opålitlig journalistik. Nygaard och Reinecke menar i 

artikeln “Derfor skal du læse denne artikel: retoriske stiltræk i nyhedsmediernes 

rubrikker på nettet” (2016) att clickbaits skadar en tidnings rykte då rubrikerna ofta inte 

håller vad de lovar avseende dess innehåll samt förväntningar. 

 

Vad som får läsaren att klicka på en artikel, är det som kan betraktas som den viktigaste 

frågan för en journalist när denne skriver rubriker för nyhetsmedier på internet. Om 

läsarna inte klickar på rubrikerna, läser de inte artiklarna. Vilket leder till mindre 

aktivitet på nyhetssidan och därmed mindre potential för kommersiella intäkter 

(Nygaard & Reinecke, 2015). I artikeln “Click bait: Forward-reference as lure in online 

news headlines” har Nygaard och Reinecke (2015) genomfört en kvantitativ analys av 

100 000 rubriker på tio olika danska nyhetssidor för att undersöka hur clickbait-rubriker 

används i nyhetsmedier på internet, i vilken utsträckning och i vilken typ av innehåll de 

består av. Resultaten visar att kommersialisering och tabloidisering verkar leda till en 

återkommande användning av clickbaits i danska nyhetsrubriker.  

 

Genom att använda oss av artiklar kring clickbait kan vi förstå vad för innehåll som de 

lockande clickbait-rubrikerna placeras på. Därför är även dessa artiklar relevanta för vår 

studie. 
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5 Metod och forskningsetik 

I följande kapitel redogörs studiens val av analysmetod. Urval av empiriskt  

material, metodkritik samt forskningsetik är ämnen som kommer redogöras i detta 

kapitel.  

 

5.1 Kvalitativ metod 

För att kunna besvara våra frågeställningar ansåg vi att en kvalitativ metod var den mest 

lämpliga metoden att använda. Detta med bakgrund av det Peter Esaiasson et al. (2017) 

nämner i sin bok “Metodpraktikan” om den kvalitativa metodens användbarhet när man 

vill analysera en texts helhet samt sammanhanget den ingår i. Avsikten med att använda 

denna metod i vår studie är för att analysera de valda artiklarnas textinnehåll. Detta 

kommer att göras genom att läsa igenom textens delar noggrant och analysera helheten 

och sammanhanget som texten ingår i. Genom detta utförande bryts texten ned och alla 

delar av texten blir undersökta (Esaiasson et al., 2017). 

 

5.1.1 Kvalitativ textanalys 

För att analysera texterna i artiklarna på djupet valde vi att använda oss av en kvalitativ 

textanalys. Då vi intresserar oss för artiklarnas innehåll, vilket är väsentligt då 

budskapet och informationen som forskare letar efter kan vara dolt om en djupläsning 

inte blir av (Esaiasson et al., 2017). Det finns inte enbart en modell för textanalyser då 

det finns olika sorters texter, en modell måste däremot utgå från en forskningsfråga. Då 

våra frågeställningar handlar om att systematisera innehållet som placeras bakom 

betalvägg och inte, kan detta besvaras med hjälp analyskategorier, i detta fallet en 

kategori med fokus på innehåll. Det som vi kommer att undersöka är alltså vad texterna 

handlar om samt vilka huvudteman som finns bland dessa (Ledin & Moberg, 2019). 

Detta för att sedan upptäcka skillnader och likheter mellan innehållet i de artiklar som är 

placerade bakom betalvägg och de artiklar som inte är bakom betalvägg. I vår analys 

lyfter vi alltså fram samt begripliggör viktiga aspekter av innehållet, genom att 

formalisera innehållet i texterna i simplare kategorier (Esaiasson et al., 2017), även 

kallat huvudteman (Ledin & Moberg, 2019). 
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5.2 Genomförande 

Före analysen av det empiriska materialet gjordes en testanalys. Detta eftersom vi är två 

som skriver uppsatsen och ville kunna analysera alla artiklar på samma sätt även om vi 

delade upp dem mellan oss. Artikeln som valdes ut till detta ingick inte i det empiriska 

materialet. Efter att vi kommit överens om vad vi anser vara attribut, påbörjades 

analysen av det empiriska materialet, vilket består av 40 artiklar. Analysen började 

genom att först analysera alla artiklar vi valt ut enskilt, genom en kvalitativ textanalys. 

Här fokuserade vi mycket på textens mening och tolkningar. För att tydligt 

analysera det empiriska materialet skapades två attribut; artiklar bakom betalvägg och 

artiklar utan betalvägg. Därefter delade vi upp artiklarna i dessa attributsgrupper och 

gjorde sammanfattningar på vad varje artikel handlade om, detta för att inte gå miste om 

textens helhet. Attributen som valdes ut samt sammanfattningarna på det empiriska 

materialet var det som vi utgick från när vi senare skrev analyskapitlet. Detta skapade 

en bra struktur för vår analys samt gav ett rättvist och relevant resultat.  

 

5.2.1 Testanalys 

Innan vi genomförde vår analys gjordes det en testanalys, detta för att bilda en 

gemensam uppfattning om vad vi tolkar som attribut i en artikel. Vi 

gjorde testanalysen utifrån en artikel från Aftonbladet som inte var en del av vårt 

empiriska material, men som handlade om coronaviruset. Vi gick igenom artikeln 

tillsammans och diskuterade vad som ansågs vara attribut. De gånger då vi inte var 

överens om vad som var attribut och inte, valde vi att inte inkludera dessa för att få en 

gemensam syn på vad som kan anses vara attribut.   

  

Esaiasson et al. (2017) menar på att en text i en studie behöver brytas ned på ett sätt då 

fragment framställs i analysfasen samt tolkningsarbetet. Därför, genom att bryta ned 

texten i mindre delar, får man en förståelse för meningen med orden samtidigt som 

textens helhet inte förloras.  

