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Abstract 
Title: Multi channel publishing: a qualitative study on how Norrköpings Tidningen 

publishes news in multiple channels 

Author: Roland Albinsson 

Thesis supervisor: Per-Anders Forstorp 

Background: In this day and age, the media is omnipresent and a part of our daily life. 

The phenomenon of media convergence can be traced back to the birth of the internet, 

and today all of the major newspapers have a website of their own. As a result of 

multichannel publishing, consumers have a wide range of tv channels to choose from, but 

there is still uncertainty as to whether more channels automatically equates to more and 

better news. There is no doubt about the fact that multi channel publishing is a necessary 

survival skill for media conglomerates today, but effects such as news recycling and the 

concentration of ownership are in conflict with the consumers’ availability demands.  

Purpose: The purpose of this thesis is to, by means of a case study, describe how NT’s 

multi channel publishing is an expression of media convergence, as well as to study how 

the news are affected by multi channel publishing. 

Research procedure: This study is based on three different research methods, 

observations, text analyses and qualitative interviews. Interviews were conducted with 

three employees at NT, which was supplemented by an observational study of the work 

carried out by the NT employees. Moreover, a text analysis of three news articles that 

were published in multiple channels at NT was carried out. 

Results: The case study shows that NT is more converged in theory than in practice, and 

that NT is currently in a development stage of convergence. The results also clarify that 

NT has an open work environment and advocates that employees work in different 

publishing channels. It is also possible to find traces of cross promotion at NT. The study 

indicates that the desire to publish the news in multiple channels gives rise to news 

recycling and as well as news homogenization, which may impair the quality of the news. 

Keywords: Convergence, cross media, multichannel publishing, newspaper and local 

media  

http://tyda.se/search/phenomenon
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Inledning 
Medier finns idag överallt och är en del av vår vardag. Många tv-kanaler har till 

exempel sändningar dygnet runt,
1
 och även radiokanaler har sändningar under många av 

dygnets timmar. Kanal 5 har låtit de båda medierna närma sig varandra med 

programmet Vakna med the Voice, som sänds samtidigt i både Kanal 5 och radiokanalen 

The Voice varje vardagsmorgon.
2
 Detta är ett tydligt tecken på konvergens då två till 

synes olika medier närmat sig varandra.  

Fenomenet mediekonvergens har en del av sitt ursprung i internets uppkomst, eller 

snarare när internet blev en del av människors vardag. För enkelhetens skull kan vi 

bestämma startpunkten till året 1994, då Aftonbladet grundade sin sajt och började 

publicera sina nyheter på webben.
3
 Sedan dess har utvecklingen eskalerat, och idag har 

alla stora tidningar en hemsida. De två största kvällstidningarna har webbtv-kanaler, där 

de sänder egenproducerade program och kortare reportage som hänger ihop med deras 

nyheter.
4
 Via artiklarna kan man få information om att ett webbtv-klipp behandlar 

samma nyhet som artikeln. Tv-kanaler, såsom SVT och TV4 har numera egna 

playkanaler
5
 på webben, där de publicerar egenproducerade dokumentärer, nyheter och 

underhållningsprogram.  

Allt detta har skett genom en teknisk utveckling, som grundar sig i tanken om att 

medieinnehållet ska kunna brukas när det passar enskilda konsumenter. Allting ska 

finnas tillgängligt överallt och hela tiden, vilket beskrivs av SVT Play som ”när du vill, 

var du vill”
6
 och ”TV när du vill” av TV4 Play

7
. De ovan beskrivna tendenserna kan 

man härleda till det vetenskapliga yttrycket konvergens. Det är dock inte så enkelt som 

att säga att nyheter på webben är konvergens eftersom det finns ett stort antal 

definitioner av begreppet. Man kan bland annat tala om convergence of content 

                                                 

1 http://tvplaneten.tv4.se/ 2010-06-06 
2 http://kanal5.se/web/guest/program/-/artikel/av/b7xA/1097/1168115/1.0 2010-06-06 
3 Stig Hadenius & Lennart Weibull, Massmedier, Falun: Albert Bonniers Förlag, 2005 s. 434 
4 http://tv.expressen.se/ och http://www.aftonbladet.se/webbtv/ 2010-04-19 
5 svtplay.se & tv4play.se 2010-06-06 
6 http://svt.se/2.104136/1.1395809/om_svt_play?lid=puff_1395786&lpos=extra_0 2010-06-06 
7 http://www.tv4play.se/ 2010-06-06 
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(innehållskonvergens), vilket innebär att samma nyheter publiceras i flera olika kanaler, 

eller convergence of services (tjänstekonvergens) som går ut på att till exempel tv-

kanaler sänder sina program via internet, eller att tidningar publicerar nyheter via sin 

hemsida.
8
  

Denna uppsats kommer framförallt att fokusera på innehållskonvergens
9
 som innebär att 

man publicerar liknande nyheter i flera olika kanaler. Vi ser exempel på detta när 

Aftonbladets sajt publicerar liknande nyheter som deras webb-tv. Uttrycket 

innehållskonvergens leder oss på mot begreppet flerkanalspublicering, vilket handlar 

om att använda olika kanaler såsom tv, webb och tidning för att få ut sina nyheter till en 

så bred publik som möjligt. 

Konvergens och flerkanalspublicering bottnar alltså i en tanke om att konsumenter vill 

ha tillgång till så mycket information som möjligt när det passar dem, och att tekniken 

finns för att detta ska vara möjligt. Det kan dock i denna strävan efter att nyheter alltid 

ska finnas tillgängliga i alla kanaler uppstå ett problem. Som en följd av 

flerkanalspublicering har konsumenterna ett större utbud av nyhetskanaler och konstant 

tillgång till dem via webben, men det råder tvekan om huruvida detta är synonymt med 

fler nyheter. En central företeelse i flerkanalspubliceringen är nämligen det frekventa 

återanvändandet av nyheter (nyhetsrecycling), det vill säga hur samma nyheter används 

inom både webb-tv, på tidningens hemsida samt i papperstidningen. Genom 

nyhetsrecyclingen får läsaren möjligheten att följa med nyheten genom de olika 

medierna. 

Vi ser även hur arbetet på nyhetsredaktionerna har förändrats och att arbetet idag består 

av en integration mellan de olika redaktionerna, i form av en typ av redaktionell 

konvergens
10

. Detta påverkar inte endast arbetsprocessen utan även nyheterna och dess 

utformning. I förlängningen kan detta även påverka vilka nyheter som publiceras vilket 

påverkar konsumenterna och hur de tar till sig nyheterna. 

                                                 

8 Ester Appelgren, Mediaconvergence and digital news services, KTH, 2007 s 43 
9 Ibid 
10 Ibid 
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Problemformulering 

Kanalerna blir fler och fler i dagens mediesamhälle, men de som äger kanalerna blir 

färre; i takt med utvecklingen av flerkanalspublicering har det samtidigt skett en 

ägarkoncentration på grund av de kostnader som är förknippade med att använda flera 

kanaler.
11

 Som exempel kan nämnas Schibsted, som äger tidningar och mediehus i 23 

länder, däribland Svenska Dagbladet och Aftonbladet i Sverige.
12

  

I Östergötland finns Norrköpings Tidningar Media AB (NTM) som bland annat äger 

Östgöta Correspondenten, Folkbladet och Norrköpings Tidningen (NT),
13

 vilka utgör en 

klar majoritet av publicerade nyhetskällor i området. NT ligger i dagsläget i framkant 

vad gäller flerkanalspublicering. Idag publicerar NT nyheter via tre huvudsakliga 

kanaler, papperstidning, webb och tv, och är därför ett intressant exempel att undersöka 

närmare. 

Det råder ingen tvekan om att flerkanalspublicering förvandlats till en 

överlevnadsteknik för dagens mediehus, men effekter såsom nyhetsrecycling och 

ägarkoncentration står samtidigt i konflikt med tillgänglighetsidealet från 

konsumenternas sida. Får konsumenterna fler nyheter eller enbart fler kanaler?  

Syfte 

Uppsatsens syfte är att genom en fallstudie belysa hur Norrköpings Tidning ger uttryck 

för konvergens i publiceringen av sina nyheter i flera olika kanaler, och att samtidigt 

undersöka hur nyheterna påverkas av att publiceras i flera kanaler. Detta för att beskriva 

konvergens som ett uttryck för flerkanalspublicering, och konsekvenserna av detta. Till 

min hjälp för att besvara uppsatsens syfte kommer jag att ha följande frågeställningar:  

Är flerkanalspublicering ett uttryck för konvergens vid NT? 

Kan man använda uttrycket konvergens då man pratar om att förmedla nyheter i NTs 

olika kanaler? Skiljer sig nyheterna åt i den meningen att man väljer att fördjupa 

nyheten i tidningen och ha olika inriktningar i de olika kanalerna, eller publiceras 

                                                 

11 Hadenius & Weibull s. 122ff 
12 http://www.schibsted.no/ 2010-03-01 
13 Interndokument, NT-redaktionen 2009 
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samma nyheter endast för att nå en större målgrupp för att kunna sälja annonser och att 

nyheterna har samma innehåll i alla kanaler? 

Förekommer intern crosspromotion på nyheter som publiceras i flera kanaler på NT? 

Arbetar man för att bygga upp de olika kanalernas renommé via korshänvisningar och 

samarbete vid de nyheter som publiceras? 

Hur arbetar man idag vid en större nyhetsredaktion som ägnar sig åt 

flerkanalspublicering med nyhetsproduktion? 

Kan man hitta några huvuddrag i hur NT arbetar med flerkanalspublicering? 

Beskrivning av studieobjekt 

I det kommande avsnittet kommer jag att ge en grundläggande beskrivning av NT. Jag 

kommer även att förklara ägarförhållandena inom NTM och gå genom vilka tidningar 

som ingår i NTM koncernen. Sedan kommer jag även att förklara de olika 

publiceringskanalerna som är denna uppsats undersökningsobjekt. 

Norrköpings Tidningars Media AB – en bakgrund 

Undersökningsobjektet för denna magisteruppsats kommer att vara Norrköpings 

Tidningar, och specifikt flerkanalspubliceringen hos denna nyhetsförmedlare. 

Norrköpings Tidningar har gått ifrån att vara ett klassiskt tidningsföretag till ett modernt 

mediehus
14

. Idag är Norrköpings Tidningar en av de tio äldsta tidningarna i världen. 

1758 bildades NT som ett familjeföretag, och 1875 omvandlades det till aktiebolag. 

Sedan 1947 ägs organisationen av Erik och Asta Sundins stiftelse. 

Under 2008 omvandlade man NT till Norrköpings Tidningars Media AB (NTM).
15

 87,5 

procent av NTM ägs av Norrköpings Tidningar AB och de övriga andelarna ägs av 

Ridderstads stiftelser.
16

 För att förtydliga så äger Erik och Asta Sundins stiftelse 100 

procent av NT och NT ingår i NTM vari NT äger 87,5 procent.  

                                                 

14 Mediehus är den interna benämningen på NT som koncern. Ordvalet indikerar att det handlar 

om ett mediesamarbete och mindre om en sammanslutning på koncernnivå.  
15 Interndokument NT redaktionen 2009 
16 http://www.nt.se/kontakt/ 2010-04-14 
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Det har under 00-talet skett en förändring inom NT, som innebär att man påbörjat en 

utveckling mot att bli ett medieföretag som förutom att distribuera redaktionell 

information även producerar samt distribuerar kommersiell information via flera olika 

publiceringskanaler. Under året 2008 omsatte NTM med sina 900 anställda runt 1200 

miljoner kronor. Verkställande direktör för Koncernen är i skrivande stund Lennart 

Foss
17

 

Företag som ingår i NTM 

Förutom NT ingår ett flertal olika nyhetskanaler i NTM. Framför allt rör det sig om 

lokaltidningar och ett antal gratistidningar. Dessutom äger NTM ett antal radiostationer 

och flera lokaltv-kanaler. Den geografiska utbredningen är koncentrerad till ett par delar 

av Sverige. De lokala tidningarna i NTM sammanställs nedan
18

: 

Tabell 1: Tidningar som ingår i NT-koncernen, deras ort och storleken på deras upplaga. 

Tidningsnamn Ort Upplaga helår 2009 

Västerviks-Tidningen Västervik 11 800 

Norrbottens-Kuriren Luleå 21 100 

Norrländska-Socialdemokraten Luleå 34 100 

Hela Gotland Visby 21800 

Östgöta Correspondenten Linköping 54 500 

Folkbladet Norrköping 6 900 

Uppsala Nya Tidning Uppsala 52300
19 

 

Som tabellen visar är den geografiska spridningen på tidningarna relativt stor, med 

tidningar i både Gotlandstrakten, Uppsalaområdet, Östergötland och Norrbotten. Inom 

koncernen ingår även ett antal gratistidningar
20

, dessa sammanfattas nedan. 

                                                 

17 Interndokument NT redaktionen 2009 
18 Ibid 
19 http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?type=dagspress 2010-04-14 
20 Interndokument NT redaktionen 2009 
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Tabell 2: Gratistidningar inom NT-koncernen, deras ort och upplaga för året 2009 

Tidningsnamn Ort Upplaga helår 2009 

18 minuter Uppsala 18 400 

Sigtunabygden Sigtuna 27 400 

Knivstabygden Knivsta Ingen uppgift 

Norra Uppland Tierp 24 000 

Extra Östergötland Linköping 35 300 

Extra Luleå Luleå Ingen uppgift 

Gotland Just Nu Visby Ingen uppgift 

 

Tabellen visar att gratistidningarna förekommer i samma geografiska områden som 

övriga tidningar, nämligen Uppsala, Norrbotten, Gotland och Östergötland.  

NTM äger även ett antal radiostationer, nämligen Radio Rix, Lugna favoriter och East 

FM i Östergötland, Radio Rix i Norrbotten och Radio Four/Mix Megapol på Gotland. 

Inom koncernen finns också de lokala tv-kanalerna 24nt i Norrköping, 24Corren i 

Linköping och 24Norrbotten i Luleå. Utöver de ovan beskrivna tidningarna, tv-

kanalerna och radiokanalerna ingår även tre distributionsbolag, företaget Teknomedia 

som utvecklar nya medier, resebyrån NT-resecenter, samt tryckföretagen Pressgrannar i 

Linköping/Norrköping, Tryck i Norrbotten i Luleå och Gotlands förenade 

tidningstryckerier i Visby.
21

 

Norrköpings Tidningen 

NT har lokalredaktioner i Finspång, Söderköping och Valdemarsvik Det finns också åtta 

nyhetsredaktioner i Norrköping. Publisher, chefredaktör och ansvarig utgivare för NT är 

Anders Nilsson.
22

 Papperstidningen NT utkommer med sex nummer per vecka
23

 och har 

för avsikt att förmedla fördjupande lokala nyheter och reportage,
24

 man vill gärna ge 

sina prenumeranter någonting extra som man inte kan få tillgång till gratis via webben. I 

                                                 

21 Interndokument NT redaktionen 2009 
22 22 http://www.nt.se/kontakt/ 2010-04-26  
23 http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001480 
24 Observationsdag samtal med Mikael Pihlblad 2010-03-02 
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mars 2010 lanserade man en tjänst som gör det möjligt för tillsvidare prenumeranter att 

läsa tidningen i pdf-format via nt.se/ntmera. Förutom att man som prenumerant kan läsa 

tidningen som pdf ska man även ha möjlighet att ta del av exklusiva erbjudanden, 

tjänsten ska ses som en belöning om man valt att prenumerera på tidningen.
25

 

Nedan redovisas papperstidningens upplageförändring mellan åren 2005-2009. Jag har 

valt att redovisa dessa uppgifter för att ge en bild av tidningens försäljningsutveckling 

under andra halvan av 2000-talet. 

Tabell 3: Förändring av papperstidningen. 

