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Abstract

The main purpose of this Master thesis is to investigate the journalists attitude towards
Internet as a news medium. The thesis also gives a general synopsis of the changing role of
news media as enter the scene of Internet. The major part of this study consist of empirical
studies though there is not much research-work made in this area. This case study is based on
qualitative interviews of journalists. This method was the most suitable as the aim was to see
tendencies and attitudes in a more individual light.

The interviews were made in May and August 1999 at Göteborgs-Posten, a newspaper located
in Gothenburg. Nine interviews were made with journalists of different positions, mainly staff
from the department of finance and economics. The study focuses on four main areas of
interest:
(1) Relations strategies (2) News selection (3) Users (4) Internet

The results indicate that the journalistic profession has not changed notable although a new
group of journalists has entered the scene. These journalists have gained an expanding role, as
the Internet demands more of the publisher.

It is in the attitude towards Internet and online-publication one can note great differences
among the journalists of the study. Two categories were identified, which differ in their view
of Internet and the journalistic opportunities. The first type can be described as a traditional
approach and the second as a more visionary approach. To clarify this differentiation some
generalisations had to be made which make it less certain to find any of these two types in its
pure form in real life.

The study shows that Newspapers on the Internet still are considered a new phenomenon
searching its form, but obviously has a great potential.

Nyckelord: Internet, Nyhetsmedia, Nyheter, Journalister, Gatekeeping, Dagstidningar,
Elektronisk publicering, Webbredaktioner
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Inledning

Bakgrund

I samband med att Internetpublicering vuxit sig allt starkare i konkurrensen till övrig
mediepublicering har detta medium hamnat i fokus för mångas intresse. Att publicera nyheter
elektroniskt innebär helt nya möjligheter för dagstidningar. Antalet Internetanvändareökar i en
otrolig hastighet och det är just detta faktum som gör mediet så intressant att studera. Idag
surfar 51,7 procent (3 666 000 pers) av alla svenskar mellan 12-79 år. Bara under det senaste
året har svenska Internetanvändare ökat med 24 procent enligt den senaste statistiken, utförd i
december 1999 av Sifo Interactive Media http://www.sifointeractive.com/ .

Dagstidningarna har under praktiskt taget hela 90-talet lidit av en nedåtgående trend i
upplagesiffror vilket givetvis påverkar deras utgångsläge och satsningar på Internet som
nyhetsmedium. Vi befinner oss nu i en mycket intressant brytningspunkt där tidningsvärlden
och journalistiken står inför ett traditionsskifte vad det gäller nyhetsrapporteringen.

Internet ger inte bara tillgång till traditionella nyhetskällor utan distribuerar även vilken
information som helst så fort som möjligt. Massor av information når användaren utan
journalistens ingripande vilket ger ökad press på journalistens traditionella uppgifter.

Förmågan att hitta bland databaser och andra informationskällor samt presentera och orientera
användarna/läsarna till vad de söker är värdefulla kunskaper i dagens samhälle. Sovring av
information kräver kunskap vilket kanske kan innebära att yrkesgrupper som bibliotekarier
och journalister alltmer kommer spela en roll som demokratisk resurs i samhället. Biblioteken
har i likhet med massmedier en central roll i vårt samhälle. De står båda för värden såsom
demokrati, yttrandefrihet och tillgång till information. (Höglund 1999, s 115ff). Journalisten
och bibliotekarien är två yrkesgrupper som är starkt besläktade vad det gäller egenskaper som
förmedlare av information och kultur. Båda yrkesgrupperna har till uppgift att tillgängligöra
information och erbjuda den till alla i samhället. Som bibliotekarie fungerar man som en länk
mellan användare och information där hon aldrig ändrar själv innehållet i informationen.
Journalisten gör däremot en värdering/tolkning av den information som hon/han behandlar.
Journalisten ger en beskrivning av verkligheten som sedan presenteras i nyheterna.

Journalisten har en mycket stark ställning i vårt demokratiska samhälle där den står som en
mellanhand mellan makthavare och medborgare (Augustsson 1994, s 9). Vi ser alltså
journalistiken och massmedias roll som samhällets nyhetsrapportör som självklar och vi har
svårt att påverka den bild av verkligheten som de ger oss. Journalistiken har tydliga likheter
med biblioteksvärlden roll i samhället. Då Internet växer sig allt starkare som ett medium att
räkna som informationskanal ställs krav på våra bibliotek att erbjuda Internettjänster. Att
kunna göra dessa tjänster tillgängliga är viktigt för vår demokrati och verka för att tillgång till
information skall finnas för alla i samhället.