 

5.3 Urval och avgränsningar 

Då det skrivits väldigt mycket om coronaviruset sedan virusets ankomst till Sverige i 

januari 2020, var en avgränsning nödvändig för att kunna utföra vår studie inom vår 
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tidsram. På grund av detta valde vi att avgränsa vårt material till artiklar som enbart 

blivit publicerade på internet och som handlade om coronaviruset.  

  

Det empiriska materialet för vår studie består av 40 nyhetsartiklar publicerade av 

Expressen och Aftonbladet. Varav hälften av artiklarna är från Expressen och hälften 

från Aftonbladet. Våra intentioner var inte att jämföra de två tidningarna med varandra, 

utan det vi analyserat och jämfört är tidningarnas innehåll bakom betalvägg gentemot 

det innehåll som inte är bakom betalvägg. Anledningen till att vi valt att ha med två 

olika tidningar i studien var för att öka studiens trovärdighet. Antalet artiklar i studien 

ansåg vi vara lämpliga att undersöka inom vår tidsram samt tillräckligt många för att 

kunna besvara våra frågeställningar och därmed nå ett resultat. 

 

De datum som vi valde att ta artiklar från var den 11 mars, 11 april, 11 maj, 11 juni, 11 

juli, 11 augusti, 11 september, 11 oktober, 11 november och 11 december. 

Anledningen till detta är för att vi ville analysera coronapandemin under året 2020, 

därmed valde vi ut dagar där hela året blir representerat. Detta för att få en bra spridning 

och validitet. Vi börjar med datumet 11 mars eftersom det är dagen som WHO 

deklarerade covid-19 som en pandemi, samt dagen som Sverige fick sitt första dödsfall 

på grund av coronaviruset (WHO, 2021; Folkhälsomyndigheten, 2021). Efter det har vi 

läst två artiklar från vardera tidning, var månad. Detta för att få en jämn fördelning av 

artiklar över perioden mars-december. Om det inte fanns en relevant artikel som vi 

kunde använda den 11:e var månad, valdes istället en artikel från dagen därpå tills det 

dök upp en relevant artikel.  

  

För att säkerställa att artiklarna vi valt ut har med covid-19 att göra har vi använt 

sökorden “corona” och “covid-19” när vi sökt efter artiklarna i mediearkivet Retriever. 

Aftonbladet Plus finns inte på retriever, så vi utnyttjade en testperiod som 

prenumeranter för att kunna analysera dessa. Artiklarna som valdes ut är enbart 

nyhetsartiklar. Åsiktstexter, nöjesartiklar och notiser valdes medvetet bort. Detta med 

anledning av att det empiriska material vi valt ut måste kunna komplettera studien. Vi 

valde ut två artiklar per dag från vardera tidning, där en av artiklarna var bakom 

betalvägg och den andra var öppen.   
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Ett strategiskt urval menas med att inte hela populationen (artiklar) blir analyserade. 

Därmed är resultatet i alla dess detaljer inte representativt för hela populationen, men 

genom att analytiskt tematisera resultaten så lyfter man fram information, i detta 

fallet handlar det om vilket innehåll som ligger bakom betalvägg, som kan förväntas 

säga något betydande om också övriga närliggande nyhetsmedier (Esaiasson et al., 

2017).  

 

5.4 Reliabilitet och validitet 

Vad som är vetenskapligt definieras av hur väl underbyggda våra påståenden och 

slutsatser är. Inom den empiriskt inriktade vetenskapen underbyggs dessa slutsatser med 

hjälp av empiriska data. Empiriska data kan exempelvis vara texter, dokument, 

intervjuundersökningar och observationer. Dessa empiriska data blir de argument som 

forskare hänvisar till för att kunna påstå saker med vetenskaplighet. För att genomföra 

en väl underbyggd studie krävs det att vår empiriska data uppfyller två faktorer: 

reliabilitet och validitet (Ekström & Johansson, 2019). 

 

En studie har enligt Ekström & Johansson (2019) reliabilitet om de uppgifter som anges 

är riktiga och tillförlitliga. Ett exempel på en intervjuundersökning som har reliabilitet 

är att undersökningen är utförd på ett korrekt sätt, att den inte innehåller felkällor och att 

de intervjuade har svarat på ett ärligt sätt (Ekström & Johansson 2019).  

 

Vår studie har reliabilitet eftersom vi har använt oss av riktiga artiklar från de 

undersökta tidningarnas nyhetssidor och alltså inte använt oss av några felkällor. För att 

styrka detta har vi refererat till alla använda artiklar i vår referenslista. Vi har således 

varit transparenta och tydligt visat att undersökningen utförts på ett korrekt sätt, vilket 

ger vår studie reliabilitet.  

 

Validitet är ett begrepp som beskrivits på olika sätt. Begreppet definieras enligt 

Esaiasson et al. (2017) på tre vis: överensstämmelse mellan teoretisk definition och 

operationell indikator, frånvaro av systematiska fel och att man mäter det som man 

påstår att har mätt. De första två definitionerna kallas för begreppsvaliditet, medan den 

sista kallas för resultatvaliditet. Esaiasson et al. (2017, s. 58) skriver även att “god 

begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet”. Vilket 
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menas med att frånvaron av systematiska och osystematiska fel betyder att man mätt det 

som man uttryckt att man ska mäta. (Esaiasson et al., 2017).  

 

Vår studie har validitet eftersom vi har undersökt det vi påstår att vi har undersökt, 

alltså nyhetsartiklar bakom betalvägg och inte bakom betalvägg. Detta går precis som vi 

nämnde tidigare att styrka med att vi varit transparenta i hur vi refererat till artiklarna 

och att samtliga går att hitta i vår referenslista. Genom vårt utförande av en testanalys, 

för att se till så att vår syn på vad som kan tolkas som teman var gemensam, samt att vi i 

vår analys tydligt visat vad som analyserats, undslapp vi de systematiska och 

osystematiska felen som kunnat uppstå i vår studie.  

 

5.5 Metodkritik 

5.5.1 Kritik mot urval 

Urvalet kan betraktas som otillräckligt, alltså att det inte är tillräckligt brett, på grund av 

att vi limiterat vår studie till året 2020 och därmed täcker vi inte hela coronapandemin. 