År  Upplaga Förändring föregående år Förändring föregående år % 

2005 48 100 - 800 - 1,6 procent 

2006  47 600 - 500 - 1.0 procent 

2007  46 500 - 1 100 - 2.3 procent 

2008  45 200 - 1 300 - 2.8 procent 

2009  42 900 - 2 300 - 5.1 procent
26 

 

Som tabellen visar har upplagan sjunkit ständigt sedan 2005, och har gått från runt 

48 000 tidningar i tryck till knappt 43 000, vilket är en relativt stor procentuell 

förändring på 5 år 

24nt – en bakgrund 

24nt startade sina sändningar den 2 oktober 2006 och sedan 1 oktober sänds det i det 

lokala marknätet via Kolmårdsmasten.
27

 Ambitionen är sända lokala nyheter för tittare i 

Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik. 24nt har totalt i detta område 

171 840 potentiella tittare.
28

 Upplägget för kanalen illustreras av Figur 1, som visar att 

tanken är en 20 minuter lång programslinga, varav 10 minuter är nyheter och sport, 2 

minuters reklam, 2 minuter väder och 6 minuter program med olika innehåll.
29

  

                                                 

25 http://www.nt.se/ntmera/ 2010-04-26 
26 www.ts.se 2010-03-29 
27 http://www.nt.se/24nt/info/ 2010-04-14 
28 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____287608.aspx 2010-04-14 
29 http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5138210 2010-04-14 
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Figur 1: 24nts nyhetsslinga (källa: nt.se) 

Nyheterna finns även i ett arkiv på webben, där man kan se alla reportage och inslag 

som publicerats under de senaste 6 månaderna.
30

 I undantagsfall lägger man upp klipp 

direkt på webben, men 99 % av fallen sänds först via tv-kanalen.
31

 24nts nyheter 

uppdateras varje dag vid de fasta tidpunkterna kl 06:00, 13:00, 16:00 och 21:00.
32

 Vid 

den senaste tittarmättningen tittade 77 000 personer som minst en gång i veckan på 

24nt.
33

 Med andra ord tittade knappt 45 % av den potentiella publiken på 24nt under en 

vecka. 

www.nt.se 

Webbsidan nt.se startade 1996
34

och från början publicerade man tidningen direkt på 

webben. Sedan september 2009 har man dock gått över till att webben själva väljer vad 

som ska publiceras på nt.se. Den nuvarande tanken är att nt.se ska arbeta på gräsrotsnivå 

och hela tiden publicera nyheter som är allmänt kända och som har allmänintresse, till 

exempel att Östergötland fått en ny landshövding. Detta medför att man inte publicerar 

egna grävarbeten och fördjupande reportage,
35

 utan håller sig till nyheter som är av 

allmänintresse. 

                                                 

30 http://www.nt.se/24nt/ 2010-04-14 
31 Observationsdag NT 2010-03-02 
32 Ibid 
33 Mail korrespondens med Fredrik Lagerqvist 2010-05-06 
34 http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=101480 2010-04-14 
35 Intervju med Mikael Sundblad 2010-03-10 
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Teori 
Teorikapitlet syftar till att lyfta fram den vetenskapliga delen av mitt problem, och här 

kommer jag att i två avsnitt diskutera ett antal för uppsatsen relevanta teorier.  

Jag har delat upp mitt teorikapitel i två delar. I den första delen kommer jag att ta upp 

teorier i ämnet nyhetsredaktioner, och hur dessa brukar vara uppbyggda. Den andra 

delen av teorikapitlet ska fokuseras mot teorier i ämnet nyhetsflöde och reproduktion av 

nyheter i flera publiceringskanaler. Anledningen till att jag har valt att dela upp 

teorikapitlet i två delar är att det utifrån mitt syfte går att skönja två separata perspektiv, 

varför jag valt att ha en teoridel där jag lyfter fram organisatoriska aspekter och en där 

jag tar upp nyhetsproduktion. 

Begreppet konvergens 

Det finns många olika förklaringar på begreppet konvergens. I boken Ambivalence 

Towards Convergence skriver Storsul och Stuedahl att konvergens är ett tvetydigt 

koncept. Begreppet går att använda för att prata om vad som konvergeras, och då menar 

man exempelvis nätverk, terminaler och social praxis. En andra definition utgår ifrån 

när någonting konvergerar och handlar i detta perspektiv om sammanslagning av olika 

företag eller olika tekniska lösningar. Det finns även de som ifrågasätter själva 

existensen av konvergens och att den över huvud taget sker här och nu. Samtidigt finns 

dem som anser att konvergens är ett värdefullt och nyttigt tillvägagångssätt för att 

förklara den ständiga utvecklingen, vilken är relaterad till digitaliseringsprocessen.
36

 

Det finns ytterligare ett antal sätt att förklara begreppet konvergens inom medievärlden 

på. För denna uppsats syfte har jag dock valt att utgå från Ester Appelgrens definition av 

begreppet. Hennes synsätt presenteras nedan. 

                                                 

36 Tanja Storsul & Dagny Stuedahl, “Introduction” Ambivalence towards convergence, Storsul, Tanja & 

Stuedahl, Dagny, Göteborg: Nordicom, 2007 s. 13 
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Konvergensmodeller  

Det är fullt möjligt att använda begreppet konvergens på ett flertal olika sätt. Ester 

Appelgren beskriver i sitt kapitel i boken ”Mediesamhället Centrala begrepp” tre 

modeller jag avser att använda för att förklara hur olika publiceringskanaler på olika sätt 

närmar sig varandra vid en nyhetsredaktion i dagens mediesamhälle. 

 

Figur 2: Tre modeller för konvergens 37 

Modell ett, vilken återfinns längst till vänster i figuren ovan, representerar två separata 

enheter som närmar sig ett gemensamt mål som de båda arbetar mot.
38

 Inom ramen för 

min uppsats är tanken att undersöka huruvida denna modell kan sägas representera NTs 

samordning och redaktionella organisering av nyheter, och hur de olika redaktionerna 

arbetar för att skapa en nyhetsförmedling i flera kanaler. Modellen i mitten av figuren 

avser att visa på hur tre aktörer, tillexempel 24nt, nt.se och Norrköpings Tidningen, 

närmar sig varandra för att skapa en gemensam skärningspunkt.
39

  

Inom skärningspunkten kan man finna samarbete mellan de olika redaktionerna eller 

hur de har en gemensam plattform för nyheter. Ytterligare en aspekt då de tre ringarna 

förenas blir ett potentiellt samarbete mellan de olika redaktionerna i form av att en 

journalist författar en nyhet som publiceras i två olika kanaler. Den tredje och sista 

figuren visar hur en specifik redaktion eller enhet närmar sig ett område, men där 

huvudområdet inte ändrar sig på grund av att enheten närmat sig.
40

 Ett konkret exempel 

                                                 

37 Appelgren, Ester, ”Konvergens”, mediesamhället centrala begrepp, Berglez, Peter & Olausson, Ulrika, 

Lund: Studentlitteratur, 2009 s 185 
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Ibid 
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på detta fenomen är SVT Play (den separata webbplatsen för Sveriges Television, som 

samlar SVTs tv-sända och egenproducerade program), vilket inte förändrat webben 

svt.se, men däremot skapat ett nytt sätt för publiken att se på tv. 

Modern nyhetsförmedling - ett par europeiska exempel 

Det finns säkerligen lika många redaktionella arbetssätt som det finns nyhetsredaktioner 

i världen, men trots detta går det med hjälp av forskning att urskönja trender och 

gemensamma förhållningssätt. Nedan kommer jag att beskriva tre teoretiska aspekter, 

som representerar tre allmänna arbetssätt för nyhetsredaktioner. De tre olika teorierna är 

full integration, cross media och isolated platforms. I analyskapitlet kommer jag att 

lägga dessa teorier mot NTs redaktion för att synliggöra hur de arbetar och vilken teori 

som ligger närmast NT. 

Full integration 

Man uppnår full integration då man arbetar via en central news-desk, och alla 

publiceringskanaler samexisterar i en gemensam miljö.
41

 Ytterligare en viktig aspekt för 

att det ska handla om en fullt integrerad nyhetsredaktion är att nyhetens innehåll är 

primärt och distributionsformen är sekundär. Det viktiga är inte om man publicerar en 

nyhet på webben som text, eller som tv-reportage, alternativt att nyheten publiceras i 

tryckt form, utan nyhetens innehåll. Garcia Aviles, Kaltenbrunner, Kraus, Meier och 

Carvajal som är författarna till artikeln Newsroom Convergence, lyfter även fram att 

man från ledningens sida ser konvergens som ett strategiskt mål inom koncernen.
42

 

Huruvida detta mål är uttalat från ledning och inkorporerat i sättet redaktionen arbetar 

framgår inte. Dock anser jag detta är en intressant tanke som med fördel kan tas upp i en 

analys.  

Garcia Aviles et al menar även att alla anställda vid en tidning som sysslar med 

flerkanalspublicering ska kunna arbeta vid de olika redaktionerna. En tidningsjournalist 

ska alltså kunna arbeta med produktion av ett tv-inslag en dag för att nästkommande dag 

skriva en tidningsartikel.
43

 Här kan vi även tala om en ny form av journalistik. För att 

kunna jobba vid ett mediehus som använder flera publiceringskanaler och är fullt 

                                                 

41 Garcia Aviles et al 2ff 
42 Ibid 
43 Ibid s 9 
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integrerat räcker det alltså inte med att behärska det skrivna ordet utan medarbetarna 

behöver även vara förtrogna med videoproduktion och webbpublicering. Tendenser på 

en ny journalistik ser man enligt Weibull och Hadenius även genom Internet, där man 

idag vid webb-baserade tidningar allt oftare integrerar ljud, bild och text.
44

 

Cross media 

Cross media-teorin går enligt Garcia Aviles et al ut på att journalister arbetar separerat i 

olika nyhetsredaktioner, men samtidigt är de sammankopplade via redaktionella 

rutiner.
45

 Viktigt att föra fram med avseende på denna teori är att journalisterna ska vara 

plattformsorienterade. Med detta menar man att en skrivande journalist ska vara 

fokuserad på att skriva artiklar och endast vid nödfall kunna ställa upp och jobba inom 

en annan mediekanal. Då det blir aktuellt för en journalist att arbeta inom ett annat 

publiceringsområde än det han vanligtvis är verksam inom ska beslutet komma från 

cheferna.
46

 På detta sätt skapar man en redaktion där var del är separerad från varandra 

och konvergens endast ses som ett verktyg för att kunna publicera sina nyheter och inte 

en nödvändighet för att få ut dem till så många som möjligt i alla kanaler man har att 

tillgå. 

Genom cross media vill man gärna trycka på att man kan arbeta vid en stor 

nyhetsredaktion, och nyttja fördelarna av att ha folk som när det behövs kan gå in i olika 

roller, men detta sker som sagt endast då beslutet kommer från cheferna. Garcia Aviles 

et al tar i artikeln upp ett exempel med mediehuset Österreich där tidning, webb och 

webb-tv används som publiceringskanaler för att förmedla nyheter. Däremot är alla som 

jobbar inom organisation fortfarande plattformspecialister. Det framhålls även att det i 

en inledande fas av flerkanalspublicering kan vara en god idé att använda en 

grundläggande redaktionell utformning för att sedan utvecklas
47

, men Österreich hade 

vid artikelns författande (2008) inte integrerat och använt sig av utbyte mellan 

redaktionerna. 

                                                 

44 Hadenius & Weibull s 326 
45 Garcia Aviles et al, 2008, s. 9 
46 Ibid 
47 Ibid 
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Isolated platforms 

Den tredje och sista teorin bygger på att man inte använder samverkan mellan de olika 

redaktionerna, vare sig när det gäller insamling av nyheter, produktion av nyheterna 

eller då de ska distribueras.
48

 Resultatet av att arbeta på detta sätt blir att man skapar en 

separerad nyhetsredaktion, där de skrivande journalisterna arbetar för sig och tv-

reportrar för sig. Att man vill hålla de olika redaktionerna separerade blir ännu tydligare 

då Garcia Aviles et al i artikeln förklarar att denna typ av nyhetsredaktion är uppbyggd 

efter principen att inte integrera de olika redaktionerna, utan att arbetsplatsen är 

designad utifrån tanken att hålla de olika delarna separerade.
49

 

I denna form av organisation ser man inte konvergens som någonting nödvändigt för att 

utveckla redaktionen eller som ett hjälpmedel för att förbättra kvaliteten på nyheterna. 

Snarare är det så att vid de enstaka tillfällen som en nyhet förmedlas i flera kanaler, till 

följd av samarbete, är det mer en tillfällighet som har att göra med att specifika 

journalister tar egna initiativ till ett gränsöverskridande samarbete inom redaktionens 

väggar. Visst kan man argumentera för att isolering av varje enskild redaktion ökar 

arbetsinsatsen för varje publiceringskanal, då de avser att uppnå bästa möjliga resultat i 

form av en väl genomarbetat artikel eller fördjupande tv-reportage. Detta sker då man 

tillåter en specifik publiceringskanal att helt och hållet fokusera på sin avdelning, till 

exempel webbpublicering vid en tidningsredaktion, kan den gynnas av att vara 

avskärmad från övriga delar av redaktionen, i alla fall i ett initialt skede.
50

 

Sammanfattningsvis utgår alla tre beskrivna perspektiv från en tanke om integration och 

samarbete på olika nivåer. Tankarna bygger på att en redaktion är allt ifrån fullständigt 

integrerad till att den total saknar integration. I analysdelen av uppsatsen avser jag att 

med hjälp av dessa teorier se var NTs redaktion kan beskrivas.  

Nyhetsproduktion i den digitala åldern 

Eric Klinenberg skriver i artikeln Convergence: News produktion in a digital age om 

Metro news utveckling, med fokus på den senare delen av 1900-talet. Klinenberg 

                                                 

48 Garcia Aviles et al, . s 10 
49 Ibid 
50 Ibid 
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diskuterar framförallt hur företaget har genomgått en intern evolution, från att endast 

publicera tidning till att bli en stor mediekoncern med flera olika publiceringskanaler. 

Det är dessa tankar jag avser att gå genom för att sen i analysen kunna applicera dem på 

NT. Denna teori används senare för att peka på likheter, men även på skillnader, som 

går att finna i hur Eric Klinenberg ser på Metro News sätt att jobb kontra hur jag 

uppmärksammat hur man jobbar vid NT. Problematiken kan sammanfattas med Eric 

Klinenbergs ord: 

”In 1945 . . . roughly 80 percent of American daily papers 

were independently owned. By 2000, about 80 percent were 

owned and operated by publicly traded chains . . .”
51

  

 

Sedan säger han även: 

”Reporters and editors can see powerful signs of their 

industry’s transformation in their work spaces, which have 

been completely redesigned so that journalists can move 

freely between print, television, radio, and Internet outlets 

and meet the demands of the new media environment.”
52

 

När man tittar på en modern tidnings utveckling, från tidning till mediekoncern/hus kan 

man urskilja fyra olika strategiska stadier, anser Eric Klinenberg. Dessa sammanställs i 

figuren nedan. 

Tabell 6: Utvecklingsstadier för nyhetsmedier (källa: Klinenberg) 

1 2 3 4 

Börsnotering Effektivisera 

produktionen 
Investeringar för att 

utvecklas 
Utvecklas genom 

konvergens 

  Uppköp/amgåenden 

Outsourcing 

Egen produktion 

Nya kanaler 

 

Det första stadiet är att tidning går ifrån att vara privatägd till att bli börsnoterat.
53

 

Noteras bör att NT inte är börsnoterat, men man har gått ifrån att vara privatägt till att 

                                                 

51 Klinenberg s. 52 
52 Ibid s 53 
53 Ibid s 52ff 
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bli en stiftelse. Det andra strategiska stadiet är att effektivisera produktionen
54

. En 

journalist kan arbeta med en nyhet som senare publiceras i flera kanaler och på detta sätt 

kan man ha flera publiceringskanaler utan att öka antalet anställda markant. Tredje 

strategiska stadiet är att tidningen vågar investera för att utvecklas
55

. Det går att urskilja 

tre olika strategier tidningsföretag kan välja då man avser att genomföra de nödvändiga 

investeringar som krävs. Som ett exempel kan vi titta på hur man kan gå tillväga när 

man vill börja producera rörlig bild inom ett tidningsföretag. Då kan man antingen köpa 

ett videoproduktionsföretag för att få in den nödvändiga kompetensen i organisationen, 

eller så ingår man en överenskommelse med ett externt tv-bolag. Det andra alternativet 

innehåller två alternativa tillvägagångssätt. Det första är att producera text-tv samt 

nischade tv-inslag som kan sändas antingen på webben eller i den etablerade tv-kanalen. 

Den andra varianten av detta tillvägagångssätt är att tidningen har en egen tv-studio som 

producerar regelbundna nyhetssändningar till en kanal man har ett exklusivt samarbete 

med, man producerar även inslag till sin webbupplaga.
56

 

Det fjärde strategiska stadiet
57

 ligger relativt nära det tredje. Det går nämligen ut på att 

utvecklas genom konvergens. Som företag gäller det att införskaffa nya kanaler för 

publicering. Detta kan uppnås genom att köpa upp andra företag eller genom 

sammanslagning med redan existerande företag.  

Förutom dessa strategiska utvecklingsplaner kan man även titta närmare på fysiska 

attribut som tillkommit det traditionella nyhetsrummet efter intågandet av nya 

publiceringsformer. Beträffande fysisk layout diskuterar Klinenberg, med utgångspunkt 

i Metro News, att man förändrade nyhetsredaktionen och gjorde den öppnare, samt att 

detta skedde samtidigt som man började arbeta utifrån tanken att journalister ska kunna 

arbeta inom både tryckt tidning, tv och webb. Dessutom byggde man en 

inspelningsstudio centralt i lokalen för att verkligen trycka på att man börjat använda 

fler publiceringskanaler och vikten av dessa för organisationen.
58

 Poängen jag vill lyfta 

fram är den att utvecklingen genom att skapa en ny layout för tidningsredaktionen även 

för med sig att man skapar en ny journalistik som innebär att mediehusen idag ska andas 

                                                 

54 Klinenberg, s 52ff 
55 Ibid 
56 Appelgren, s 99ff 
57 Klinenberg 53ff 
58 Ibid 
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flerkanalspublicering, och medarbetare ska vara flexibla och kunna arbeta med alla 

publiceringskanaler.
59

 

Recycling av nyheter som teori 

I dagens nyhetssfär publiceras en stor nyhet sällan i endast en kanal om koncernen 

tidningen har tillgång till flera publiceringskanaler. Dock förefaller det sig ofta så att 

nyheterna som publiceras blir väldigt likriktade i de olika kanalerna. I de fall de ändå 

skiljer sig åt är det ofta små nyansskillnader, såsom att man bara har kortat ner nyheten 

för publicering på webben.  