Det är med de här tankarna i mitt medvetande intresset för uppsatsens inriktning väcktes. Då
jag länge varit intresserad av hur nyhetsmedierna arbetar var denna fördjupning spännande för
mig. Hösten 1998 utförde jag tillsammans med en kurskamrat en undersökning på Göteborgs-
Posten och Nerikes Allehanda där vi studerade researchrollen. Vi uppfattade det som att
många journalisters kunskaper om Internet är förvånansvärt låga och att intresset för att lära



sig inte var så stort som man kanske kunde ha väntat sig. Detta väckte min nyfikenhet till att
närmare studera journalisters uppfattning till Internet och elektronisk publicering.

En fara ligger i att vi riskerar att få elitmedier och populärmedier i Sverige som många andra
länder. De förra vänder sig till de redan väl insatta med ett informativt innehåll, medan de
senare har den breda publiken och ett utbud av mer ytlig karaktär. Dagspressen möter nu en
liknande konflikt då webbens mer kommersiella karaktär möter den traditionella
nyhetsförmedlingen i pappersupplagan. Ett perspektiv är att se på journalistiken och dess
utvecklande av en ny social roll i IT-miljö. Journalistiken har inte utvecklats i samklang med
Internet utan har istället fått söka sin form efter de förutsättningar som getts. Vid tidigare
mediers utvecklande har journalistiken varit en aktiv del i mediernas utvecklande (Heinonen
1999, s 49f)

Traditionellt bygger journalistrollen på att kritiskt granska och förklara komplicerade
skeenden. Det synsätt är centralt i synen på yrket bland journalister oavsett vilket medium
man för ut sitt budskap i, enligt Hadenius & Weibull (1999, s. 352ff). De menar att det råder i
stort sett samma nyhetsvärdering i alla nyhetssammanhang. Denna homogenisering kan delvis
förklaras i den professionalisering av journalistkåren som skett under senare år. Man kan säga
att det skedde ett betydande generationsskifte av 70-talets journalistkår. De journalister som
kom in i yrket under denna tid hade lång utbildning bakom sig och de hade en annan syn på
yrket än sina föregångare. Arbetet var inte lika knuten till politiska partier och dagspressen
behövde inte längre stöd från partierna vilket gjorde dem mer självständiga (Augustsson 1994,
s 28). Journalistiken blev i samband med detta skifte alltmer präglat av de kommersiella
krafterna i samhället.

Syfte

Jag har för avsikt att belysa ett antal journalisternas förhållningssätt till nyhetspublicering på
nätet inom ramen för en fallstudie på en dagstidning. Min förhoppning är att genom denna
ansats kunna klargöra vissa tendenser till förändringar av journalistrollen och av dagspressens
nyhetsförmedling på Internet. Jag vill genom denna undersökning även kunna ge en tydligare
bild av hur en dagstidnings nätpublicering påverkar de traditionella journalistiska grunder som
tidningen står på. För att uppnå mitt syfte kommer jag förutom kvalitativa intervjuer med
journalister även studera skillnader i nätpublicerat nyhetsmaterial och pappersmedia.
Förhoppningsvis kan denna uppsats ge en ökad förståelse för betydelsen av webbaserade
dagstidningar.

Teoretiska perspektiv

Gatekeeping

En "gate" kan sägas vara en port där ett meddelande blir föremål för selektering, hur
meddelandet sedan transformeras beror var och av vem det behandlas (Shoemaker 1991, s 2).
En gatekeeper är en person som selekterar, transformerar, eller på annat vis behandlar
meddelanden för att sedan föra dem vidare till en mottagare. Under en gatekeeper-process
hinner ett meddelande gå igenom flera olika "gater". Gatekeeping är en mycket komplex del



av kommunikationsprocessen då det kan innebära så många olika saker men jag kommer att
koncentrera mig på begreppet i nyhetsmediesammanhang.

Journalisten som gatekeeper

För att ett meddelande skall nå igenom ett nyhetsflöde på en tidning krävs det att meddelandet
har ett visst nyhetsvärde. Varje "gate" på en tidning innebär risker för nyheten, den kan
kasseras, omarbetas eller förkortas. Den person som har ansvar för nyhetens behandling är
den s.k. gatekeepern. Idag är journalistens roll som gatekeeper mer nödvändig än någonsin
inom ”webbjournalistiken”. I Melody Barnes artikel ”Gatekeeping” förtydligas bilden om
gatekeeping-rollens ökade betydelse vid nätpublicering. Den ökade mängden av information
sätter ökat fokus på kärnan för gatekeepern, - kvalité och trovärdighet.

I samband med uppkomsten av nätpublicering har nya uppgifter för journalisten tillkommit.
Många tidningar har journalister som producerar material både för webben och för papper
med olika versioner men det vanligaste förekommande är ändå en och samma version med
utgångspunkt från pappersversionen.