Detta är en legitim betraktelse, men vi ansåg det vara nödvändigt samt tillräckligt för att 

utföra denna studie. Det är svårt att limitera sig till en pågående kris, men vi bedömer att 

vi fick ett tydligt resultat i vår undersökning över pandemiåret 2020.  

 

5.5.2 Kritik mot metodval 

Genom att vi använde oss av en kvalitativ metod miste vi chansen att generalisera vårt 

resultat, eftersom det är vanligast att arbeta med data från små urval som inte är 

slumpmässigt framtagna (Johannessen et al., 2003). Vid en kvantitativ analys hade både 

urvalet och resultatet gått att generalisera, då fler artiklar hade undersökts och hade 

gjort resultatet mer representativt. Istället, i en kvalitativ studie, kan den kunskap som 

utvecklats appliceras på andra situationer eller fenomen, vilket kallas för överförbarhet 

(Johannessen et al., 2003).  

 

5.6 Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådet (2018) handlar forskaretiska frågor om relationen forskaren har 

till forskningsuppgiften/forskningsuppdraget. All European Academics (ALLEA) skrift 

”Den europeiska kodexen för forskningens integritet” är en skrift där grundläggande 

principer presenteras och det är dessa principer som en god forskningssed baseras på. 

Principerna ska hjälpa forskare genom att ge vägledning i praktiska, etiska och 



  
 

24 

intellektuella problem som är anknutna till forskning. De fyra principerna, samt hur vi 

applicerat dessa på vår studie presenteras nedan.  

  

“Tillförlitlighet i fråga om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i 

design, metod, analys och utnyttjande av resurser.” (Vetenskapsrådet, 2018). Vi 

tillämpar tillförlitlighet genom att använda oss utav relevant tidigare forskning som är 

skriven av kunniga forskare inom de ämnen vi anser vara relevanta för vår studie.   

  

“Ärlighet i fråga om och utveckla, genomföra, granska samt rapportera och informera 

om forskning på ett öppet, rättvist, fullständigt och objektivt sätt.” (Vetenskapsrådet, 

2018). Vi har refererat tydligt vart vi hittat informationen som tagits upp i vår studie, på 

ett öppet och neutralt vis. Analysen av vår undersökning är objektiv och rättvis, enligt 

vår mening.  

  

“Respekt för kollegor, forskningsdeltagare, samhälle, ekosystem, kulturarv och miljö.” 

(Vetenskapsrådet, 2018). För att visa respekt gentemot varandra som kollegor har vi satt 

ut tydliga scheman och tider för när vi ska arbeta med vår studie. Vi har inte namngett 

de som yttrat sig i vårt empiriska material, om de inte är publika människor, detta för att 

inte bidra till möjliga konsekvenser för dessa. Att deltaga som informant i en studie kan 

vara problematiskt. Information som yttras kan slå tillbaka på den som delgivit den, 

därför har vi gjort valet att anonymisera studiens informanter. Då det är forskaren som i 

stort styr vilken information som insamlas är det viktigt att klargöra i förhand vad som 

kommer att hända med den insamlade informationen (Østbye, 2004). Det kan vara 

utlämnande att delta i denna studie, därmed informerade vi informanterna kring 

villkoren och syftet för intervjuerna. Dessa är: 

• Syftet till studien. 

• Deras anonymitet. 

• Att de får avsluta sitt deltagande när de vill utan att vi ska behöva veta varför.  

• Inspelning av intervjuerna. 

• Att det som sägs inte kommer att användas i andra studier utan deras 

medgivande. 

  

“Ansvar för forskningen från idé till publicering, för ledning och organisation, för 

utbildning, tillsyn och mentorskap samt för dess vidare konsekvenser.” 
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(Vetenskapsrådet, 2018). Arbetet som vi gjort har planerats med mentorskapet som 

högra hand, vi har ansvarat för att handledningar ska bli av och att vår handledare får ta 

del av vår uppsats, samt möjliga frågor som vi har, innan handledningstillfället. Detta 

för att underlätta för handledaren. Vi tar ansvar för att det vi skrivit är sanningsenligt 

samt möjliga konsekvenser som vår studie kan leda till.  
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6 Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer vi att presentera analysen samt resultatet från den empiriska 

undersökningen. Mer specifikt det som kommit fram under vår kvalitativa textanalys. 

För att strukturera resultatet har vi valt att dela in det utefter relevanta teman.  

 

6.1 Artiklar bakom betalvägg 

I detta avsnitt kommer vi presentera de mönster vi såg bland artiklar som låg bakom 

betalvägg. Vi fann fem teman för de artiklar som är placerade bakom betalvägg, dessa 

är: “Du borde vara orolig”, “Clickbait-rubriker”, “Det är de ungas fel – och synd om de 

äldre”, “Gör så här för att kringgå rekommendationerna” samt “Nya studier och 

framtidsutsikter”. 

 

6.1.1 Du borde vara orolig 

Det kanske främsta attributet som ses som ett gemensamt tema genom artiklarna som 

hamnar bakom betalväggar, är de artiklar som ger en känsla av uppgivenhet och oro. 

Exempelvis:  

 

“Genom att inte åka bil i onödan och utsätta sig för risk att råka ut för trafikolyckor, eller 

att inte klättra i berg. Alla aktiviteter som riskerar att skada kroppen, framför allt när det 

handlar om trauman. Åk inte bil i onödan och undvik att klättra berg.” Invånarna ska 

också vara noga med att följa de allmänna råden och rekommendationerna, säger han. 

(Aftonbladet 2020-12-11 Vårdplatserna snart slut på sjukhuset: Undvik att åka bil). 

 

Här förklaras det att vårdplatserna snart är slut och att man inte bör köra bil om det inte 

är nödvändigt samt undvika att klättra i berg, vilket kan lämna läsaren med en känsla av 

oro och rädsla. Men det finns även de artiklar som finns till för publikens nytta, 

exempelvis: 

  

Situationen för personer i de här grupperna är inte helt okomplicerad med ett nytt farligt 

virus, vaccinationer som kanske bara ger ett begränsat skydd – i värsta fall inget alls. 