Anja Bechmann Petersen tar i sin text Realizing Cross Media upp hur man inom en 

mediekoncern använder olika publiceringskanaler för att få ut en och samma nyhet. 

Petersen tar i texten upp två olika perspektiv, ett inåtvänt och ett utåtvänt. Det 

perspektiv som fokuserar inåt handlar om hur man använder olika kanaler inom 

koncernen ifråga. I denna uppsats har jag dock valt att inte använda Petersens teori för 

att titta inåt. Jag har istället valt att fokusera på utåtperspektivet. Detta perspektiv 

handlar om att fokusera på en cross promotion av nyheterna genom att använda flera 

plattformar för publicering, med fokus på att öka användarnas nyfikenhet på nyheten
60

 

och i förlängningen även öka anseendet för koncernen.  

Dock ser Petersen ansatser som tyder på att mediekoncerner har en tendens att varje 

publiceringskanal arbetar separerade från varandra vilket skapar en känsla av divergens 

där man vill se till sin egen kanal först och främst. Dock är det ganska troligt att folk 

som ser ett nyhetsreportage via koncernens tv-kanal också väljer att läsa om nyheten via 

deras hemsida och på så sätt skapas en plattform för cross media där konsumenter via en 

hänvisning i ett medium tar sig vidare till ett annat. Jag kommer i analysen använda 

denna teori för att undersöka vilken av dessa två alternativ som NT ligger närmast eller 

om det finns tendenser av båda i de tre undersöka nyheterna. 

                                                 

59 Klinenberg 53ff 
60 Petersen, s. 58 
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Publik och målgrupp 

Den sista teorin jag har för avsikt att ta upp och diskutera handlar om mediernas publik 

och målgrupp. Teorin kommer att utgå från Denis McQuails bok Mass communication 

theory. I boken tar McQuail upp olika perspektiv som rör vid hur de som förmedlar 

information i form av till exempel nyheter ser på sin publik. Min avsikt är beskriva och 

diskutera konceptet publik, och hur man kan se sin publik. McQuail säger att man kan 

se sin publik utifrån ett specifikt geografiskt område eller åldersspann, inom vilka man 

delar vissa intressen, och sedermera tar till sig samma medier. Till denna tanke kan man 

också lägga människors rutiner och tillgången till olika medier.    

Utifrån detta synsätt är det möjligt att definiera publiken från den geografiska plats de 

befinner sig vid och de medier som finns tillgängliga.
61

 Personerna som använder en 

specifik medieplattform baseras således på vilken grupp i samhället de tillhör. Ett 

exempel på hur denne tanke omsätts i praktiken är att om tidningen NTs genomsnittliga 

prenumerant är 50 år så skulle det gynna tidningen om åtminstone en väsentlig del av 

tidningen riktade sig mot denna åldersgrupp.  

Ytterligare ett intressant perspektiv belyser hur man från ledningshåll ser på publiken 

vilket handlar om att publiken ses som konsumenter istället för publik.
62

 Här väljer man 

att fokusera på konsumtion istället för mottagande och såldes är det viktigare att ha ett 

stort antal brukare än ett mindre antal nöjda kunder. Man vill tillgodose sina annonsörer 

istället för sin publik och då är det inte längre intressant att veta vilken målgrupp man 

har utan istället fokusera på hur stor andel av ens upptagningsområde som brukar ens 

medier. 

 

 

  

                                                 

61 McQuail s. 396ff 
62 Ibid s. 399 
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Metod & Material 
I denna uppsatsdel beskrivs den metod och det undersökningsmaterial jag har valt att 

använda mig av. Dessa är i linje med mitt syfte och ska hjälpa mig att besvara de för 

uppsatsen aktuella frågeställningarna. 

Uppsatsen är utformad som en fallstudie på hur NT utför sin flerkanalspublicering, och 

för att fånga detta fall har jag valt att använda mig av kvalitativ intervjumetod, 

observationsanalys och textanalys. Fallstudier är framför allt lämpade för att samla in 

fördjupad information om ett specifikt fall, vilket är tanken med min uppsats
63

. Däremot 

finns svårigheter i att generalisera resultatet, något jag återkommer till senare i detta 

kapitel. Jag har valt ett kvalitativt förhållningssätt i min undersökning, och när man 

väljer att genomföra en kvalitativ undersökning söker man i första hand inte efter 

statistiska och kvantifierbara resultat utan söker efter sina svar i enstaka händelser, och 

förhållandevis små detaljer kan anses vara av stor vikt.
64

  

Den strukturerade intervjun används för att fånga in uppfattningar om studieobjektet. 

Den kvalitativa textanalys används för att analysera nyheter som publiceras i flera olika 

kanaler och hur de skiljer sig åt angående infallsvinklar, reportagets djup samt om man 

tillämpar crosspromotion och refererar till andra medier.  

I texten som följer kommer jag att gå genom metoderna steg för steg, och då framförallt 

vad man bör tänka på i förarbete, genomförande samt efterarbete. Dessutom avser jag 

att beskriva den strukturerade intervjun. Efter detta kommer det en genomgång av 

observationsanalys och den modifierade textanalysmetod jag valt att använda. 

Urval 

För att inte uppsatsen ska bli för spretig och innehålla några lösa trådar har jag valt att 

göra ett antal avgränsningar i form av vad som ska analyseras utifrån mina metoder. De 

kvalitativa intervjuerna som genomförts kommer att ligga till grunden för en stor del av 

                                                 

63 Maria Andrén & Maria Rosenqvist, Uppsatsens mystik, Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag 

AB, 2006, s. 36 
64 Torsten Thurén, Vetenskaps teori för nybörjare, Malmö: Liber, 2007 s 112 
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analysen. Jag har valt att endast intervjua nyhetscheferna för respektive 

publiceringskanal och inte några medarbetare. Denna avgränsning har gjorts då jag 

anser att det är intressantast att titta närmare på hur nyhetscheferna ser på hur de arbetar 

samt hur de vill arbeta, och eftersom jag genom en annan datainsamlingsmetod, den 

kvalitativa textanalysen, fångar in den praktiska dimensionen av flerkanalspubliceringen 

på NT. Med andra ord är medarbetarperspektivet inte av central vikt för denna uppsats, 

och valet att fokusera på nyhetscheferna och deras uppfattning om fenomenet 

flerkanalspublicering på NT uppfattas av mig som lämpligt. De tre personer som ingår i 

studien anser jag vara representativa för att belysa uppsatsens syfte.  

Vidare har jag även valt att endast undersöka ett antal nyheter som publiceras i alla tre 

publiceringskanaler. Nyheterna som ska analyseras är ”Smutsig lekmiljö på 

Busfabriken” publicerad 2010-03-03, ”Loge på Nya Parken inget problem” som 

publicerades 2010-03-10 samt ”Linköpingsbor nyttjar rut-avdraget mer än 

Norrköpingsbor” publicerad 2010-03-10. Anledningen till att undersökningen 

begränsas till endast tre nyheter publicerade under två dagar är att jag vill ha nyheter 

som cheferna pratade om i intervjuerna samt att tv-reportagen endast finns tillgängliga 

på nt.se under sex månader. De tre nyheter som ingår i uppsatsen är alltså valda för att 

de vid tidpunkten för valet var aktuella, och eftersom de omnämndes i intervjuerna med 

de tre intervjupersonerna. Av den anledningen anser jag att de är relevanta för 

undersökningen, och då man pratar om dessa nyheter i intervjuerna blir återkopplingen 

mellan nyheter, teori samt analys tydligare. 

Strukturerad intervju 

Den kvalitativa intervjun är väl lämpad för att ge insikt i informanters egna erfarenheter, 

tankar och känslor.
65

 När man arbetar med kvalitativ forskning söker man att finna 

insikter om olika fenomen som kan röra personer, men även organisationer. Man 

försöker även bena ut de sociala sammanhang som är kontextuellt 

verklighetsanpassade.
66

 Jag kommer inom ramen för denna uppsats genom intervjuer 

med tre anställda i chefsposition försöka få svar på hur de arbetar gemensamt med sina 

                                                 

65 Monica Dalen, Intervju som metod, Gleerups, 2008, s 9 
66 Ibid s. 11 
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olika publiceringskanaler, varför den kvalitativa intervjun är lämplig för min 

undersökning. 

Det finns många fördelar med att använda sig av kvalitativa intervjuer. Bland annat kan 

man få information om sådant som med annan metod användning kan vara svårt att få 

tillgång till, man kan även få tillgång till aktörens begreppsapparat på ett annat sätt.
67

 

Ytterligare en positiv aspekt är att man genom en kvalitativ intervju har större möjlighet 

att bli informerad istället för att mäta på förhand definierade variabler. För mig har detta 

tagit sig uttryck i att intervjuerna har varit mer som samtal, och även att jag haft på 

förhand bestämda frågor så har jag inte på något sätt varit låst vid dem. För att illustrera 

detta hämtar jag ett exempel från min intervju med Fredrik Lagerqvist. Under vår 

konversation kom vi in på att rörlig bild engagerar på ett annat sätt än vad text gör, ett 

ämne som inte fanns i mitt ursprungsunderlag. Utifrån denna tanke förde vi sedan en 

diskussion om att 24nt ska förmedla känslor och inte som tidningen vara fördjupande.
68

 

Det finns ett flertal olika sorters kvalitativa intervjumetoder. Dessa är: ostrukturerade 

intervjuer, semistrukturerade intervjuer samt strukturerade intervjuer.
69

 Jag kommer i 

denna uppsats att använda mig av den strukturerade intervjun. Denna form av intervju 

bygger på att den som intervjuar har ett antal på förväg bestämda frågor, men med 

relativt öppna svarsmöjligheter.
70

 Det gäller alltså att konstruera frågor som inte ger ett 

ja- eller nej-svar, men som samtidigt går att ställa till flera personer. Med avseendet på 

struktur finns det flera definitioner av dess innebörd. Jan Trost tar i boken Kvalitativa 

intervjuer upp två olika. Han menar att strukturerad intervju kan innebära både att 

frågorna i en intervju ska ha fasta svarsalternativ, och att intervjun kan anses vara 

strukturerad om den har hög struktur.
71

 Min tolkning utifrån detta är att om jag vet jag 

vad jag vill fråga så bör jag kunna betrakta intervjun som strukturerad.  

                                                 

67Helge Östbye, Karl Knapskog, Knut Helland, Leif Ove Larsen, Metodbok för medievetenskap, Malmö: 

Liber, 2003 s. 101 
68 Intervju med Fredrik Lagerqvist, 2010-03-02 
69 Östby, Knapskog, Helland, Larsen, s. 102ff,  
70 Ibid  s 103 
71 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur AB, 2004, s 20ff 
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Intervjuns förförståelse 

Då en förförståelse är av stor vikt inom den kvalitativa textanalysen som jag beskriver 

nedan kommer jag inte att fördjupa mig speciellt mycket inom det i denna 

metodbeskrivning. Men även när man arbetar med intervjuer är det viktigt att vara 

medveten om att jag som intervjuare går in i situationen och bidrar med min 

förförståelse. Dalens mening är att intervjuaren på bästa sätt ska använda sin egen 

förförståelse så att den bidrar med förståelse av de intervjuades upplevelse och 

påståenden. Genom att man som intervjuare är medveten om sin egen förståelse 

angående det ämne man studerar blir man ofta bättre på att se möjligheter till utveckling 

av teorier inom det insamlade empiriska materialet.
72

 

Framförallt kommer förförståelsen väl till pass då vi måste tolka det empiriska 

materialet som intervjuerna har gett. Tolkningen bygger i ett första skede på 

informanternas utsagor vid intervjutillfället.
73

 

Att genomföra en intervju 

Fortsättningsvis avser jag att ta upp vad man som intervjuare bör tänka på när man 

lägger upp sin intervju och genomför den. Först går jag igenom uppförande hos 

intervjuaren, sedan diskuterar jag hur man ökar studiens validitet genom inspelning och 

uppfyllning av etiska krav. Till sist går jag igenom utformningen av mitt 

intervjuunderlag.  

Då min uppsats baseras till ungefär femtio procent på intervjuer av medarbetare gäller 

det icke endast att vara väl förberedd när man skall genomföra intervjun utan även att 

kunna föra sig väl. Till att börja med gäller det att visa respekt för de personer vilka har 

avsatt tid för att låta sig bli intervjuade genom att vara väl insatt i ämnet eller ämnena 

som ska diskuteras under intervjun. I början av varje intervju jag genomförde tackade 

jag för att de avsatt sig tid för att träffa mig. Vidare försökte jag hålla en professionell 

nivå genom att ha ögonkontakt, samt en vårdad klädsel. Det kan även i vissa fall vara av 

stor vikt att som intervjuare anta rollen som lärling.
74

  

                                                 

72 Dalen s 13 
73 Ibid s 13 
74 Östby, Knapskog, Helland, Larsen s 104 
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Jan Trost skriver att miljön för intervjun bör vara så ostörd som det finns möjlighet till, 

samt att det är av stor vikt att den intervjuade känner sig bekväm och trygg i miljön för 

intervjun.
75

 För mig föreföll det således optimalt att genomföra intervjuerna i 

medarbetarnas arbetsrum då det är mycket troligare att de vågar öppna upp och berätta 

fritt i sin förmodade trygga arbetsmiljö. Jag valde att spela in intervjuerna med en 

diktafon för att senare kunna transkribera dem. En inspelning gör det framförallt enklare 

att få med allt som sägs kontra om man endast skulle ta anteckningar. En inspelad 

intervju hjälper till att öka uppsatsens reliabilitet eftersom man i efterhand åter kan ta 

del av varje ord som sagts under intervjun, något som i förlängningen kan ses som 

stärkande av uppsatsens validitet.
76

 Jag valde dock att även ta anteckningar under tiden 

som intervjun fortgick, något som förespråkas då det gör att de direkta intrycken 

sparas.
77

  

Givetvis måste man ha etiska aspekter i åtanke när man skall genomföra en intervju, 

vilket inom det samhällsvetenskapliga området kan sammanfattas i fyra punkter: 

informationskrav, samtyckeskrav, krav på konfidentialitet och nyttjandekrav.
78

 Jag har 

uppfyllt dessa krav under genomförandet av intervjuerna, genom att jag informerade om 

vad jag skulle använda informationen till och vad uppsatsens syfte är samt deras roll i 

uppsatsen. Jag fick dessutom intervjupersonernas samtycke till intervjuerna och även 

tillåtelse att använda deras riktiga namn i uppsatsen. Den information som jag fick 

under intervjuerna har jag inte för avsikt att på något sätt använda i ett annat syfte än 

denna uppsats, vilket jag också informerade de intervjuade om innan vi inledde 

intervjun.  

När det gäller intervjuer inom det kvalitativa behövs en konstruerad intervjuguide eller 

ett på förhand färdig konstruerat frågeformulär. När ett frågeformulär ska konstrueras så 

måste man komma ihåg att de frågor man har skall täcka in och belysa de viktigaste 

områdena man vill få en djupare förståelse inom. Problemet, som man dock måste 

lyckas att lösa, ligger inom att omformulera uppsatsens frågeställningar och 

övergripande problem till konkreta teman med underliggande frågor.
79

 Dessutom kan 

                                                 

75 Trost  s 41ff 
76 Östby, Knapskog, Helland, Larsen s 121 
77 Dalen, s.  
78 Östby, Knapskog, Helland, Larsen, s. 126ff 
79 Dalen s 31 
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det vara viktigt att börja med allmänna frågor som rör sig i periferin för att skapa en 

avslappnad situation. Jag har försökt att efterleva dessa krav då man formulerar 

frågeformulär genom att framförallt ställa tydliga och icke ledande frågor i form av 

”Hur ser en typisk arbetsdag för dig ut?” 

Risker med den kvalitativa intervjun 

När man arbetar med intervjuer som metod finns det alltid en risk att validiteten sjunker 

då de intervjuade medarbetarna kan tänkas agera annorlunda vid intervjusituationer eller 

svara på frågor på ett konstlat sätt. Det finns dock sätt att stärka ett projekts validitet, 

nämligen genom triangulering. När man använder sig av triangulering avser man att 

täcka upp svagheter hos en metod genom att använda ytterligare en metod, eller att man 

genom en teoretisk triangulering belyser olika problemområden med hjälp av olika 

teoretiska traditioner.
80

 Jag kommer i denna uppsats använda mig av båda dessa 

trianguleringsstrategier för att stärka uppsatsens validitet. Detta manifesteras genom 

ytterligare metoder som jag nämnde i kapitlets inledning samt att jag avser ha ett 

gediget teoriavsnitt vilket skall behandla de olika områdena som intervjuerna handlade 

om. 