(Expressen 2020-12-11 Grupperna som inte får skydd av nya vaccinen).  

  

Att artiklar som handlar om vilka riskgrupper som inte får effekter av vaccinering, 

hamnar bakom betalvägg är inte rätt enligt de journalistiska dygderna. Dessa har målet 

att ge medborgare tillgång till information som ger dem möjligheten att påverka 
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samhället genom den demokratiska processen (McManus, 1994). Om detta innehåll inte 

är öppet för läsning, kan det alltså påverka den demokratiska processen. Exempelvis en 

människa i en av dessa grupper, som inte skyddas av vaccinering, kan inte ta del av 

informationen på grund av att det ligger bakom betalvägg. Enligt Weibull och Wadbring 

(2020) får journalistikens normala ambition en större betydelse för allmänheten under 

kriser, som coronaviruspandemin (mer om kriser och journalistikens ambitioner i avsnitt 

2.2 Krisjournalistik). 

  

Rubrikerna samt ingresserna på dessa artiklar är fokuserade på sensation och avvikelser, 

vilket ger ett högt nyhetsvärde och är lockande för publiken (Ghersetti, 2012). Det kan 

också liknas med de så kallade clickbait-rubrikerna, vilket leder oss in i vår nästa 

rubrik.  

 

6.1.2 Clickbait-rubriker 

Många artiklar som placeras bakom betalväggar kan anses ha så kallade clickbait-

rubriker (mer om clickbaits i kapitel 4.3 Clickbaits). En artikel från Expressen med 

titeln “Experten: Så höjer du lönen under pandemin” är, enligt vår gestaltning en av 

dessa. Det man får reda på om man inte är premium-betalande på Expressen är att årets 

löneförhöjning inte kommer att utdelas, men att denna artikel kan hjälpa dig att få 

löneförhöjningen trots rådande coronaviruspandemi. Det är en väldigt lockande artikel 

att läsa för de som uppskattar ett ökat antal pengar på banken, vilket antagligen är den 

större delen av Sveriges befolkning. Det som uttrycks i ingressen är 

att löneförhöjningen brinner inne, alltså att den inte kommer att bli av. När man läser 

vidare, i den delen av artikeln som är placerad bakom betalvägg, är det inte alla 

löntagare som blir påverkade av detta. Om det hade nämnts i ingressen att inte alla, men 

många löntagare kommer att bli påverkade av detta, hade det inte varit lika 

missvisande.  

  

Coronapandemin har fått stora konsekvenser på arbetsmarknaden, med permitteringar, 

uppsägningar och fallande intäkter. Nyligen stod det också klart att de sedvanliga 

löneförhöjningarna – som brukar komma retroaktivt – brinner inne för många löntagare i 

år. (Expressen 2020-11-11 Experten: Så höjer du lönen under pandemin).  

  

Ytterligare en artikel är “Trött på partnern då ni går hemma – är det dags att skiljas?” 

från Aftonbladet. Om man enbart kollar på artikeln före upplåsningen av betalväggen, är 
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det enbart frågor som läsare möjligen vill ha svar på kring sin relation som rubrik och 

ingress består av. När man låst upp artikeln får man reda på att psykologer svarar på 

dessa frågor och menar på att man inte ska göra slut under rådande omständigheter, 

vilket inte framgår innan man betalat för att läsa. Det är, enligt oss, inte det som 

rubriken syftar på. När man läser rubrik och ingress känns det som att oron för 

människors relationer under coronapandemin utnyttjas, då de trycker på känsliga 

punkter. Detta för att sedan betala för att läsa artikeln och få ett relativt enkelt svar på 

sina relationsfrågor:  

  

Enligt psykologerna är det fullkomligt normalt att ni inte riktigt står ut med varandra just 

nu. Det behöver inte betyda att förhållandet håller på att haverera. “Det är en helt normal 

reaktion på de onormala omständigheter vi lever under. Vem som helst blir tokig på att 

sitta inne med en annan människa i veckor och månader.” (Aftonbladet 2020-05-12 Trött 

på partnern då ni går hemma – är det dags att skiljas?).  

  

Enligt Nygaard och Reinecke (2015) är det som får läsaren att klicka på en artikel, det 

som kan betraktas som den viktigaste frågan för en journalist när denne skriver rubriker 

på internet. Detta eftersom de vill att publiken ska vilja klicka på artiklar, gärna de som 

ligger bakom betalvägg, för att få en ekonomisk vinst. Därmed är nyhetsurvalet 

övervägande marknadsstyrt (McManus, 1994).   

 

6.1.3 Det är de ungas fel – och synd om de äldre  

Den vanligaste porträtteringen av unga och äldre människor under coronaviruspandemin 

är att unga människor är de som gör fel och det är äldre som tar skada av detta. Vi ser 

en stor skillnad i hur unga och äldre porträtterats under coronaviruspandemin, 

ytterligare ett exempel i utdraget av en artikel från Expressen nedan.  

  

Hundratals miljoner människor sitter i karantän världen över, länder stänger sina gränser 

och inför hårda restriktioner. Men det stoppar inte de unga mångmiljonärerna. (Expressen 

2020-04-12 Unga miljonärernas nya lyxiga coronaliv).  

  

Genom att belysa redan i rubriken att det är unga människor som det handlar om, så går 

det relativt snabbt att dra parallellen mellan unga och äldre människor. Om en 

nyhetskonsument ser en artikel som den första, där det är fokus på de äldre och att det är 

synd om dem. För att sedan se en artikel med rubriken “Unga miljonärernas nya 
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lyxiga coronaliv”, är det näst intill självklart att nyhetskonsumenterna får en dålig 

uppfattning av unga människor och tycker synd om de äldre.   

  

Ska unga hålla sig inne så att äldre kan gå ut? “Nej, men jag tycker att man borde göra 

livet lindrigare för dem hellre än att säga att folk inte behöver jobba hemifrån längre.” 