Observation som metod 

Som ett komplement till mina huvudsakliga metoder, kvalitativa intervjuer och 

kvalitativ textanalys, har jag även valt att inkludera en observationsdag som 

datainsamlingsmetod. Man brukar säga att det finns två olika aspekter och då talar man 

om tillträde och anonymitet, och inom ramen för detta finns det tre olika nivåer av dessa 

två aspekter. Dessa är helt, delvis och inte alls.
81

 Med detta menas att man kan ha helt 

fritt tillträde till en miljö, delvis fritt tillträde, eller inte alls fritt tillträde till den miljö 

man valt att observera. Detsamma gäller anonymiteten man kan vara helt, delvis eller 

inte alls anonym då man genomför sin observation. 

Då jag genomförde min observation på en arbetsplats och var helt öppen med vad jag 

gjorde där så var jag inte alls anonym och tillträdet var beviljat från chefshåll. Genom 

att jag var öppen med vad jag sysslade med undvek jag alla potentiella etiska problem 
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81 Ibid, s. 26 
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som kan uppstå då man som forskare går in i en sluten miljö och inte berättar vad man 

avser att genomföra. Med tanke på att min avsikt med denna uppsats inte varit att 

avslöja något problem vid NT utan endast hur de arbetar kände jag att öppenhet är 

enklast och det som skulle ge mig det bästa empiriska material. 

Textanalysmetoden 

Som huvudsaklig metod för min analys kommer jag att genomföra en kvalitativ 

textanalys, då mitt empiriska undersökningsmaterial i detta avseende utgörs av artiklar 

publicerade på webben, artiklar i papperstidningen och nyhetsreportage i 24nt. Viktigt 

att ta i beaktande här är att både det skrivna ordet och rörliga bilder kan tolkas som 

text.
82

 Med bakgrund av detta anser jag att en textanalys är det mest lämpade 

tillvägagångssättet för att uppsatsen ska motsvara vetenskapens krav på noggrannhet. 

Det är även viktigt att påpeka att jag kommer använda textanalysmetoden för att belysa 

intressanta infallsvinklar från mina intervjuer. 

Man skulle kunna argumentera för att uppsatsen även skulle kunna genomföras med 

hjälp av en kvantitativ analys där jag skulle kunna räkna förekomsten av vissa för det 

empiriska materialet vanligt förekommande ord. Detta är dock inte min avsikt, då jag 

avser fånga de mer tolkande aspekterna i form av vilka likheter samt skillnader som kan 

uppfattas i det empiriska undersökningsunderlaget. Då jag även endast kommer använda 

ett mindre antal texter och reportage som ett komplement till de strukturerade intervjuer 

som genomförts anser jag ej att materialet är tillräckligt stort för att genomföra en 

kvantitativ textanalys, vilket i förlängningen skulle leda till att uppsatsen förlorar i 

validitet och trovärdighet. Detta eftersom alla texter på ett eller annat sätt tolkas av dem 

som tar till sig dess innehåll, vilket brukar vara mer eller mindre komplicerat beroende 

på textens karaktär.
83

 

Utgångspunkter för textanalysen 

I denna del kommer jag att beskriva min utgångspunkt för den kvalitativa textanalysen, 

för att skapa förståelse hos läsaren och transparens i genomförandet av min studie. Jag 

syftar därmed till att öka trovärdigheten i studien. Först positionerar jag min uppsats 

                                                 

82 Thurén s 113 
83 Göran Bergström Kristina Boréus Textens mening och makt, Lund: Studentlitteratur, 2000 s.24 
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gentemot olika tolkningsprinciper, för att ge en bild av vilken tolkningsansats jag 

valt.Ofta pratar man om fem olika element vid tolkning av text, och utifrån dessa kan 

man sedan urskilja fyra tolkningsstrategier. Dessa beskrivs i tabellen nedan, utifrån 

vilken jag sedan klargör mitt valda perspektiv. 

Tabell 4: Val av tolkningsstrategi vid kvalitativ textanalys 

Fem element vid tolkning  Fyra tolkningsstrategier 

1. Texten 

2. Kontexten 

3. Avsändare 

4. Mottagare 

5. Uttolkaren 

 
1. Att relatera texten till avsändaren 

2. Relatera texten till mottagaren 

3. Texten relateras till diskursen 

4. Relatera texten till uttolkaren 

 

Jag har till denna uppsats valt att tolka mitt valda empiriska material i form av tv-inslag 

och journalistiska reportage utifrån perspektiv fyra där texten relateras till uttolkaren det 

vill säga mig. En av de viktigaste aspekterna att komma ihåg när man genomför en 

analys som är uttolkarorienterad är att alla som tar till sig en text oberoende av dess 

ursprungliga medieform tar till sig och närmar sig den med en viss grad av förförståelse. 

Utan någon som helst förförståelse är det relativt svårt, möjligen omöjligt, att tolka en 

text. Med förförståelse syftar man till alla de upplevelser varje individ har upplevt och 

varit en del av.  

I denna uppsats specifika fall baseras min förförståelse på att jag intervjuat ett antal 

medarbetare vid NT, vilket lett till att jag har fått en ökad förståelse för hur de tänker 

och ser på olika texter. I förlängningen leder detta till att min analys och tolkning av de 

valda texterna kommer se ut som de gör baserat på mina individuella upplevelser av de 

besök hos NT som genomförts. Som uttolkare avser man inte återskapa sändarens 

ursprungliga budskap, vilket är av största vikt att ha med sig i läsandet av denna uppsats 

då jag kommer att tolka likheter och skillnader i reportage som har publicerats i flera 

kanaler.  

Genomgång av undersökningsmaterial 

I det nästkommande avsnittet avser jag att ge en kort introduktion till de för uppsatsen 

valda artiklarna, vilka sedan analyseras i kapitlet Analys och resultatredovisning. Först 
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beskriver jag innehållet i de valda nyheterna, och sedan går jag vidare till att kort 

beskriva vad som diskuterades under de intervjuer jag har genomfört med chefer vid 

NT. 

Genomgång av intervjuer 

Då jag i uppsatsen avser att jämföra praktik med teori med hjälp av artiklar och 

intervjuer är tanken att härnäst kort gå igenom och presentera innehållet i de intervjuer 

jag genomförde den 9:e och 11:e mars 2010. Mina intervjupersoner är beskrivna nedan i 

tabell 6. 

Tabell 5: Överblick över intervjupersoner 

Namn Position Område 

Fredrik Lagerqvist Nyhetschef för 24 nt Lokal-tv 

Mikael Sundgren Webbchef för nt.se Webben 

Mikael Pihlblad Nyhetschef NT Papperstidningen 

 

I nästa del återger jag först det övergripande innehållet från intervjuerna och sedan 

kommer de delar jag avser att fördjupa mig inom presenteras. 

Övergripande innehåll i intervju med Fredrik Lagerqvist 

Fredrik Lagerqvist berättade i intervjun att han är nyhetschef för 24nt, och att han har 

det övergripande ansvaret för att allt flyter på. Vi pratade även om att tv-mediet ska 

engagera och förmedla känslor. Vidare kom vi in på 24nts målgrupp, där Fredrik 

berättade att det ska finnas någonting för alla i 24nt, men att de har en yngre publik. 

Lagerqvist uppger att man korshänvisar då det finns ett intresse av det. Arbetsmiljön har 

även den utvecklats och blivit öppnare sedan tv-kanalen startade 2006, mycket till följd 

av att redaktionscheferna idag delar en news-desk
84

. Under intervjun pratade vi även om 

när man väljer att publicera nyheter, publiceras de samtidigt i alla kanaler eller 

publicerar man först i en och sedan i en annan kanal.
85

 

                                                 

84 News-desk är en central arbetsstation där de tre nyhetscheferna sitter och jobbar. 
85 Intervju med Fredrik Lagerqvist 2010-03-09 
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Övergripande innehåll i intervju med Mikael Sundgren 

Mikael Sundgren är webbchef för www.nt.se, med ansvar för vad som publiceras på 

nt.se. Han har även ansvar för personal. Webbens uppgift är enligt Sundqvist att hela 

tiden publicera snabba och allmänt kända nyheter. Artiklarna som läggs ut på webben 

ska även kopplas till olika objekt, såsom till exempel tv-inslag eller bildspel. Vidare 

berättar han att det finns ett väl utvecklat samspel mellan de tre redaktionscheferna och 

att de kontinuerligt samtalar under dagen samt att de har ett gemensamt morgonmöte. 

Sundgren är inte helt säker på webbens målgrupp, men han tror att den är lite yngre och 

de som framförallt nyttjar nt.se är personer som inte har stadgat sig ännu. Han tror också 

att det är nödvändigt att arbeta med att publicera nyheter i olika kanaler, då nyheterna 

ska ut där de passar bäst.  

Publicering av nyheter på webben är till viss del anpassade efter hur tidningen arbetar. 

Är en nyhet inte allmänt känd så publiceras den först i tidning eller tv innan den läggs ut 

på webben. Sundgren säger också att man ska korshänvisa mellan de olika kanalerna, 

och att det är någonting de ska tänka på.
86

 

Övergripande innehåll i intervju med Mikael Pihlblad 

Mikael Pihlblad är nyhetschef för NT, och ska se till att arbetet flyter och att det finns 

någonting att trycka i tidningen. Han berättar att de arbetar med kontinuerlig 

avstämning och att tidningen i bästa fall ska förmedla fördjupande nyheter. Då vi pratar 

om tidningens målgrupp är Mikael Pihlblad lite svävande, men han medger att 

tidningens läsare ofta är lite äldre och att tv är större bland yngre och i områdena 

Hageby och Navestad. Dock tror han det är farligt att endast göra en tidning för äldre, 

han vill att NT ska tilltala alla.  

Pihlblad säger också att arbetsmiljön på redaktionen är väldigt öppen och att den har 

utvecklats under de senaste åren. Ifall denna öppenhet stämmer väl in på NT eller om 

det endast är någonting som Mikael Pihlblad säger för att han måste är oklart. Dock 

verkar det ologiskt ifall en chef skulle ifrågasätta sin egen arbetsmiljö.  

Då vi pratade om publiceringsrätt säger Mikael Pihlblad att de som tar fram en nyhet 

ska känna att de har rätt att publicera den först, ofta väljer man dock att sampublicera en 
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nyhet. Som en avslutning pratade vi om korshänvisning och Pihlblad säger att man från 

tidningens sida ofta hänvisar till de andra kanalerna, och att framförallt tv ofta hänvisar 

till tidningen då de läser upp telegram.
87

 

Utifrån de tre intervjuer jag genomfört med Fredrik Lagerqvist, Mikael Sundgren och 

Mikael Pihlblad har jag valt ut fem intressanta perspektiv: 

 Målgrupp 

 Val av publiceringskanal 

 Crosspromotion 

 Hierarkiordning för publicering 

 Den öppna arbetsmiljön 

Min tanke är att i resultat och analyskapitlet gå genom dessa fem perspektiv mer 

ingående och koppla dem mot relevanta teorier. Detta för att ge läsaren en bild av hur 

man enligt de intervjuade ska arbeta i teorin. 

Genomgång av de valda nyhetsartiklarna 

För att ha möjlighet att närmare undersöka hur man vid NT arbetar med 

flerkanalspublicering samt hur väl man utnyttjar dess fulla potential har jag valt att titta 

närmare på tre nyheter ifrån mars månad som publicerats i såväl tidning, som i tv och på 

webben. I nästkommande avsnitt avser jag att ge en övergripande beskrivning av 

nyheternas innehåll.  

Övergripande innehåll ”Smutsen på Busfabriken” 

Nyheten handlar om att det är smutsigt i Busfabrikens lokaler i Norrköping. Man har 

valt att intervjua en pappa som varit där och lekt med sin son och reagerat över den 

stora mängden smuts och damm i lokalen. Man låter även Busfabrikens VD komma till 

tals och ge sin syn på det inträffade, samt att man ställer frågor till en anställd vid Miljö- 

och hälsoskyddskontoret.  

Övergripande innehåll ”Linköping nyttjar rut och rot mer än Norrköping” 

Denna nyhet är en kartläggning av hur många i Östergötland, med fokus på Norrköping 

och Linköping som har valt att nyttja möjligheten till rut (renhållning, underhåll och 
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tvätt) och rot (reparationer, om- och tillbyggnader) avdraget. Man använder sig av 

statistik för att visa hur många procent inom olika inkomstskikt som nyttjar dessa 

avdragsmöjligheter. Man har valt att intervjua en politiker samt anställda på en 

städfirma.  

Övergripande innehåll ”Loge på Nya Parken är inget bekymmer”  

Nyheten handlar om Göran Ekdahl och det faktum att han är styrelseordförande på 

Östgötatrafiken och styrelseledamot i IFK Norrköping, och att Östgötatrafiken hyr en 

loge på Nya Parken för 200 000 kronor per år. Nyheten ifrågasätter ifall det kan uppstå 

jäv då Ekdahl är aktiv i båda bolagen. Man har valt att intervjua Göran Ekdahl och hans 

partikamrat, oppositionsrådet Karin Jonsson. 
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Analys & resultatredovisning  
Resultatet och analysen är sammanlänkade eftersom att de hänger ihop och därmed 

blir det även enklare för läsaren att få en övergripande blick av vad som framkommit 

då jag bearbetat intervjuer och artiklar.  Analysen ska belysa syftet med hjälp av 

relevanta teorier och insamlat material. 

Först vill jag presentera min disposition för detta kapitel. Jag har delat upp kapitlet i fyra 

delar, som sammanfattas i följande lista: 

1. Resultat av observationsdag 

2. Presentation och analys av intervjuresultat 

3. Fördjupande textanalys av valda nyheter 

4. Komparativ analys av del 1, 2 och 3 

I den första delen återger jag resultatet av min observationsdag. Den andra delen tar upp 

och diskuterar de punkter jag fann intressanta i intervjuerna. I den delen kommer jag att 

varva de intervjuades åsikter med egna tankar och sedan koppla dessa tankar och åsikter 

mot de teorier som passar in. Tredje delen är en fördjupande analys av de utvalda 

nyheterna, där jag för en fördjupad diskussion och kopplar in relevanta teorier. 

Analysen av nyheterna hör även ihop med metodavsnittet, som handlar om textanalys. 

Fjärde och sista delen är en komparativ jämförelse av artiklarna, intervjuerna och 

observationsdagen. Tanken med denna del är att den ska mynna ut i en jämförelse 

vilken ska hjälpa mig att besvara de frågeställningar som presenterades i början av 

uppsatsen. 

Resultat av observationsdag 

I början av mars 2010 spenderade jag en dag inne på NTs redaktion i Norrköping. 

Under dagen samtalade jag med framförallt Fredrik Lagerqvist, chef för 24nt och 

Mikael Pihlblad, chef för NT, men även med anställda som arbetar med 23nt, Nt eller 

nt.se. Jag var även observatör vid ett redaktionsmöte, samt att jag kontinuerligt under 

dagen spenderade mycket tid vid news-desken och observerade hur medarbetare 

interagerade med varandra. I det följande avsnittet tänkte jag ta upp några intressanta 
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aspekter från den dagen. Det som tas upp nedan kommer jag att återkomma till i 

analysen. 

Vid det redaktionella morgonmötet presenterade Mikael Pihlblad dagens löpsedel och 

berättade vad han ansåg vara bra med den, och sedan gick redaktionen gemensamt 

igenom de stora nyheterna man skulle arbeta med under dagen. Nyheten som man lade 

mest tid på under morgonmötet var Smutsig lekmiljö på Busfabriken. Vid mötet 

bestämdes vilka som skulle arbeta med vilka nyheter, samt att både tv och tidning 

gemensamt skulle genomföra arbetet med artikeln om Busfabriken.  

News-desken var uppdelad i tre olika sektioner där webb, tv och tidning hade varsin del, 

men trots den synliga uppdelningen genomsyrades arbetet av en känsla av samarbete då 

man kontinuerligt höll varandra uppdaterade när det hände något som var av intresse. 

Under dagen observerade jag även likheter i nyheternas längd i de olika 

publiceringskanalerna tidning och tv. Tidningen använder sig av ett A-B-C-system, där 

en A-artikel bör innehålla 2500 tecken, en B-artikel 1600 tecken och en C-artikel 1000 

tecken. Tv delar upp det i inslag som ska vara mellan 1,5 till 2 minuter långa, med ett 

upplägg som innehåller en inledning framställd av programledaren, och där sedan 

klipplängden kan variera lite. Den sista är telegram och då berättar endast 

programledaren om en nyhet och det följer inte något inslag.  

Både Fredrik Lagerqvist (24nt) och Mikael Pihlblad (NT) pratade under 

observationsdagen om att man skiljer de olika publiceringskanalerna åt i vad de ska 

förmedla. Tidningen ska stå för fördjupande reportage det ska finnas ett mervärde i det 

som står i tidningen kontra vad man kan läsa om samma nyhet på webben. Tv ska 

förmedla känslor och webben är nyhetsförmedling på gräsrotsnivå. Det som publiceras 

på webben ska vara snabbt, enkelt, kort och allmänt känt. 