(Aftonbladet 2020-08-11 Forskaren: Därför ska äldre släppas ut).  

  

Artikeln med rubriken “Forskaren: Därför ska äldre släppas ut”, handlar om äldre 

människor och deras tråkiga tillvaro beroende på pandemin. I utdraget ovan frågar 

journalisten forskaren om unga ska hålla sig inne så att äldre kan gå ut, forskaren svarar 

nej men syftar ändå på att det är mest synd om äldre.  

  

En anledning till att dessa artiklar blivit placerade bakom betalvägg, kan bero på att de 

består av innehåll som kan starta debatt. Enligt Jenkins et al. (2014) och den digitala 

nyhetsvärderingsteorin är det en del av innehållskategorierna som gör att det delas mer 

än annat innehåll, och därmed lättast sprids i sociala medier. Här ser vi att våra tankar 

kring det innehåll som sprids lättast på sociala medier, även är det innehåll som placeras 

bakom betalvägg, stämmer i detta fallet.  

 

6.1.4 Gör så här för att kringgå rekommendationerna 

Ytterligare ett tema vi sett bland de nyhetsartiklar som hamnar bakom betalvägg är de 

som handlar om olika råd, ofta råd kring resande. Detta temat är exklusivt för 

Expressen, alltså fann vi inte detta tema i artiklarna från Aftonbladet. Trots att 

rekommendationerna under den här tiden menade på att vi skulle stanna hemma, skrevs 

det ändå många artiklar som handlade om råd kring hur du ska planera din nästa 

utlandssemester. 

  

Precis som på många andra platser i Europa och världen kämpar även Kanarieöarna med 

smittspridning, och läget ser just nu så pass bra ut att charterbolagen börjar flyga till 

Kanarieöarna igen under oktober. (Expressen 2020-09-16 Resa till Kanarieöarna – det 

gäller och det har du rätt till)  

  

Det är med en positiv ton som dessa artiklar skrivs, som om det inte pågick någon 

pandemi och det vore fritt fram att resa hur som helst. Troligen kan dessa artiklar med 

rubriker som “Så ska du tänka kring vinterresan” och “Resa till Kanarieöarna – det 
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gäller och det har du rätt till” ha skrivits på detta sätt grund av att tidningen vill få klick 

och prenumeranter. På grund av detta går det, om vi ser det utifrån McManus (1994) 

och teorin om nyhetsurval, att lägga in dessa artiklar under kategorin övervägande 

marknadsstyrd. Som McManus (1994) skrivit ska en marknadsstyrd nyhet locka en bred 

publik, vilket denna typ av nyheter gör eftersom många troligen är intresserade av när 

det går att resa igen. Det kan också handla om artiklar som inte handlar om det som 

händer “just nu”, utan som förutspår framtiden för viruset:   

  

Experterna tror att antalet fall kommer att öka. Vad minskningen de senaste månaderna 

beror på är enligt [epidemiologiprofessor] oklart. “Om det är en effekt av att det varit 

semester och skollov, så kan man i så fall vänta sig att det kommer öka igen när 

semestern och skolloven är över”. (Expressen 2020-08-11 Experterna: Så slår covid-19 i 

vinter)  

  

I artikeln “Experterna: Så slår covid-19 i vinter” får experter komma till tals angående 

vad de tror kring coronaviruset vintern 2020, de försöker förutspå framtiden och dess 

konsekvenser på samhället. En anledning till att dessa artiklar hamnar bakom betalvägg 

kan vara att tidningen ser dem som vad de är, fördjupningar. Svenska dagstidningar 

(Informant 1, Informant 2, 2020) säger själva att de aktivt väljer att lägga fördjupningar 

bakom betalvägg, eftersom de inte ser dessa som viktig information utan som “något 

extra för plus-kunden”. Detta bekräftas i Sjøvaags analys (2016) där författaren kommer 

fram till att nyheter som kostar mer eller tar längre tid oftare hamnar bakom betalvägg, 

till exempel fördjupningar. Även McManus (1994) menar att en tidnings nyhetsurval 

görs utefter två faktorer: journalistiska dygder och marknadskrafter. I detta fall har valet 

att lägga nyheten bakom betalvägg troligen gjorts på grund av marknadskrafter, 

eftersom fördjupande nyheter ofta tar längre tid och därmed även kostar mer.  

 

6.2 Artiklar utan betalvägg 

I detta avsnitt kommer vi presentera de mönster vi såg bland artiklar som inte låg bakom 

betalvägg. Vi fann fyra teman för de artiklar som är utan betalvägg, dessa är: 

”Information från myndigheter”, ”Du borde vara orolig”, ”Det är ingen fara” samt 

”Privatpersoner bär skulden och ansvaret”. 
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6.2.1 Information från myndigheter 

Det främsta attributet vi fann bland artiklar som inte låg bakom betalvägg var att 

presentera nya uppgifter om viruset på ett tydligt och konkret sätt. Det vanligaste var att 

statliga myndigheter samt Sveriges statsepidemiolog kom till tals i dessa artiklar. Till 

exempel i artikeln nedan som handlar om att coronaviruset deklarerats som en pandemi. 

 

“I grunden så förändrar det inte så mycket. Det är viktigt att lyssna på olika myndigheter 

och följa de råd som ges. Det grundläggande är att vara noga med handtvätt och personlig 

hygien för att minska smittspridning.” (Aftonbladet 2020-03-11 Det här innebär en 

pandemi) 

 

Rubriken “Det här innebär en pandemi” säger egentligen allt läsaren behöver veta. 

Ingen ny, banbrytande studie tas upp i artikeln utan fokus ligger på en kort beskrivning 

av vad en pandemi innebär samt rekommendationerna som följer. Den som kommer till 

tals i artikeln är Sveriges statsepidemiolog.  