Mikael Pihlblad och jag pratade också om målgrupper, och han berättade för mig att 

24nt är störst i Hageby
88

 Fredrik Lagerqvist berättade att en majoritet av 24nts tittare är 

mellan 25-30 år gamla. 24nt är även relativt stor i målgruppen småbarnsföräldrar, det 

                                                 

88 Hageby är en stadsdel i Norrköping. 
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vill säga de ”som inte har tillgång till tvn klockan 18:05 när fyran sänder sina 

lokalnyheter för att barnen tittar på Bollibompa.”
89

 

Presentation och analys av intervjuresultat 

Nu är tanken att på djupet diskutera de utvalda perspektiv jag presenterade i kapitlet 

Metod och material. Jag kommer att beskriva de intervjuades syn på de olika områdena. 

Åsikterna jag hittat kommer att läggas mot varandra och sedan kommer jag att belysa 

dem med bakgrund av relevanta teorier.  

Målgrupp 

Då vi under intervjuerna diskuterade redaktionschefernas syn på målgrupp, visade det 

sig att intervjupersonernas förmedlade syner på kanalernas målgrupper skilde sig 

markant åt. Av de tre intervjuade redaktionscheferna är det endast Fredrik Lagerqvist 

som medger att hans avdelning har en specifik målgrupp, nämligen unga människor 

mellan 25 och 30 år. Mikael Pihlblad och Mikael Sundgren (nt.se) är däremot båda 

svävande i sina svar.  

24nts målgrupp är människor som väljer att inte prenumerera på NT, men som ändå vill 

ha tillgång till deras nyheter. Fredrik Lagerqvist är snabb med att påpeka att NT som 

helhet är väldigt brett, men att tv vill ha en yngre publik, och att detta var ett uttalat mål 

när man startade 24nt.
90

 Lagerqvist poängterar även att de som väljer bort tidningen ska 

ha tillgång till nyheter via webb och tv. I samband med detta kategoriserar han dem som 

nyttjar 24nt och nt.se, som tillhörande den yngre generationen som inte har stadgat sig 

ännu. Detta är relaterbart till McQuails
91

 teori om att man väljer att se sin publik som 

konsumenter istället för användare. Implicit blir det som Lagerqvist säger att man 

genom 24nt ville nå en publik som man inte når med tidningen. Från ledningshåll ser 

man en marknad att tjäna pengar på genom att rikta 24nt mot den yngre publiken, för 

precis som Pihlblad säger är 24nt större i Hageby och Navestad än vad tidningen är. 

Därmed är den uttalade målgruppen egentligen en del i ledningens strävan efter att 
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maximera sina inkomster genom att täcka in en så stor del av det geografiska 

upptagningsområdet som NT har.  

Att det är en yngre generation som använder de moderna publiceringskanalerna i större 

utsträckning bekräftas av Sundgren (nt.se), som tror att webben har en yngre målgrupp, 

även om han är mycket snabb med att påpeka att han inte kan vara säker på detta.
92

 

Pihlblad (NT) medger att de olika publiceringskanalerna i viss mån har olika 

målgrupper, men han pratar mer om geografiska skillnader än ålderskillnader. Pihlblad 

säger att 24nt är mycket större än tidningen i områden som Hageby och Navestad.
93

 Då 

jag frågar Pihlblad om åldern på tidningens läsare, säger han att man genom 

undersökningar kommit fram till att tidningen har en relativt ålderstigen läsekrets, men 

att det vore enligt honom farligt att endast rikta sig mot de äldre
94

 

Inom området målgrupp tänker jag även ta upp hur cheferna ser på nyheterna som 

publiceras i deras kanal. Är det så att man främst publicerar nyheter som ska tilltala den 

målgrupp eller det geografiska område som är störst för varje publiceringskanal? 

Lagerqvist (24nt) anser att det blir tydligt att 24nt har en yngre målgrupp baserat på 

vilka reportage de producerar. Framförallt hänger detta, enligt Lagerqvist, ihop med att 

tidningen av tradition har ett public servicetänk, vilket inte existerar vid 24nts redaktion. 

Tidningen ska förmedla alla nyheter, stora som små, men detta ansvar känner inte 

Lagerqvist. Istället är hans mål att producera bra nyhetssändningar som tilltalar den 

publik 24nt har.
95

  

Webbchefen har inte någon tanke på att rikta de nyheter som publiceras på webben mot 

en potentiellt yngre målgrupp.
96

 Att man inte tänker i termer av specifika målgrupper på 

webben hänger ihop med att där publiceras allt som är allmänt känt samt att webben inte 

har ett begränsat utrymme, vilket är fallet med tv och tidning.  

Pihlblad vill helst inte tänka i banor av målgrupp utan talar om att tidningen ska vara till 

för alla, och att målsättningen är att alla ska vilja läsa NT. Pihlblad ser en fara i att 

endast skriva nyheter som riktar sig mot äldre. Samtidigt som han framhäver att NT 
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helst ska läsas av alla medger han att NT skriver mycket om maten i äldreomsorgen, en 

fråga som berör många av NTs läsare.
97

 Problemet som framkommer här är att man vet 

om vilken målgrupp man har, men man säger att man inte vill rikta sig enbart mot dem.  

Tabell 7: Sammanfattning av typ av nyheter publicerade i de olika kanalerna, samt målgrupper 

 24nt nt.se NT 

Målgrupp Yngre publik 

Läser ej tidning 

Ej uttalat Ej uttalat 

Läsarkrets 25-30 år  

Bor i Hageby 

Yngre publik Äldre publik 

 

För att sammanfatta är 24nt den publiceringskanal som har en uttalad målgrupp och de 

som i någon utsträckning tänker på vad som kan tilltala deras målgrupp då de 

producerar nyhetsreportage. Även om det är många yngre som nyttjar www.nt.se så är 

inte nyheterna riktade specifikt mot de yngre på webben utan de ska vara till för alla. 

Tidningens prenumeranter tillhör i stor utsträckning den äldre generationen men Mikael 

Pihlblad anser att det är viktigt att skapa nyheter som tilltalar alla och inte en specifik 

målgrupp.  

Betraktar man fenomenet målgrupp på NT utifrån McQuails synpunkter
98

, märker man 

en diskrepans i medvetenhet och handling. Man vet om vilken grupp som framförallt 

nyttjar deras kanal, men väljer i två av de tre fallen att inte nyttja detta till sin fördel. 

Med andra ord är man medveten om sin läsarkrets men väljer att inte se denna som sin 

målgrupp, vilket kan resultera i att man förlorar en potentiellt stor grupp med 

användare. Detta illustreras i bilden ovan, där det blir tydligt att det råder skillnader 

mellan de olika kanalerna. Genom att fokusera sina olika kanaler och som McQuail
99

 

säger räkna in att folk som bor i samma geografiska område ofta nyttjar samma medium 

så skulle varje kanal kunna nå en större grupp och maximera användandet inom sin 

målgrupp.  
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Val av publiceringskanal 

Inom ramen för denna fördjupning vill jag ta upp några tankar och aspekter av hur de 

vid NT arbetar med nyhetspublicering i flera kanaler. Den infallsvinkel jag avser att 

fokusera på är hur cheferna ser på att publicera samma nyhet i flera kanaler, 

motsvarande tankarna om nyhetsrecycling, och hur man kan välja olika infallsvinklar 

för att skapa mervärde ur konsumenternas synvinkel. 

Lagerqvist poängterar att man inom NT har ett nära samarbete mellan de olika 

publiceringskanalerna. Dock har varje redaktion egna redaktionella möten där de 

diskuterar vad som ska produceras under dagen, men omgående efter dessa möten så 

diskuterar man med de andra cheferna om de vill samverka på en nyhet. I de fall två 

eller alla tre publiceringskanaler väljer att arbeta med samma nyhet börjar man fundera 

på hur man kan angripa nyheten. Frågor som ställs kan vara om man ska göra liknande 

reportage eller om det går att skilja de olika kanalerna åt.
100

  

Lagerqvist menar att man oftast väljer att publicera nyheten samtidigt i de olika 

kanalerna, men i de fall man vill uppnå maximal exponering kan man publicera nyheten 

i 24nt på kvällen och sedan låta den finnas med i tidningen som distribueras följande 

dag. I de fall man väljer olika publiceringstidpunkter är man ”väldigt tydliga med att 

säga läs mer i morgondagens nt”.
101

 Webbchefen Sundgren medger att man omgående 

känner om en nyhet går att publicera i flera kanaler, men han poängterar även att det är 

tidningen som tar det slutgiltiga beslutet. Detta eftersom tidningen har begränsat 

utrymme, vilket webben inte har. De gånger man väljer att publicera en nyhet i flera 

kanaler har man ett gemensamt möte där man går genom hur man ska gå tillväga.
102

  

Publiceringsvalet på webben, och flerkanalsvalet, utgår från om nyheten är allmänt 

känd. Då en nyhet är allmänt känd publiceras den omgående på webben och 

nästkommande dag kommer en mer genomarbetad och fördjupad artikel om samma 

nyhet i tidningen. Sundgren (nt.se) uppger att man vid NT vill förmedla en känsla av att 

kanalerna förmedlar olika aspekter på nyheten. Det handlar inte om att välja 

publiceringskanal, utan om att göra skillnad i innehåll och på så sätt skapa en känsla av 
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mervärde av att få tillgång till samma nyhet i flera publiceringskanaler.
103

  Pihlblad 

anser att så fort man får information om en nyhet ska man börja fundera kring hur man 

kan angripa nyheten i de olika publiceringskanalerna. I de fall det är möjligt försöker 

man angripa nyheten från olika vinklar.
104

 Vidare berättar han att nyheter som tidningen 

har tagit fram först måste publiceras i tidningen innan den får publiceras på webben 

eller i 24nt, men efter att tidningen har distribuerats är det fritt fram för de andra 

kanalerna att publicera nyheten. 

Ytterligare en viktig aspekt som både Pihlblad (NT) och Sundgren (nt.se) talar om är att 

webben idag har ett relativt enkelt uppdrag eftersom de framförallt ska publicera 

allmänt kända nyheter och inte göra några egna grävjobb. Webben gör sin grej och i de 

fall en allmänt känd nyhet även passar för tv eller tidning hakar de på och skapar en ny 

artikel.
105

 

Tabell 4: Typ av nyhet och innehåll 

 24nt nt.se NT 

Typ av nyheter Känslor Allmänt kända Fördjupande 

Innehåll Egna reportage Inga egna grävjobb Egna reportage 

 

Sammanfattningsvis utgår mycket från samtal hur de olika kanalerna kan angripa 

nyheten. Ofta väljer man att publicera nyheten samtidigt, om den inte är allmänt känd då 

den publiceras på webben omgående. En framträdande skillnad mellan kanalerna är att 

nt.se inte producerar egna grävjobb, utan lämnar det till de övriga kanalerna. Det blir 

även tydligt att nyheterna om möjligt ska skilja sig åt, med målet att skapa ökat värde 

för konsumenterna. 

Crosspromotion 

För att få så många som möjligt att ta till sig nyheter i flera publiceringskanaler räcker 

det inte alltid att ha bra nyheter, utan det är också viktigt att tala om för publiken var de 

hittar dem. Nu är tanken att åskådliggöra hur nyhetscheferna ser på crosspromotion 

(korshänvisning) mellan publiceringskanalerna, samt varför de tycker det är viktigt. 
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Lagerqvist (24nt) säger att man ofta hänvisar till de andra publiceringskanalerna inom 

NT, vilket bekräftas av Pihlblad (NT), som ger exemplet att man under en tv-sändning 

läsa ett telegram och sedan berätta att det går att läsa mer om den nyheten i dagens 

NT.
106

 ”Det är mycket hänvisande fram och tillbaka, mellan de olika kanalerna”, menar 

Lagerqvist, något som både gynnar 24nt och tidningen.
107

 Crosspromotion är ett sätt att 

få publiken intresserad av de olika nyheterna, även om Lagerqvist inte vill säga att man 

hos NT använder crosspromotion för att styra publiken i olika riktningar. Istället är 

tanken att visa vilka kanaler som finns tillgängliga, och att det finns vidare information 

om nyheterna.  

Här syns grunderna till att skapa crosspromotion mellan NTs publiceringskanaler. 

Utifrån Lagerqvists bedömning ser man tydliga tendenser till att på NT använda 

crosspromotion som ett sätt för att öka brukarnas intresse av en viss nyhet och precis 

som Petersen
108

 säger behöver man inte styra in folk i olika kanaler. Detta eftersom 

brukarna, när de har ett intresse av vissa nyheter, automatiskt söker efter andra kanaler 

där de kan få vidare information. Man kan även lägga tankarna om crosspromotion mot 

ett målgruppsperspektiv; genom att få ut en viss nyhet, som man även korshänvisar till, i 

ett specifikt geografiskt område, kan man utan att direkt styra brukarna få dem 

intresserade av NTs andra kanaler.  

Webbchefen trycker mer på vikten av att crosspromotion än Lagerqvist (24nt). 

Sundgren (nt.se) menar att läsare av en tidningsartikel ska få information via 

crosspromotion om att det går att läsa mer på webben, eller att det finns ytterligare 

bilder att tillgå, eller att man kan delta i en debatt på nt.se.
109

 Vidare trycker Sundgren 

på att man ska försöka särskilja kanalerna då man korshänvisar, vilket ska ske genom att 

information som finns att tillgå i de olika kanalerna skiljer sig åt.
110

 Väljer man att se 

saken ifrån Sundgrens perspektiv är det av största vikt att nyheten skiljer sig åt 
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innehållsmässigt i de olika kanalerna. Annars förlorar man brukarnas intresse när de får 

samma information i alla kanaler precis som Petersen säger.
111

  

Med andra ord är detta ett uttryck för att Sundgren ställer sig mot nyhetsrecycling och 

att det finns en medvetenhet om bristerna i att inte särskilja de olika kanalerna. Detta är 

dock en kontrast till paradoxen som existerar mellan målgrupp och läsarkrets, där 

Sundgren såväl som Pihlblad (NT) undviker att se brukarna i termer av specifika 

målgrupper. Genom att visa medvetenhet om vikten av särskilja kanalerna och samtidigt 

inte se kanalerna som uttryck för olika målgrupper syns en indikation på att NT vill 

flytta samma läsare mellan de olika kanalerna.  Man riktar sig inte utåt och hittar nya 

marknader, men man försöker öka värdet på de nuvarande nyheterna. 

Pihlblad medger att det är en uttalad tanke att korshänvisa mellan de olika kanalerna, 

och att detta är ett sätt att hålla intresset uppe hos publiken; man ska få dem intresserade 

av det de inte kan få här och nu.
112

 Extra viktigt blir det att skilja kanalerna åt rent 

innehållsmässigt om den tanke Pihlblad förmedlar stämmer och ska kunna fungera, för 

då innehållet är det samma i alla kanaler förlorar crosspromotion sin funktion, dock kan 

den fungera ett tag, men så fort konsumenterna insett att man får samma nyheter i alla 

kanaler är det högst troligt att de endast nyttjar en. Då riskerar man att förlora 

innebörden och meningen med konceptet flerkanalspublicering, eftersom då endast 

nyhetsrecycling återstår. Det är också troligt att tidningen är den som förlorar mest på 

det, då nyheterna på webben och i 24nt är gratis.  

Det går att urskilja ett par olika synsätt när det gäller chefernas syn på crosspromotion. 

Även om alla medger att de använder sig av crosspromotion för att lyfta fram de andra 

publiceringskanalerna och upprätthålla ett publikt intresse vekar webbchefen och 

tidningschefen anser att det är viktigare att korshänvisa än nyhetschefen för 24nt. Om 

man arbetar med att korshänvisa mellan de olika kanalerna, trots att innehållet är 

snarlikt i alla publiceringskanaler, så finns det tendenser som tyder på att man närmar 

sig figur 2 i Appelgrens modell.
113

 Man skapar en skärningspunkt där alla tre kanaler 

samverkar, vilket underlättar arbetsprocessen då man kan publicera samma artikel i 
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tidning som på webben och spara in på arbetet, men man förlorar då mervärdet av att ha 

flera publiceringskanaler.  

Hierarkisk ordning för publicering 

De tre redaktionerna för tv, tidning och webb arbetar tätt tillsammans, men det finns 

tendenser till en viss hierarkisk ordning mellan redaktionerna när det gäller 

publiceringsordning och vilken redaktion som har mest att säga till om. Nu har jag för 

avsikt att ge en bild av den hierarkiska ordning som finns inom NT. 

Vi börjar med att titta närmare på hur chefen för 24nt ser på frågan. Det som framgår av 

intervjun med Lagerqvist är att tidning och tv ofta sampublicerar de nyheter som 

förekommer i båda kanalerna. Såvida en större nyhet inte är allmänt känd går den ut i 

etern ungefär samtidigt för både tv och tidning. I de fall då 24nt är den redaktion som 

står bakom en nyhet kan man ibland välja att publicera tv-reportaget sent kvällen innan 

nyheten trycks i tidningen,
114

 men det är vanligast att man även i dessa fall väljer att 

publicera nyheten samtidigt.  

Webbens uttalade roll är att publicera snabba nyheter som är kända för allmänheten och 

i de fall som nyheten inte anses vara känd av allmänheten ska webben vänta med att 

publicera den tills den är tryckt i tidningen eller visats på tv. I de fall nyheten är känd 

publiceras en webbversion som kan komma att uppdateras efter att en fördjupande 

artikel har publicerats i tidningen, om den förmedlar ett annat perspektiv av nyheten.
115

 

Pihlblad (NT) är väldigt tydlig med att förmedla att tidningen har första rätt att publicera 

en nyhet, framförallt då de har varit först med att få fram information om nyheten.
116

 

Det pågår ofta ett mellanredaktionellt samarbete där de olika publiceringskanalerna 

arbetar med samma nyhet. Detta mellanredaktionella samarbete visar på att NT ligger 

väldigt nära den skärningspunkt som Appelgrens andra figur visar,
117

 med redaktionell 

rörelse mot mitten. När redaktioner samarbetar flyttas de närmare varandra och det 

skapas en diffus samarbetssynergi mellan dem, vilket kan påverka utformningen av 

nyheten. Dessutom har man inte längre tre redaktioner som arbetar för att skapar 
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nyheter, utan en som gör det. Webben får dock inte publicera sin vinkel av nyheten 

innan tidningen, om den inte är allmänt känd och detsamma gäller för 24nt om 

tidningen har tagit fram en nyhet. 

Vi kan utifrån de intervjuer jag genomfört se tydliga tendenser på att framförallt webben 

har en underordnad roll gentemot tidning och tv. Webben tilldelas en underordnad 

servicefunktion, trots att det är ett snabbare publiceringsmedium än både tv och 

framförallt tidning. Att sedan tv oftast inte publicerar reportage innan tidningen tryckts 

tyder även på att de är underordnade tidningen, men står över webben. Genom att arbeta 

på detta sätt vill man skapa ett mervärde runt tidningen och förmedla till sina 

konsumenter att det är i tidningen du läser de stora avslöjande nyheterna först, vilket 

förmodligen hänger ihop med att tidningen är det medium som drar in mest pengar till 

koncernen.
118

  

Den öppna arbetsmiljön  

En sista infallsvinkel jag önskar belysa ytterligare från de intervjuer jag genomfört är 

hur den öppna miljö som idag genomsyrar NT har uppstått, och hur de olika kanalerna 

samarbetar med varandra. 

Lagerqvist säger att sedan 24nt startade 2006 har arbetsmiljön förändrats avsevärt. Till 

en början var redaktionerna separerade; tv, tidning och webb hade varsitt hörn. 

Lagerqvist är av åsikten att den separerade arbetsmiljön inte främjade 

flerkanalspubliceringen utan varje redaktion arbetade med sitt. Även om man 2006 

diskuterade olika nyheter redaktionscheferna emellan höll man sig ändå på sin kant.
119

 

Detta sätt att arbeta har tydliga kopplingar till teorin om att arbeta med isolated 

plattforms.
120

 Varje redaktion sysslade med sitt och flerkanalspublicering var ingenting 

som var nödvändigt, och precis som Garcia Aviles et al
121

 diskuterar är det möjligt att 

NT gynnades av detta arbetssätt till en början, då en ny publiceringskanal fick möjlighet 

att isolerat etablera sig utifrån ett eget sätt att arbeta.  
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När man i mitten av 2008 genomförde förändringar som innebar att man skapade en 

gemensam nyhetsdesk för alla tre redaktioner utvecklades också ett ökat samarbete. 

Från att tidigare bara ha nämnt för varandra vad det var man sysslade med vid ett möte 

började man enligt både Lagerqvist och Sundgren prata med varandra kontinuerligt 

under dagen, vilket främjade ett samarbete mellan redaktionerna.
122

  

Sundgren (nt.se) och Pihlblad (NT) uppger även att man förutom de spontana samtal 

som förekommer under dagen även har ett gemensamt möte varje morgon
123

, samt 

avstämningar, både gentemot reportrar men också mellan redaktionerna.
124

 Pihlblad 

håller med om att arbetsmiljön har blivit öppnare i samband med förändringen. Även 

om man som journalist inte blir jublande glad när man behöver dela med sig av en nyhet 

till en annan redaktion, som Pihlblad uttrycker det, anser han att förståelsen har blivit 

bättre.
125

  

Den öppna arbetsmiljön har även lett till att de olika redaktionerna byter medarbetare 

med varandra. En medarbetare på tidningen kan vid behov hoppa in och hjälpa till med 

24nt. Man byter både nyheter och reportrar mellan redaktionerna.
126

 Efter 2008 är det 

uppenbart att man har utvecklats från att använda isolated plattforms till att vara fullt 

integrerade eftersom redaktionerna för en kontinuerlig dialog, och även att flertalet 

medarbetare kan arbeta inom flera olika publiceringskanaler. 

Då man samlade cheferna vid en och samma plats utvecklades även ett bättre samarbete 

mellan cheferna, vilket i sin tur ledde till en öppnare arbetsmiljö som man idag får en 

känsla av genomsyrar NT. Den öppna arbetsmiljön tyder också på att redaktionerna har 

närmat sig varandra, med avseende på Appelgrens konvergensmodell (nr 2), och man 

kan se en tydlig skärningspunkt där de både öppet byter nyheter och medarbetare. Detta 

illustreras i figuren nedan. 

                                                 

122 Intervju med Fredrik Lagerqvist 2010-03-09  
123 Intervju med Mikael Sundgren 2010-03-11  
124 Intervju med Mikael Pihlblad 2010-03-09  
125 Ibid  
126 Intervju med Fredrik Lagerqvist 2010-03-09 
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Figur 3: Konvergens på NT 

Som figuren ovan visar är de tre ringarna 23nt, nt.se och NT är relativt tätt hopsatta nu 

för tiden (motsvarande mittpunkten i figuren). Detta gäller med avseende på den fysiska 

arbetsmiljön och målgrupper, som även leder till liknande nyheter och hjälps av 

crosspromotion mellan de olika kanalerna. 

Fördjupande textanalys av valda nyheter 

Nu är tanken att presentera resultaten av artiklarna. Artiklarna är analyserade utifrån 

textanalysmetoden som presenterades i metodkapitlet och sedan har jag kopplat in 

relevanta teorier för att förklara och åskådliggöra de viktigaste aspekterna av artiklarna. 

Nyhet 1 – Smutsen på Busfabriken 

”Smutsen på Busfabriken” i papperstidningen 

I tidningsartikeln finns två infallsvinklar. Den uppenbaraste vinkeln är smutsen, vilken 

introduceras i titeln Smutsig lekmiljö på busfabriken
127

 NT väljer även infallsvinkeln 

’den ensamma föräldern som är förfärad över hur smutsigt det är’, och man låter den 

intervjuade pappan Niklas Luks uttrycka sig genom citat som: ”Jag tycker det är 

respektlöst mot allergiker och taskigt mot barnen.”
128

 Detta tyder på att NT i detta fall 

tar den lilla människans parti och låter en småbarnsförälder ge sin syn i frågan. 

                                                 

127 Ann-Charlotte Hansson, NT, 20100303 s 4 
128 Ibid 
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Förutom Niklas Luks har man valt att intervjua busfabrikens VD, Tony Andreasson, och 

Göran Eriksson, som är anställd vid Miljö- och hälsoskyddskontoret. Man har valt att 

inleda artikeln med att redovisa de åsikter Niklas Luks vill föra fram för att sedan låta 

Tony Andreasson ge sin syn på varför det är smutsigt. Båda dessa personer får ungefär 

lika mycket utrymme, det vill säga ungefär ett och ett halvt stycke var. Göran Eriksson 

får lite mindre utrymme, ungefär ett stycke, och han får förklara varför myndigheterna 

inte har inspekterat Busfabriken.  

Artikelns detaljrikedom kan ses som gedigen då man får information om vilken prisnivå 

man har vid Busfabriken och genom att både Niklas Luks samt Tony Andreasson får ge 

sin syn. I artikeln får man förutom citat från de intervjuade även en del 

bakgrundsinformation som att Tony Andreasson har sitt kontor i Halmstad och att 

Miljö- och hälsoskyddskontoret inte genomfört en inspektion vid Busfabriken, men att 

den är likställd städkravsmässigt med till exempel badanläggningar som de har tillsyn 

över.
129

  

Enligt Pihlblad kan man dela in NTs artiklar i de olika kategorierna A, B och C.
130

 En a-

artikel ska enligt detta system innehålla 2500 tecken. Den artikel jag nu redovisar passar 

in som just en a-artikel då dess antal tecken är 2464. I slutet av artikeln väljer man att 

hänvisa publiken vidare till 24NT där man kan se ett reportage om Busfabriken, man 

väljer dock ej att hänvisa till webben, dock finns det en artikel även där. Artikeln 

publicerades i samband med att tidningen trycktes och delades ut på morgonen den 

tredje mars 2010. 

”Smutsig lekmiljö på Busfabriken” på webben 

Webbartikeln har valt att använda den upprörda småbarnspappan som infallsvinkel. 

Detta uppenbaras redan i ingressen där man inleder med ”det är ofräscht och smutsigt 

på Busfabriken. Det tycker Niklas Luks som nyligen lekte där med sin son.” Sedan 

fortsätter man med att beskriva tillståndet inne på Busfabriken och varvar det med citat 

av Niklas Luks.  

Den på webben publicerade artikeln fokuserar framförallt på det som Niklas Luks har 

att förmedla, men även Tony Andreassons syn på fallet förs fram. Dock är det utrymme 

                                                 

129 Hansson s. 4 
130 Observationsdag 2010-03-02 



44 

han ges mindre än vad Niklas Luks ges. Vid fem olika tillfällen i webbartikeln för man 

fram vad Niklas Luks har att säga och endast två gånger väljer man att skriva vad Tony 

Andreasson har att säga. 

Webbartikelns detaljrikedom känns inte speciellt fyllig, man väljer att presentera de 

intervjuades åsikter i form av korta citat och lägger inte in någon fylligt mellantext utan 

man presenterar endast åsikterna som intervjupersonerna har. Dock vill jag påpeka att 

det finns med en faktaruta som går genom vad det kostar att leka i Busfabriken.
131

  

Längden på artikeln är 1072 tecken inklusive faktarutan, och enligt tidningens 

referensram skulle denna artikel då kategoriseras som en c-artikel.  

I slutet på webbartikeln har man valt att informera om att det är möjligt att läsa mer i 

dagens NT samt att 24nts reportage om Busfabriken finns att tillgå på samma sida som 

webbartikeln. Tidpunkten för publicering av artikeln på webben är 2010-03-03 kl 07:21, 

vilket är en eller ett par timmar efter att med att tryckta tidningen delats ut till 

prenumeranter och att den finns tillgänglig för köp i affärer.   

”Smutsig lekmiljö på Busfabriken” i 24nt 

I reportaget som sändes via 24nt är infallsvinkeln småbarnspappans upprördhet över hur 

ostädat det är inne i Busfabriken. Infallsvinkeln märks då man i inledningen pratar om 

hur pappan Niklas Luks upplevt hur smutsigt det var under hans besök där, och att det 

var en smutsig upplevelse.
132

 

Man har valt att ha två intervjuer i reportaget en är med Niklas Luks, som intervjuas 

utanför Busfabrikens lokaler i Norrköping. Den andra är med Tony Andreasson som är 

VD, och han intervjuas via telefon. Niklas Luks intervjuas totalt i 32 sekunder av 

inslaget, och under denna tid för han fram det han upplevde under sin vistelse vid 

Busfabriken. Tony Andreasson blir intervjuad under totalt 49 sekunder och förklarar 

under denna tid varför det är smutsigt, och hur förfärligt det är att det faktiskt är 

smutsigt.  

Den övriga tiden i inslaget består av inledning av programledare och speakerröst av en 

medarbetare vid 24nts redaktion. Genom att man valt att blanda intervjuer och 

                                                 

131 http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5872067 2010-04-12 
132 Ibid 2010-04-13 
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speakerröst, med både rörliga bilder samt stillbilder ges man som mottagare en god bild 

av situationen. Sammantaget skapar man genom alla dessa delar ett inslag med hög 

detaljrikedom, och brukaren blir erbjuden en god bild av vad som skett med många 

detaljer av de inblandades åsikter. Inslagets totala längd är två minuter och tolv 

sekunder varav intervjuer med Niklas Luks samt Tony Andreasson upptar en minut och 

tjugoen sekunder.  

Ett inslag i 24nt som är runt två minuter kan man jämställa med en a-artikel i 

tidningen
133

, det vill säga att detta reportage är i paritet med en a-artikel. Man har inte 

någon referens till övriga publiceringskanaler, tv-inslaget står fritt, det finns dock 

inbäddat i webbens version av nyheten. Första gången man sände detta reportage var 

klockan 06:34 2010-03-03 via det marksända tv nätet. 

Sammanfattande analys av ”Smutsig lekmiljö på Busfabriken” 

Till att börja med vill jag sammanfatta skillnaderna i förmedlingen av nyheten ”Smutsig 

lekmiljö på Busfabriken i en artikel. 

Tabell 5: Sammanfattande tabell över skillnader i nyhet 1 mellan de olika kanalerna 

 NT (tidning) nt.se (webben) 24nt (TV) 

Infallsvinkel Smutsen 

Den upprörda föräldern 

Den upprörda 

föräldern 

Den upprörda 

föräldern 

Subjekt (utrymme) Pappa Luks (stort) 

VD (stort) 

Myndigheterna (lite) 

Luks (fokus) 

VDn (lite) 

Luks (32 sekunder) 

VD (49 sekunder) 

Detaljrikedom Gedigen Begränsad Hög 

Omfattning 2464 tecken, A-artikel 1072, C-artikel 2 minuter, 12 sek (A) 

Korshänvisningar 24nt NT, 24nt Saknas 

Publiceringsordning Först Efter tidning & tv Efter tidning 

 

Till att börja med kan man konstatera att fokus ligger på två olika delar när det gäller 

artikeln i tidningen och den som publicerades på webben. I tidningen har man valt att ge 

Niklas Luks och Tony Andreasson ungefär lika mycket utrymme, men när det gäller 

                                                 

133 Observationsdag 2010-03-02 
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webbartikeln har Tony Andreasson fått avsevärt mycket mindre utrymme. När det gäller 

inslaget som sändes i 24nt får Tony Andreasson mest utrymme av de två intervjuade.  

Att både webb och tidningsartikel är skriven av samma person visar på att NT befinner 

sig inom ramen för cross media, där de anställda kan hoppa mellan olika redaktioner 

och utföra sitt arbete. Som Garcia Aviles et al
134

 skriver handlar det framförallt om att 

vara plattformsorienterade inom cross media, och det är man i detta fall hos NT. Då en 

person har skrivit både webbartikeln och tidningsartikeln är man aktiv i två olika 

publiceringskanaler, men man håller sig i detta fall inom det område man bäst 

behärskar, nämligen skrivande journalistik. Genom att låta en journalist skriva en artikel 

som publiceras i flera kanaler visar man på nyttan med att vara sammankopplade genom 

redaktionella rutiner, vilket är av stor vikt då man tittar på det redaktionella arbetet 

utifrån cross media. Om alla medarbetare känner till hur man arbetar inom de olika 

redaktionerna blir processen att hoppa över till en annan redaktion enklare och som man 

ser i detta exempel blir det enklare att nyttja fördelarna med cross media som i det här 

fallet att en journalist skriver en artikel som publiceras i två separata kanaler. 

Att man även väljer att korshänvisa från tidning till 24nt, och från nt.se till NT och tv-

klippet, stämmer överens med Sundgrens tanke om att det är viktigt att hänvisa mellan 

de olika kanalerna, som bevisligen är något som uppmuntras. I fallet med Busfabriken-

artikeln medför även korshänvisningen ett mervärde för konsumenten som läst artikeln 

på webben först, eftersom den är fylligare i papperstidningen. Som Petersen
135

 påpekar 

skapas i detta fall en nyfikenhet för att få reda på mer. Sättet man har komponerat denna 

nyhet på visar på en tydlig integration mellan de olika publiceringskanalerna. När man 

tittar på nyheten om Busfabriken och lägger den mot Garcias Aviles et als 
136

 teori om 

full integration så kan man se att NT arbetar via en central newsdesk där man diskuterar 

nyhetens innehåll och hur man ska förmedla den på bästa sätt, vilket är helt i linje med 

full integration. Att man även valt att publicera nyheten i tre kanaler vid ungefär samma 

tidpunkt och där framförallt tv och tidning verkar ligga på samma nivå tyder på full 

integration då publiceringssättet blir sekundärt till nyheten. 

                                                 

134 Garcia Aviles et al, s 9 
135 Petersen s. 58 
136 Garcia Aviles et al, s 9 
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Ser man på det från ett målgruppsperspektiv tilltalar nyheten förmodligen de som har 

barn och säkerligen många som läser nyheter på webben och ser på 24nt. Utifrån 

hierarkisk ordning när det gäller publicering så blir det i detta fall mycket tydligt att 

tidningen är den som bestämmer mest. Webbartikeln och TV-reportaget publicerades 

efter att tidningen hade delats ut till prenumeranter. 