  

Folkhälsomyndigheten har också uppdaterat sina allmänna råd för resor. De råder till att 

undvika kollektivtrafik där det inte går att boka plats, exempelvis tunnelbanor, i den mån 

det går. Den som behöver resa kollektivt i sommar bör välja alternativ där det går att 

boka en sittplats. Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar 

– bör undvikas. (Expressen 2020-06-11 Smittan från Italien hindrades – viruset spreds 

från andra länder)  

  

I citatet ovan ligger även där fokus på tydlighet och information om de senaste 

rekommendationerna. Även där är det en representant från Folkhälsomyndigheten som 

får komma till tals.   

  

Att dessa artiklar inte hamnat bakom betalvägg kan bero på att de anses vara för viktiga 

för att inte läsas. Precis som informanterna från Aftonbladet och Dagens Nyheter 

beskrev så vill man helst lämna samhällsviktig information om coronaviruset öppet för 

allmänheten. Detta för att den viktigaste informationen ska göras tillgänglig för alla, 

speciellt under en kris (Informant 1 & Informant 2, 2020). McManus (1994) menar att 

mediernas nyhetsurval styrs av två faktorer: journalistiska dygder och marknadskrafter. 

I det här fallet går det att konstatera att det är den journalistiska dygden som dominerar, 

eftersom målet med den är att ge medborgare tillgång till viktig information.   
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6.2.2 Du borde vara orolig 

Rubriken på detta avsnittet finns även hos de artiklar som är placerade bakom 

betalvägg, skillnaden mellan dessa är främst rubrikerna. I artiklarna bakom betalvägg 

med samma namn, är rubrikerna mer fokuserade på sensation och avvikelser, 

antagligen för att få folk att vilja låsa upp och läsa innehållet bakom betalvägg 

(Ghersetti, 2012).  De artiklar som hamnat under denna rubrik har haft innehåll som 

informerat om de konsekvenser som coronaviruspandemin gett. Det är allt från 

relationsproblem till ökade dödssiffror.  

  

Det är den högsta siffran sedan den 28 april och indikerar att landet kan vara på väg mot 

en andra virusvåg då de flesta av fallen tros komma inifrån. I början på april började 

Wuhan lätta på restriktionerna efter att staden varit nedstängd i 76 dagar. Men nu väntas 

hårdare restriktioner införas igen. (Aftonbladet 2020-05-11 Nya fall i Wuhan skapar oro)  

  

Vi kan se från vårt urval att de artiklar som handlar om spridningen av viruset, 

dödssiffror och liknande information oftast inte placeras bakom betalväggar. Med hjälp 

av nyhetsvärderingsteorin och de egenskaper som krävs av nyheter för att de ska bli 

stora, kan vi se att det stämmer överens med innehållet i dessa sorters artiklar. 

Detta eftersom att de ofta handlar om en närhet till publiken, sensation och avvikelser (i 

form av coronaviruspandemin och konsekvenserna av detta) samt förenklingar av 

svårtolkad information från myndigheter (Ghersetti, 2012).   

  

Folkhälsomyndigheten har varnat för folksamlingar och resor under påskfirandet. Trots 

det kommer allt fler larm: Människor samlas på trånga uteserveringar, står tätt på bussar, 

köar till Systembolaget och reser trots avrådan. (Expressen 2020-04-11 Elise, 22: 

”Trodde att jag skulle dö”) 

 

Artikeln “Elise, 22: “Trodde att jag skulle dö” handlar om en privatperson som blivit 

smittad av coronaviruset och blivit väldigt sjuk. Då många privatpersoner tänkt att unga 

personer kommer undan viruset lindrigt, kommer det antagligen att delas på sociala 

medier.. Vilket beror på att närheten till publiken är stor (Ghersetti, 2012). Det kan även 

betraktas som ett innehåll som kan skapa delade erfarenheter, eftersom många 

privatpersoner har blivit påverkade och har åsikter och tankar kring detta. Vilket gör att 

nyheten blir stor och relevant för läsarna (Jenkins et al., 2014).  
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Det är också värt att nämna att artiklarna som nämnts i denna rubrik, är skrivna 

när coronaviruspandemin varit ett aktuellt ämne i några månader och människor känner 

sig förmodligen trötta på konsekvenserna av situationen. Vilket möjligen kan förklara 

den negativa klangen i artiklarna.   

 

6.2.3 Det är ingen fara 

Det finns även de artiklar som i krisen, väljer att fokusera på det positiva i situationen. 

Artikeln “Coronavirusets första offer: Person i övre 70-årsåldern” handlar om vad 

rubriken menar på, att Sveriges första offer till coronaviruset har skett. Intervjupersonen 

är en chefsläkare på sjukhuset i fråga som inte verkar vara särskilt orolig över vidare 

smittspridning, trots att personen i fråga vårdats tillsammans med andra patienter. Enligt 

nyhetsvärderingsteorin kan de har valt att publicera detta, eftersom att detta innehåll kan 

räknas som kontroversiellt, något som kan starta debatt (Jenkins et al., 2014).   

  

Till SvD har [chefsläkare] sagt att han inte oroar sig över någon vidare spridning av 

covid-19 efter att den nu avlidna patienten vårdats hos dem på vanlig 

infektionsavdelning. (Expressen 2020-03-11 Coronavirusets första offer: Person i övre 

70-årsåldern)  

  

Enligt Allerns (2012) fyra kommersiella nyhetskriterier, tar underhållningselementet en 

större plats än relevans, saklighet och grundlighet, för att skapa sensation och väcka 

människors uppmärksamhet. Detta ser vi i nästa artikel “Kärlek på gränsen – så spirar 

romantiken i en ny nedstängd värld”, där fokuset enbart ligger i att berätta 

relationshistorier.   

  

Även vid gränsen mellan Tyskland och Danmark har kärlekspar tvingats anamma ett nytt 

sätt att hålla relationen vid liv. 85-åriga Inga Rasmussen bor i södra Danmark och hennes 

tyska pojkvän, 89-åriga Karsten Tüchsen Hansen, bor på andra sidan. För TV4 berättar 

Inga att hon inte tänker låta pandemin stoppa kärleken. (Aftonbladet 2020-04-12 Kärlek 

på gränsen – så spirar romantiken i en ny nedstängd värld)  

  

Därmed kan vi nästan garantera att detta nyhetsurvalet främst styrs av marknadskrafter 

(McManus, 1994). Nyhetsvärdet ligger främst i det äldre paret från olika länder som 

ändå upprätthåller sin relation, då det finns en viss sensation och avvikelser i historien 

(Ghersetti, 2012). Det är också värt att nämna att båda artiklarna som nämnts, är skrivna 

i början av coronaviruspandemin, vilket kan förklara optimismen i artiklarna.  
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6.2.4 Privatpersoner bär skulden och ansvaret 

Ytterligare ett tema vi såg bland de artiklar som inte låg bakom betalvägg var ett fokus 

på att smittspridningen är den vanliga människans fel. Främst är det de unga som enligt 

artiklarna gör fel och inte håller restriktionerna. Men till skillnad från artiklarna som 

ligger bakom betalvägg som ställer de unga mot de gamla, är det i dessa texter mer 

fokus på att “läxa upp” alla människor oavsett ung eller gammal.  

 

På Kämpingestranden i skånska Höllviken slogs det besöksrekord i helgen med över 10 

000 gäster, rapporterar Kvällsposten. I regionen har man samtidigt sett en ökande trend 

i antalet nya fall. Något som delvis kan bero på ökad smittspårning, men också på att folk 

slappnat av för mycket. (Expressen 2020-08-11 Smittskyddsläkaren: Unga följer inte 

råden) 

 

Artiklarna beskriver ofta människor som oansvariga, att de trängs på stränder och på 

bussen och att de inte lyssnar på restriktionerna. Om de följer restriktionerna för mycket 

är det istället deras fel att restaurangerna går i konkurs, som det går att läsa i artikeln 

nedan med rubriken “Visita: Restriktionerna tar död på julborden”: 

 

Han har märkt av en tydlig beteendeförändring hos människor i samband med att nya 

restriktioner meddelats från regeringen och Folkhälsomyndigheten. “Fler väljer då att 

inte besöka restauranger i samma utsträckning, vilket leder till stora hål i kassorna.” 

(Aftonbladet 2020-12-11 Visita: Restriktionerna tar död på julborden) 

  

Valet att inte lägga dessa artiklar bakom betalvägg kan bero på att de är enkla att göra. 

Personerna som kommer till tals i dessa artiklar är ofta smittskyddsläkare och andra 

personer som vill att människor håller restriktionerna. Precis som Allern (2012) 

beskriver det är det större chans att det görs en nyhet på något som tar mindre tid och 

kraft att producera, samt om källan har tillrättalagt berättelsen själv. I exemplet med 

restaurangerna som har det svårt med restriktionerna har antagligen restaurangerna 

själva mycket att säga till om, vilket gör dem till ett enkelt intervjuobjekt.   
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7 Diskussion och slutsats 

Studiens syfte var att undersöka vilket slags innehåll som placeras bakom betalvägg och 

vilket som inte gör det under coronapandemin år 2020. I detta kapitel presenteras 

studiens slutsatser samt en diskussion kring resultatet. Det kommer även redogöras för 

förslag till vidare forskning som kan underlätta vid studier av liknande sort. Studien 

genomfördes med hjälp av en kvalitativ textanalys med artiklar från två tidningar med 

samma betalväggsmodell, Freemium-modellen.  

  

Vilka teman går det att hitta bland de artiklar som är öppna respektive bakom 

betalvägg?  

I vår analys går det att se att det främst var oroande nyheter, clickbait, kontroversialitet, 

tips, och fördjupande nyheter som dominerade artiklarna bakom betalvägg. Bland de 

öppna artiklarna fann vi informerande nyheter, oroande nyheter, betryggande nyheter 

och skuldbeläggande nyheter.   

  

Vad tidningarna valt att lägga bakom betalväggar kan motiveras med kommersiell 

nyhetsvärdering. Eftersom tidningarna tenderar att lägga material som kostar mer, i 

form av tid eller pengar, bakom betalvägg så kommer nyheterna hamna i en sorts 

rangordning. De mest exklusiva och välskrivna nyheterna bakom betalvägg. De enkla, 

snabba nyheterna öppna och gratis. Och till sist nyheterna som inte alls skrivs, som 

hamnar längst ner i rang. Tidningarna värderar förmodligen de nyheter som ligger 

bakom betalvägg högre på grund av att de kostar de mer tid och pengar. På detta sätt 

kan det Allern (2012) skrev, om att medierna lägger större fokus på 

sensationsjournalistik och nyheter som går fort att skriva, förändras.   

  

På detta sätt kan betalväggen stoppa det som andra medieforskare oroat sig över (Allern, 

2012; Jenkins et al., 2014; Wadbring & Ödmark, 2014), alltså att nyheterna på internet 

övergår till att bli mer fokuserade på underhållning och skvaller än kvalitetsjournalistik. 

Även om en stor del av innehållet bakom betalvägg visade sig vara underhållning i form 

av tips, listor och kändisar, så var en betydande del även granskningar och fördjupande 

innehåll. Om de nyheterna som är simplare lämnas öppna och de tyngre, mer undersökta 

nyheterna hamnar bakom betalvägg så finns de åtminstone kvar. Genom att införa 

betalvägg behöver medierna inte enbart förlita sig på annonsintäkter för att läsarna ska 

besöka deras sida, utan den journalistik som kostar mer pengar att producera kan läggas 
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bakom betalvägg och på så sätt bekostas. Hade inte medierna infört betalväggar, kanske 

de varit tvungna att begränsa sig till enbart underhållande nyheter för att inte tappa 

läsare och nå en ekonomisk balans på det viset. Kanske är betalväggen och de intäkter 

den för med sig ett sätt att rädda den fördjupande journalistiken.   