Sammantaget är nyheten om Busfabriken ett exempel som visar på styrkorna med 

flerkanalspublicering, då olika mycket information presenteras i de olika kanalerna. 

Detta gäller framför allt när det gäller webb och tidning. Det är dock möjligt att föra 

fram en kritik mot att det man inte får i text på webben får man genom TV-reportaget, 

samt att man vattnar ur syftet med att korshänvisa när man i tidningen skriver att man 

kan se mer i 24nt. Anledningen till detta är att reportagen är snarlika, och det enda 

mervärdet man får i 24nt är lite mer bilder inifrån Busfabriken. 

Nyhet 2: Rut och rot i Östergötland 

”Linköping nyttjar rut och rot mer än Norrköping” i papperstidningen 

I tidningsartikeln har man valt två infallsvinklar. För det första presenterar man en 

statistisk infallsvinkel genom att redovisa i procent hur många inom NTs geografiska 

spridningsområde som nyttjar rut- och rotavdraget.
137

 För det andra har man valt en 

politisk infallsvinkel där man intervjuar Mathias Sundin, som är rutförespråkare och 

folkpartistiskt oppositionsråd i Norrköpings kommun. Sundin ger sin syn på varför fler 

personer i Linköping nyttjar möjligheten till rutavdrag. Artikeln i tidningen fokuserar 

mycket på att genom statistik visa på hur många procent som använt rut- och 

rotavdraget, men de visar även hur det ser ut i riket generellt och inom vilka 

inkomstskikt användandet är störst. Förutom statistiken får Sundin relativt mycket 

utrymme. De åsikter han för fram får stå oemotsagda då han är den enda som intervjuas.  

Artikelns detaljrikedom är hög eftersom den står på en bred grund av statistik som 

kombineras med en intervju som lyfter fram delar av en omdiskuterad politisk debatt. 

Detta i kombination med av statistik och intervjusvar skapar en god detaljrikedom. 

                                                 

137 Rutavdrag står för renhållning, underhåll och tvätt och möjliggör för konsumenter att göra 

skatteavdrag för dessa tjänster. Rot står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad och ger hus och 

villaägare rätten att göra avdrag för dessa tjänster då man anlitar en legitimerad hantverkare för att 

genomföra det som ska ändras.  
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Även denna artikel kan klassificeras som en A-artikel då den innehåller 2453 tecken och 

besitter en känsla av att den vill vara ett fördjupande nyhetsreportage. Man har i 

tidningsartikeln valt att hänvisa till webben genom att längst ner i höger hörn skriva 

”tyck till på nt.se. vad tycker du om rot- och rut avdraget?”
138

 Artikeln publicerades i 

NTs papperstidning onsdagen den tionde mars 2010. 

”Linköping nyttjar rut och rot mer än Norrköping” på webben 

Även rut och rot-artikeln som publicerades på webben har en statistisk infallsvinkel. 

Man har valt att blanda in statistik i den löpande texten då man bland annat skriver 

”enligt Skatteverket så var det 2009 knappt 9 000 köpare i Östergötland som begärde 

skatteavdrag för rut och nästan 14 700 för rot.”
139

 På webben har man även valt att 

länka till en grafikvisare som genom grafik och grafer går genom i vilket inkomstskick 

de som ansökt om skatteavdrag nationellt befinner sig, samt hur många procent inom 

NTs läsarregion som ansökt.
140

 Ytterligare en infallsvinkel i artikeln är de politiskt-

ideologiska skillnaderna som latent omhuldar rut- och rotavdragens existens. Detta 

framkommer genom en intervju med Folkpartisten Mathias Sundin som är rut- och rot-

förespråkare och oppositionsråd i Norrköpings kommun.  

Infallsvinkeln som Mathias Sundin representerar i artikeln är att ge sin politiskt-

ideologiska syn på varför Linköpingsbor nyttjar rutavdraget mer än Norrköpingsbor. Då 

artikeln är uppdelad i två delar, en del som bygger på statistik och en som bygger på en 

intervju, har man valt att ge dessa två delar lika mycket utrymme. Intervjun med Sundin 

får 1206 tecken och den statistiska delen får 1197 tecken. Artikelns detaljrikedom är 

gedigen och artikeln upplevs som genomarbetad tack vare att man presenterar mycket 

statistisk bakgrundsinformation, och kombinerar detta med en länk till en grafikvisare. 

Statistiken i kombination med intervjun där en politiker får förklara sin uppfattning om 

fördelarna med rut- och rotavdragen, samt varför det även i fortsättning bör finnas kvar, 

samverkar för att skapa en hög detaljrikedom. 

Längden på webbartikeln är 2453 tecken och utifrån tidningens referensram för hur lång 

en artikel ska vara faller denna inom ramen för A-artikel, som enligt Mikael Pihlblad 

                                                 

138 Roland Klinga, NT, 20100310 s 6 
139 www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5885562 2010-04-13 
140 www.nt.se/gfxViewer.aspx?url=http://www.nt.se/img/2010/3/10/5886279.jpg 2010-04-13 
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skall vara ”2500 tecken i de bästa av världarna”.
141

 Inbäddat i artikeln på webben finns 

ett reportage från 24nt som behandlar samma ämne, det finns dock ej några referenser 

till papperstidningen eller en nyhetssändning via marknätet. Vad som finns i samband 

med artikeln är länkar till grafik och en fråga angående huruvida man har nyttjat rut- 

eller rotavdraget. Artikeln publicerades på webben 2010-03-10 kl. 00:21, vilket är ett 

par timmar innan artikeln finns att tillgå i papperstidningsformat. 

”Linköping nyttjar rut- och rotavdrag mer än Norrköping” i 24nt 

Infallsvinkeln är en städfirma som förmodligen skulle få avskeda folk om rutavdraget 

skulle försvinna. Genom den valda infallsvinkeln vill man gärna visa på den andra sidan 

av debatten. Man vill förmedla en känsla av att medmänniskor påverkas, möjligen 

negativt om man skulle ändra förutsättningarna för städhjälp. Två personer intervjuas i 

reportaget; den första är Christoffer Sjögren, som driver en städfirma i Norrköping. Den 

andra intervjupersonen är Maria Lindgren, som är anställd på städfirman. Båda 

intervjupersonerna får ge sin syn på vad som skulle ske om förutsättningarna för 

rutavdraget förändrades.  

Sjögren avser förmedla en klarare bild av hur hans städfirma skulle påverkas, bland 

annat berättar han att han förmodligen skulle få avskeda medarbetare om man inte fick 

dra av för städhjälp på skatten.
142

 Maria Lindgren förmedlar ytterligare en vinkel i 

debatten genom att tala om hur hon personligen skulle påverkas av ett återkallande av 

rutavdraget.
143

 Intervjuer blandas med rörliga bilder på Maria Lindgren som städar, och 

med en bra beskrivning av situationen med rutavdraget. Dessutom används en 

speakerröst som tar upp oppositionens åsikter om att endast höginkomsttagare gynnas 

av rutavdraget. Därigenom skapas en detaljrikedom i reportaget. 

Den totala längden på reportaget är två minuter och nio sekunder, vilket är likställer det 

med A-artikel. Av denna tid intervjuas Christoffer Sjögren i 52 sekunder och Maria 

Lindgren i 22 sekunder, övrig tid går åt till inledning och speakerrösten. Det hänvisas 

inte till de andra publiceringskanalerna, men inslaget går att återfinna på samma 

webbadress som webbversionen av nyheten. Inslaget publicerades första gången 07:43 i 

det marksända nätet som 24nt är en del av.  

                                                 

141 Obeservationsdag 2010-03-02 
142 www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5885562 
143 Ibid 
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Sammanfattande analys av ”Linköping nyttjar rut- och rotavdrag mer än 

Norrköping” 

Tabellen nedan sammanfattar huvuddragen i nyheten. 

Tabell 6: Sammanfattande tabell över skillnader i nyhet 2 mellan de olika kanalerna 

 NT (tidning) nt.se (webben) 24nt (TV) 

Infallsvinkel Statistik  

Politikern 

Statistik  

Politikern 

Anställd vid städfirma (Maria) 

Ägaren till en städfirma 

(Christoffer) 

Subjekt (utrymme) Sundin (stort), 

statistik  (stort) 

Sundin (stort) 

Statistik (stort) 

Christoffer (52 sek) 

Maria (22 sek) 

Detaljrikedom Hög Hög Hög 

Omfattning 2453 tecken, 

A-artikel 

2453, A-artikel 2 minuter, 09 sek (A) 

Korshänvisningar nt.se Saknas Saknas 

Publiceringsordning Efter webb Innan tidning & tv Efter tidning och webb 

 

Två tydliga drag går att identifiera i hur NT behandlar nyheten om rut- och rotavdrag. 

Det första är att texten i tidningen är densamma som går att läsa på webben, även 

statistiken som är en del av tidningsartikeln finns som en länk i samband med 

webbartikeln. Dessutom är det möjligt att delta i en debatt i ämnet på webben samt att 

svara på en webbfråga, vilken man även hänvisar till i tidningsartikeln. Därmed utgör 

nyheten ett exempel på nyhetsrecycling på NT, då samma nyhet återanvänds i två 

kanaler. Det enda undantaget är att webb-besökaren även får tillgång till tv-reportaget. 

Med andra ord får man tillgång till mer på webben än man får i tidningen, vilket inte 

utgör en positiv representation av flerkanalpubliceringens möjligheter. 

Om webben ska stå för snabba nyheter och tidningen för fördjupande har man missat 

det i detta fall. Vi ser här ett exempel på Petersens utåtperspektiv. Man publicerar 

visserligen nyheten på flera plattformar, men man skapar ingen nyfikenhet eftersom det 

är samma text i båda kanalerna, något som även blir tydligt då man i tidningsartikeln 

skriver ”tyck till på nt.se” istället för läs mer och på webben hänvisar man inte till någon 

annan publiceringskanal.  

Reportaget i 24nt är å andra sidan helt annorlunda jämfört med den artikel som 

publicerades i tidningen och på webben. 24nt har, som redan nämnts, valt att intervjua 
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en person som äger en städfirma och en av hans anställda. Därmed har man i fallet med 

denna artikel valt en helt annan infallsvinkel än tidningen. Jag anser att det är lite 

konstigt att man då inte valde att hänvisa till 24nt i tidningen vilket hade varit en mer 

logisk väg att gå. Då jag genom intervjuerna har fått fram att man gärna vill skilja sig i 

infallsvinklar mellan de olika kanalerna borde man även marknadsföra detta genom 

korshänvisningar.  Beträffande rut- och rotartikeln ligger alltså 24nt utanför 

skärningspunkten som utgörs av tidning och webb. Att 24nt har valt en annan 

infallsvinkel, kan möjligtvis härledas till att man har en uttalad målgrupp, och att 24nt 

därmed försöker tilltala en yngre publik.  

Det är även intressant att titta närmare på när nyheten publicerades. Med tanke på att 

reportaget känns som avslöjande och grävande kan man tycka att tidningen borde ha 

publicerat det först, men man kunde läsa artikeln på webben redan kl 00:21 vilket är ett 

par timmar innan tidningen går att få tag på.  

Nyhet 3 – Logen på Nya Parken 

”Loge på Nya Parken är inget bekymmer” i papperstidningen 

Infallsvinkeln i papperstidningen är att Östgötatrafiken har lagt ner 200 000 kronor för 

en loge på Nya Parken (fotbollsarenan) i Norrköping, och det faktum att Göran Ekdahl 

är aktiv i båda styrelserna. Perspektivet som förmedlas är att befolkningens tillit till 

Östgötatrafiken kan ha minskat eftersom det kan uppfattas som att Ekdahl sitter på 

dubbla stolar.
144

  

I artikeln intervjuas Göran Ekdahl och Karin Jonsson, partikamrat till Ekdahl. I de båda 

intervjuerna framförs tankar om att det skulle vara innebära jäv att Ekdahl är aktiv i de 

båda styrelserna. Den som får mest utrymme i artikeln är Ekdahl, som får svara på sju 

frågor samtidigt som Karin Jonsson endast får svara på två frågor. Då Karin Jonsson 

egentligen inte är inblandad i frågan, utan endast intervjuas i egenskap av partikamrat 

till Ekdahl, upplevs uppdelningen som rimlig för artikeln och det innehåll som 

förmedlas. Genom att ge läsaren information om att Östgötatrafiken även har en loge i 

Cloetta Center i Linköping, vilka IFK Norrköping-bolag Ekdahl sitter i, samt att man 

                                                 

144  Hansson och Klinga, NT, 2010-03-10, s 8 
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också låter honom ge utförliga svar på sina frågor får läsaren en artikel med många 

detaljer.  

Tidningsartikeln innehåller 2708 tecken och bör således kategoriseras som en A-artikel. 

I slutet av artikeln har man valt att hänvisa till ett reportage på 24nt, dock hänvisar man 

inte till webben. Artikeln publicerades i samband med att tidningen trycktes och delades 

ut på morgonen 2010-03-10. 

”Logen på Nya Parken är inget bekymmer” på webben 

Genom en intervju med Göran Ekdahl förs budskapet fram, att Ekdahl med sina 

kopplingar till IFK Norrköping sitter på dubbla stolar. I webbversionen ingår två 

intervjuer, förutom den med Göran Ekdahl, också intervjun med Karin Jonsson. Av de 

två intervjuade är Ekdahl den som får det största utrymmet och får ge sin syn på frågan. 

Karin Jonsson är endast representerad som partikamrat till Ekdahl och det faktum att 

hon varit kritisk mot bygget av Nya Parken och försäljningen av den.
145

  

Webbartikeln innehåller en del bakgrundsinformation, bland annat uppges vilka olika 

IFK-bolag Ekdahl representerar, samt att Östgötatrafiken även äger en loge i Cloetta 

Center. Att man även låter ge utförliga intervjusvar från Ekdahl kan artikeln anses 

innehålla goda detaljbeskrivningar av nyheten. Längden på webbartikeln är 2708 tecken 

och utifrån tidningens referensram blir detta en A-artikel, dock med ett par hundra 

tecken mer än vad som är optimalt.  

På webben har man valt att inte hänvisa till tidningen, men på samma sida som artikeln 

finns 24nts reportage, och dessutom finns ytterligare länkar till två artiklar som 

behandlar samma ämne. Artikeln publicerades på webben 2010-03-10 klockan 00:22.
146

 

Det var alltså möjligt att läsa artikeln på webben innan tidningen levererades till 

återförsäljare och prenumeranter. 

”Logen på Nya Parken inget problem” i 24nt 

24nt har valt att bygga upp reportaget kring en telefonintervju med Göran Ekdahl. 

Intervjun varvas med arkivbilder på Nya Parken samt bilder på Östgötatrafikens fordon 

från Norrköpings centrum. Reportaget utgår från infallsvinkeln att Göran Ekdahls 

                                                 

145 http://www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5885586 2010-04-13 
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situation är jävig. För att uppnå detta försöker man frammana ett intryck av att hans 

aktivitet i både Östgötatrafikens och IFK Norrköpings styrelser ruckar medborgarnas 

förtroende för Östgötatrafiken, samt att de 200 000 kr som logen kostar skulle kunna 

användas för att få pendeltrafiken att avgå i tid.
147

 Inslaget består, förutom ingressen 

som presenteras av programledaren, endast av en intervju med Göran Ekdahl. Eftersom 

man valt att endast intervjua Ekdahl skapar man ett inslag som visar upp en sida av 

problemet, vilket resulterar i att tittaren får en god detaljrikedom angående hur han ser 

på situationen, men inte frågans andra sida. 

Genom att ge tittaren information om att Östgötatrafiken äger en loge i både Cloetta 

Center samt på Nya Parken, att Ekdahl är representerad i båda styrelserna, och att priset 

för logen är 200 000 kronor skapas ett reportage med god detaljrikedom, som dock 

fokuseras på en sida av affären. Inslagets längd är en minut och 21 sekunder, vilket 

skulle motsvara en B-artikel, som i termer av tidningens klassificering ska innehålla 

ungefär 1600 tecken. Av reportagets 81 sekunder utgör intervjun med Göran Ekdahl 58 

sekunder, och resterande 23 sekunder är inledningen, där programledaren ger 

information angående inslagets innehåll. Första gången inslaget sändes i 24nt var 2010-

03-10 klockan 07:01, det vill säga ungefär samtidigt som tidningen fanns att tillgå hos 

återförsäljare samt prenumeranter. 

Sammanfattande analys av ”Logen på Nya Parken inget problem” 

Nedan sammanfattas huvuddragen i artiklarna i en tabell. 

Tabell 7: Sammanfattande tabell över skillnader i nyhet 3 mellan de olika kanalerna 

 NT (tidning) nt.se (webben) 24nt (TV) 

Infallsvinkel Östgötatrafiken har 

lagt ner 200 000 kr 

på en Loge 

Östgötatrafiken har 

lagt ner 200 000 kr 

på en Loge 

Östgötatrafiken har 

lagt ner 200 000 kr på 

en Loge 

Subjekt (utrymme) Göran Ekdahl (stort) 

Karin Jonsson (lite) 

Göran Ekdahl (stort) 

Karin Jonsson (lite) 

Göran Ekdahl (58 

sekunder) 

Detaljrikedom Gedigen Gedigen God 

Omfattning 2708 tecken, A-

artikel 

2708 tecken, A-

artikel 

1 minuter, 21 sek (B) 

                                                 

147 http://www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5885586 2010-04-14 
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Korshänvisningar 24nt NT, 24nt Saknas 

Publiceringsordning Efter webb Före tidning & tv Efter tidning 

 

När det gäller nyheten om att Östgötafiken hyr en loge på Nya Parken är den, liksom 

föregående nyhet om rut- och rotavdraget, ett dåligt exempel på flerkanalspublicering i 

många avseenden. Man har valt att ha samma text både i tidning och på webb. Det som 

skiljer webb och tidning från inslaget i 24nt är att man i TV-reportaget endast valt att 

intervjua Göran Ekdahl och inte Karin Jonsson, som intervjuas i tidningen och på 

webben. Att artiklarna och TV-reportaget förmedlar samma information i kombination 

med att det är samma författare till både tidningsartikeln och webbartikeln ser man att 

alla publiceringskanaler överlappar varandra och det finns en tydlig skärningspunkt i 

innehåll och samarbete med nyheten.  

Att man har samma artikelförfattare visar på att NT har implementerat Klinenbergs 

andra stadium för nyhetsproduktion i den digitala åldern då man kan använda sina 

anställda i flera olika kanaler. Man har valt att hänvisa till 24nt i tidningen, men inte till 

webben, vilket är rimligt med tanke på att det rör sig om samma artikel. En 

korshänvisning i detta fall skulle leda till att systemet skulle börja urvattnas, vilket är i 

enlighet med Petersens åsikter. Man får förvisso inga nya infallsvinklar i TV-reportaget 

heller, och det enda mervärdet som skapas via TV-reportaget är rörliga bilder till 

intervjun med Ekdahl. 

Kort sammanfattning av alla nyhetsanalyser 

Vi kan genom analysen av artiklarna se tydliga tendenser till att man hos NT ligger 

väldigt nära Appelgrens andra modell,
148

 där redaktionerna närmar sig varandra för att 

till slut överlappa och ingå ett nära samarbete, vilket tyder på en innehållsmässig- såväl 

som arbetssättsmässig konvergens på NT. Man kan även finna tydliga tendenser till att 

NT står nära Garcias tanke om cross media, där folk kan arbeta i olika 

publiceringskanaler, även om det i fallet med mina analyserade artiklar endast gäller 

skrivande journalister som skriver för både webb och tidning så finns trots allt 

tendenserna där. Viktigt att ha med är också det faktum att när det gäller två av tre 

artiklar så är det samma texter som publicerats i både webb och tidning och kan därför 

                                                 

148 Appelgren s 185 



55 

inte ses som en representation av cross media. Den tredje artikeln skiljer sig dock och är 

den som snuddar vid att man ligger nära cross media hos NT. Korshänvisningarna är 

inte så framträdande som man skulle kunna misstänka efter att ha hört 

intervjupersonerna vurma för det, men man hänvisar trots allt oftast till någon annan 

kanal, även om man skulle kunna utveckla arbetet med korshänvisningar för att öka 

nyttjandet av kanalerna.  

Komparativ analys 

I den komparativa analysen avser jag att lägga resultatet från analysen av intervjuerna 

samt resultatet från textanalysen mot varandra. Genom detta avser jag på ett enkelt sätt 

jämföra hur man vill arbeta i teorin och hur man arbetar i praktiken.  

Om målgrupper 

Då de tre intervjupersonerna har olika syn på kanalens och kanalernas målgrupper anser 

jag det intressant att närmare tittar på hur chefernas syn på målgrupp stämmer överens 

med utformningen av nyheterna. 24nt, som har riktat in sig mot en yngre målgrupp, har 

i nyheterna om Busfabriken och rut- och rotavdraget skapat reportage som känns riktade 

mot en yngre målgrupp. Man har valt infallsvinkar, som jag tror tilltalar folk i 

åldersspannet 25-30. I tidningen och på webb är gestaltningen av alla tre nyheter snarlik 

i utförande och innehåll, vilket tyder på att man inte vill rikta sig mot en specifik 

målgrupp. Pihlblad (NT) påpekar även i intervjun att NT ska vara bred och 

förhoppningsvis tilltala alla människor som har tillgång till NT.  

Om korshänvisning 

När det gäller att korshänvisa mellan de olika publiceringskanalerna pratar man mer om 

vikten av det i intervjuer än vad som syns då man tittar på de utvalda nyheterna. 

Visserligen finns det ofta en hänvisning till någon av de andra kanalerna i tidningen. Ett 

tecken på att man inte alltid lyckas med korshänvisningarna är att man i nyheten om rut 

och rot i tidningen har valt att hänvisa till webben, och detta trots att artikeln på webben 

är exakt samma som i tidningen, samtidigt som man i 24nt sänder ett reportage med en 

annan infallsvinkel. Genom att i det fallet istället hänvisa till reportaget i 24nt med en 

annan infallsfinkel, hade det varit möjligt att upprätthålla ett intresse hos användaren 
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och därmed skapa ett mervärde med nyheten, vilket är något som förespråkas av 

Petersen.
149

  

Om nyhetsrecycling 

Det finns även tydliga tendenser på att det sker en recycling av nyheter hos NT. I 

intervjuerna pratas det om att man ska försöka ha olika infallsvinkar för att skapa det 

mervärde som Petersen pratar om. Dock har det under arbetet med denna uppsats visat 

olika infallsvinklar snarare är en ovanlighet än ett vanligt fenomen. Endast 24nts 

reportage om rut och rot har en annan infallsvinkel än de andra nyheterna. Två av de tre 

nyheterna som publicerades i tidningen har även publicerats i exakt samma versioner på 

webben. Den tredje nyheten publicerades i en kortare version på webben, men ändå var 

innehållet snarlikt. 

Att nyheterna är utformade på detta sätt tyder på att NTs redaktioner har närmat sig 

varandra och att den gemensamma skärningspunkt som Appelgren pratar om har 

skapats, och detta gäller framför allt tidning och webb. Lagerqvist (24nt) pratade om att 

arbetsmiljön har blivit öppnare och att redaktionerna har närmat sig varandra, och det 

verkar även vara någonting man eftersträvar hos NT. Detta har man lyckats med att 

införa även i praktiken. Dock har resultatet blivit att då redaktionerna har närmat sig 

varandra så har tankarna om olika infallsvinklar fått stå tillbaka och det har skapats en 

nyhetsrecycling där nyheterna är likriktade.  

Om plattformskonvergens 

Genom intervjuerna har jag sett tydliga tendenser på att man från chefshåll gärna pratar 

om att man ska samarbeta mellan redaktionerna, förmedla nyheter med olika 

infallsvinklar och korshänvisa till höger och vänster. Det blir dock tydligt att teorin, 

såsom den presenteras av nyhetscheferna, inte alltid motsvarar praktiken. Framförallt 

gäller detta nyhetsredaktionens utformning. Man har kommit långt i det arbetet och 

utifrån Garcias Aviles et als
150

 synsätt befinner man sig någonstans mellan full 

integration och cross media. I full integration handlar det om att arbeta via en central 

newsdesk vilket de gör på NT. Då man arbetar på detta sätt har man även skapat en 
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öppen arbetsmiljö där alla publiceringskanaler kan samverka. Tankarna om att alla 

anställda ska kunna arbeta inom alla publiceringskanaler ska enligt Lagerqvist vara 

implementerad på NT, och ligger helt i linje med full integrationteorin. Det som hos NT 

talar emot att man är fullt integrerade är att publiceringsformen inte är sekundär, utan 

snarare primär. Tidningen ska i de flesta fall publicera en nyhet senast samtidigt som 

någon av de andra kanalerna. Tittar man också på publiceringen av nyheterna så är det 

tidningen som publicerar två av de tre nyheterna först, vilket tyder på en hierarkiordning 

mellan redaktionerna i publiceringsordning. Detta kan vara ett försök att bibehålla 

tidningens status, och visa för konsumenter att man får nyheten först i tidningen. 

Det som talar för NT när det handlar om cross media är att trots den öppna arbetsmiljön 

så kan man urskilja redaktionerna. Utöver de gemensamma mötena har varje redaktion 

separata möten där de det som berör dem, och utifrån detta är redaktionerna snarare 

sammankopplade via redaktionella rutiner, vilket är helt enligt cross mediateorin. 

Vidare ska journalisterna i cross media vara helt plattformsorienterade, och endast i 

nödfall kunna arbeta med en annan publiceringskanal, och detta stämmer inte in på NT, 

där man förespråkar att anställda ska vara aktiva i olika kanaler.
151

  

Hos NT arbetar man via en central newsdesk för att främja nyhetsförmedlingen och 

integrerandet av de olika publiceringskanalerna och framförallt ser jag tecken som tyder 

på att de anställda kan förekomma i flera publiceringskanaler, vilket gäller framförallt 

papperstidning och webben. Detta är tecken som gör att NT skulle kunna kategoriseras 

som fullt integrerade.  

Det finns också tecken som tyder på att NT ligger nära teorin om cross media. Detta 

eftersom framförallt skrivande journalister fortfarande arbetar med att skriva artiklar 

och inte producera TV-reportage. Inom NT är man även väldigt sammankopplade via 

redaktionella rutiner, vilket är en vital del av cross media teorin. Detta genom att man 

har gemensamma möten och även kontinuerligt samtalar under dagen. Under min 

observationsdag lade jag även märket till att när man arbetade med reportaget om 

Busfabriken så skedde det väldigt mycket utbyte av tankar mellan framförallt 24nts 

redaktion och tidningen.  
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Om NT som modern nyhetsförmedlare 

Jag skulle även vilja koppla in Klinenbergs teori här och lägga den mot NT och deras 

redaktionella arbetssätt för att se hur nära man ligger Klinenbergs tankar om den 

moderna nyhetsredaktionen. Man ligger på NT nära Klinenbergs
152

 tankar om 

utveckling via konvergens. Tittar man på NT utifrån Klinenbergs fyra stadier så 

stämmer alla mer eller mindre in på hur NT är utformat. NT ägs av en stiftelse, vilket 

inte ligger helt i linje med att vara börsnoterat, men dock kan man dra paralleller då man 

inte svarar till en enskild ägare utan får stå på egna ben. Dessutom slipper NT 

påtryckningar från externa aktieägare och deras krav på avkastning.  

Man ligger väldigt nära det andra strategiska målet som går ut på att medarbetare ska 

kunna hoppa mellan olika redaktioner, eftersom detta är ett uttalat mål bland NTs 

redaktionschefer. Att man vill arbeta på detta sätt framkommer tydligast genom 

intervjuerna med redaktionscheferna, men man kan även se tendenser på detta i 

praktiken då två av de analyserade artiklarna som publicerats på webben och i tidningen 

varit skrivna av samma person. 

Det tredje som går ut på att våga utvecklas genom investeringar, vilket också stämmer 

in på NT, som har köpt upp många lokala tidningar. Man har även investerat i en TV-

kanal, vilket även har hjälpt dem att växa som koncern i sitt upptagningsområde, vilket 

kan ses som en del i ledet att våga utvecklas genom investeringar. Genom att utvecklas i 

det tredje stadiet har NT även växt genom konvergens som är det fjärde stadiet. NT har 

ökat sin konvergens både då man startade 24nt men även via sin mobilsajt (vilken inte 

varit en del av denna undersökning). Då man köpt upp ett antal tidningar ligger man 

nära Appelgrens första modell
153

 där två enheter närmar sig varandra för att arbeta mot 

ett gemensamt mål. 

Hur NT förhåller sig till Klinenbergs perspektiv sammanställs nedan. I figuren finns 

även en beskrivning av hur de olika stegen på NT förhåller sig till de plattformar som 

beskrivs av Garcia Aviles et al, där vi ser att cross media och full integration utgör delar 

av steg 2 och 4, och där NT ligger närmare ett uppfyllande av steg 4, som innebär 

utveckling via konvergens och full integration. 
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Tabell 12: NTs strategiska tillväxt mot ett konvergensperspektiv 

 1 2 3 4 

Steg Börsnotering Effektivisera 

produktionen 

Investeringar för 

att utvecklas 

Utvecklas genom 

konvergens 

NT Stiftelse Medarbetare hoppar 

mellan redaktioner 

Uppköp av 

lokaltidningar 

24nt 

nt.se 

Plattform  Cross media  Full integration 
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Diskussion 
NT är en mycket fascinerande organisation som har ett väl utvecklat system för att 

publicera sina nyheter. Det jag finner mest intressant är det faktum att man pratar 

mycket om de olika inriktningar som publiceringskanalerna har. Tidningen ska fördjupa 

och webben ska publicera snabba nyheter som är allmänt kända och 24nt ska stå för 

känslor.  

Samtidigt som man har dessa inriktningar på kanalerna är det endast 24nt som uppger 

att de har en specifik målgrupp. När man dessutom publicerar samma artiklar på både 

webb och i tidning blir det som om man säger att dessa inriktningar är speciellt viktiga 

och det blir viktigare att kunna säga att så här många användare har vi i de olika 

kanalerna.  

Samtidigt har man ett nära samarbete mellan alla redaktioner, vilket ligger helt i linje 

med många av de teorier jag har pratat om i denna uppsats, men kontentan blir att när 

man har ett för nära samarbete blir nyheterna lidande. 
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Slutsats 
Nu är tanken att jag ska besvara de frågeställningar som presenterades i början av 

uppsatsen. Frågorna kommer att besvaras i den ordningen de presenterades i början 

av uppsatsen. 

Frågeställning 1 

Är flerkanalspublicering ett uttryck för konvergens vid NT? 

Utifrån min analys har jag kommit fram till att det finns ambitioner att fördjupa 

nyheterna i papperstidningen. Av de undersökta artiklarna gäller detta artikeln om 

Busfabriken. Utifrån Appelgrens andra modell så kan man se tendenser som tyder på att 

framförallt papperstidningen och webben ligger väldigt nära varandra. Mellan dessa två 

finns en tydlig skärningspunkt och man främjar att folk skriver artiklar som publiceras 

både i tidning och på webben. 24nt ligger inte riktigt lika nära de två andra kanalerna, 

men man arbetar ofta med samma nyheter. Detta tyder på att flerkanalspublicering är ett 

uttryck för konvergens, men konvergensen har lett till en nyhetsrecycling, vilket i sin tur 

lett till att nyhetsvärdet minskar-  

Det vore till NTs fördel att separera redaktionerna för att skapa mer nyheter som skiljer 

sig åt mellan de olika kanalerna. Detta skulle man kunna uppnå genom att rikta de olika 

kanalerna mot olika målgrupper, vilket inte är fallet i nuläget. Genom att låta tidningen 

vara fördjupande och bara lägga ut korta nyheter på webben skulle man komma långt 

och på detta sätt även skapa ett mervärde för läsaren, då man får reda på olika delar i 

varje kanal. Sammantaget kan dock flerkanalspubliceringen vid NT ses som ett uttryck 

för konvergens, men i fråga om kund- och mervärde finns mycket att göra för att dra 

nytta av möjligheterna med detta.  

Frågeställning 2 

Förekommer intern crosspromotion på nyheter som publiceras i flera kanaler på NT? 

Av de undersökta nyheterna hänvisar man i tidningen till övriga publiceringskanaler i 

alla tre artiklar. Reportagen från 24nt har dock inte några hänvisningar till övriga 
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publiceringskanaler. På webben finns TV-reportaget inbäddat i artikeln och när det 

gäller webbversionen av en av artiklarna hänvisar man till att det går att läsa mer i 

papperstidningen. Detta kan dock ha att göra med att de andra två artiklarna är exakt 

samma som i tidningen, och då TV-inslaget finns att tillgå på samma sida har man ingen 

anledning att hänvisa till någon annan kanal. Man kan säga att det från tidningens sida 

finns tydliga intentioner på att korshänvisa till andra publiceringskanaler, för att öka 

intresset för dessa, men detta gäller inte för de andra kanalerna, som inte nyttjar 

korshänvisning i samma utsträckning. 

Frågeställning 3 

Hur arbetar man idag vid en större nyhetsredaktion som ägnar sig åt flerkanals-

publicering med nyhetsproduktion? 

Utifrån analysen har jag kommit fram till följande svar på denna frågeställning. NT har 

idag en mycket öppen arbetsmiljö där man försöker främja ett samarbete mellan de 

olika redaktionerna. Redaktionerna står på egna ben, men genom att man ofta publicerar 

samma nyheter i flera kanaler har det utvecklats ett naturligt samarbete där folk kan 

arbeta med en nyhet som sedan publiceras i flera kanaler. Man vill gärna publicera de 

flesta nyheterna i flera kanaler, vilket har skapat en nyhetsrecycling och en likriktning i 

de publicerade nyheterna. Resultatet blir att nyheterna ibland blir lidande av att man vill 

publicera dem i så många kanaler som möjligt. 
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