  

Enligt Goyanes studie (2014) är människor i USA mer benägna att betala för de digitala 

produkter vars huvudsakliga värdeproposition består av att tillhandahålla underhållning 

och lösningar men mindre sannolikt att betala för nyheter. Sjøvaag (2016) kom fram till 

att politik, sociala frågor, ekonomi och kultur är några av de områden som oftast hamnar 

bakom betalvägg hos de tre norska webbtidningarna som hon undersökte (mer om vad 

som hamnar bakom betalvägg i kapitel 4.1 Vad hamnar bakom betalvägg?) Därför 

borde, ur ett marknadsperspektiv, tidningarna möjligen placera det innehåll som 

människor är mer benägna att betala för, bakom betalvägg. Men det finns även en risk 

att människor missar det innehåll som tidningarna väljer att lägga bakom betalvägg, då 

Olsen (2020) kom fram till att människor ofta är kritiska till betalväggar och ovilliga 

att betala för dessa. Enligt den digitala medielogiken har fokuset, i takt med att mer 

innehåll börjat delas på internet, övergått från distribution till att cirkulera innehåll 

(Weibull & Wadbring, 2020). Därmed kan man anta att det är viktigare för 

nyhetsmedier att få en spridning på det innehåll som är gratis, för att få fler besökare på 

sin hemsida och sedan därefter få läsarna att bli intresserade av det innehåll som 

placeras bakom betalväggar.  

  

Vilka skillnader och likheter finns bland de teman i de artiklar som är öppna respektive 

bakom betalvägg? 

Skillnaderna mellan artiklarna, beroende på om de är placerade bakom betalvägg eller 

inte, är relativt många. I artiklar utan betalvägg placeras ofta enkel och tydlig 

information från myndigheter och presskonferenser. Nya siffror och information kring 

coronaviruspandemin tas upp, exempelvis i artikeln “Det här innebär en pandemi” 

(Aftonbladet 2020-03-11) där artikeln går ut på att förklara vad en pandemi innebär 

dagen som WHO deklarerade coronaviruset som en pandemi (2020). Det fanns även fler 

öppna artiklar med en lugn klang, än de som placeras bakom betalvägg. Exempelvis i 

artikeln “Kärlek på gränsen – så spirar romantiken i en ny nedstängd värld” 

(Aftonbladet 2020-04-12) berättas det om hur kärlek frodas trots coronaviruspandemin 

och dess konsekvenser, vilket får läsare att känna att det finns ett ljus i mörkret. Det är 
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även många artiklar som handlar om privatpersoners ansvar och skulden de bär när 

smittspridningen blir värre.  

  

I artiklar som är placerade bakom betalvägg presenteras fördjupande innehåll kring 

coronaviruspandemin, i form av experter som berättar hur de skyddar sig mot viruset, 

tips i coronatider samt artiklar med en viss panikartad klang. Många av artiklarna 

använder sig av rubriker som vi anser vara clickbait-

rubriker. Nygaard och Reinecke (2015) kom fram till att användningen av clickbaits hör 

samman med tidningarnas kommersialisering, vilket kan förklara varför det används så 

flitigt just till artiklar bakom betalvägg. Vi kan anta att redaktionerna satsar mer på att 

skriva rubriker som innefattar sensation när artiklar placeras bakom betalväggar, för att 

locka in läsare till att bli prenumeranter för att därefter uppnå en stabil ekonomisk 

grund. Precis som Sjøvaag (2016) kommit fram till i sin studie, är det inte enbart 

konceptet av nyhetsvärde som spelar roll, utan även marknadspositionen av tidningarna 

i helhet.   

  

Det som är gemensamt för de artiklar som är placerade bakom betalvägg och de artiklar 

som är öppna, är temat som vi kallar för “Du borde vara orolig”. Ett exempel på en 

sådan artikel bakom betalvägg är “Svenska misstagen: Därför dör vi – trots forskarnas 

varningar” (Expressen 2020-05-11), och ett exempel på en artikel utan betalvägg är 

“Nya fall i Wuhan skapar oro” (Aftonbladet 2020-05-11). Att liknande artiklar både valt 

att läggas bakom betalvägg och öppet kan dels motiveras med det som Sjøvaag (2016) 

skrev om att tidningar inte får lägga för mycket material bakom betalvägg, eftersom de 

då förlorar läsare till andra tidningar. Det kan även motiveras med McManus (1994) 

teori om marknadsdriven journalistik, och att det på tidningarna går att dela in dessa 

nyheter i författarens tredje kategori: en kompromiss mellan journalistisk och 

marknadsstyrd. Det kan också förklaras med att den som tog beslut om betalväggar helt 

enkelt såg andra element i artiklarna som inte vi gjorde, och därmed valde att lägga 

vissa bakom betalvägg och vissa öppna.   

  

Enligt detta resultat skulle vi kunna dra slutsatsen att artiklarna i de analyserade 

webbtidningarna har två olika medielogiker: en för nyheter bakom betalvägg och en för 

öppna nyheter. Det som Ghersetti (2012) skrivit om att radio, TV och tidningar alla har 

sin egen medielogik går även att applicera på betalväggar. Eftersom det finns olika 
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element och kvaliteter för nyheter som är låsta gentemot öppna går det att konstatera att 

tidningarnas innehåll ser olika ut beroende på om artikeln är låst eller öppen.   

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att undersöka huruvida clickbaits och/eller uppdateringar på 

sociala medier har en påverkan på publikens åsikter kring betalväggar. Blir de irriterade 

och negativt inställda till betalväggar när de lockas in av en möjligen överdriven rubrik 

och vill därför inte betala för att läsa nyheten i fråga? Detta hade kunnat genomföras 

genom en enkätstudie där publiken får komma till tals.  

  

Vårt nästa förslag på vidare forskning är en undersökning kring huruvida betalväggar är 

en bidragande faktor för samhällsklyftor, detta ur en socioekonomisk synvinkel. Har 

alla råd att vara med i samhällsdebatten, som ofta sker bakom betalväggar hos de olika 

nyhetsmedierna? Det kan också vara intressant att undersöka i samband med detta ifall 

betalväggar gör att de som inte har råd med en prenumeration, istället tvingas gå över 

till alternativa medier som i lägre utsträckning tillhandahåller trovärdig information.   
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