De journalister som arbetar med publicering på webben bör inte förväxlas med traditionella
journalister som skriver för pappersversionen. För tydlighetens skull väljer jag att benämna
dessa ”nya” journalister för webbredaktörer vilket är det namn som används på GP. Dessa
webbredaktörer har oftast journalistisk bakgrund men deras uppgifter har blivit större. De
agerar ofta både som författare, redigerare, korrekturläsare och redaktörer. De måste fokusera
mycket på urvalsprioriteringar och nyheternas omedelbarhet. Nyhetsrapporteringen får mer
formen av en process där nyheten hela tiden kan uppdateras i takt med att ny information
tillfaller. Det är dock av största vikt att webbredaktören fortfarande har en försäkran på att
materialet är trovärdigt och korrekt. Mediets snabbhet kan dock locka till frestelsen att
publicera en nyhet utan att den är noggrant kollad och granskad i sitt sammanhang.

Slutsatser vid gatekeeping-studier visar på att nyhetsurvalet delvis beror på subjektiva, ganska
personliga erfarenheter, inställningar och förväntningar hos journalisten (Hvitfelt, s 1984). En
viktig urvalsprincip är även den redaktionella policyn, antingen denna är bestämd informellt
bland kolleger eller fastställd av nyhetsorganisationen. Nyhetsurvalets och den redaktionella
bearbetningens resultat är i stor utsträckning iordningställt av nyhetskällorna och
informationen. Redaktioner förhåller sig för det mesta passiva till det ingående
nyhetsmaterialet. Den individuella personen har visats sig ha relativt lite betydelse för
nyhetsutbudet. Istället spelar dessa faktorer in på hur ett nyhetsutbud från en nyhetsförmedlare
ser ut;
1. Nyhetsföretaget som har hand om förmedlingen, dess allmänna policy och de resurser de

har att tillgå
2. Producenterna av det nyhetsmaterial som företaget förmedlar, ex. TT
3. Abonnenterna till vilka material förmedlas till
4. Den journalistiska arbetsgruppen eller den redaktionella miljön.
Avgörande för nyhetsutbudet är även den tidsanda och det samhällssystem som råder där
nyhetsförmedlingen äger rum.

Vid nätpublicering är det färre ”gates” än vid papperspublicering. Webbredaktörerna sköter
ofta både redigering och publicering av det inkommande materialet.  Vid publicering i
nättidningen har webbredaktörer fått en ökad roll där vikten av korrekt bedömning av



materialets validitet och trovärdighet är av största vikt då dess konsekvenser kan bli förödande
om ett fel har gjorts (Howard 1999, s 1). Internets snabba ”elektroniska motorväg” gör att
felaktig information kan spridas som en löpeld och det är näst intill omöjligt att förhindra dess
framfart. Detta kan jämföras med ett feltryck i papperstidningen som kan ”rättas till” i nästa
dags upplaga.

Hur detta påverkar själva innehållet är svårt att idag se så tydliga tecken på men en ny typ av
journalistiskt arbete har växt fram. En journalist som är mer ”allround” och behärskar flera
moment i nyhetsprocessen håller på att utvecklas. Detta har alltmer framstått som viktiga
egenskaper hos den moderna journalisten, en förmåga att orientera sig i alla sorters media och
att hantera dess verktyg.

Figur 1
Här ser vi de olika kanaler en nyhet passerar innan den når läsaren.
 

(Hadenius & Weibull 1999, s 336)

Genom sampel med andra människor byggs vår identitet upp. I vår kommunikation med andra
individer sker en skapande akt som är det rent grundläggande i vår existens (Hedman 1998a, s
127ff). Våra förutsättningar och möjligheter till kommunikation är beroende av struktur-,
positions- och personliga faktorer. Kommunikationspotentialen kan variera mycket beroende
på vilket och var man befinner sig i samhället, och personliga karaktärsdrag.
Kommunikationspotentialen har blivit större i och med att informationsteknologin utvecklats
och erbjudit nya vägar för kommunikation. Medierna kan genom deras befogenhet av
nyhetsförmedling och nyhetsselektering påverka vår kommunikationspotential. De har makten
att välja ut och distribuera den information som sedan skall nå oss.

För läsaren kan det vara bekvämt att få information levererad till en samtidigt som det kan
kännas frustrerande att sakna viss information. I den elektroniskt publicerade tidningen finns
större möjligheter för läsaren att styra detta förhållande än i papperstidningen. Användaren av
den elektroniska tidningen kan komma att få en ökad makt vad det gäller urval och
distrubition av information (Hedman 1998a, s 127). Denna förskjutning av makt från pressen



till läsaren är troligen någonting som kommer att bli tydlig i nättidningen vad det gäller både
innehåll och form.
.
Figur 2
Den övre modellen i figur 2 illustrerar traditionell publicering och den undre på elektronisk
publicering. Vid elektronisk publicering ligger initiativet hos läsaren att välja och hämta
nyheter hos pressen. Vid traditionell publicering är makten till nyheter hos pressen som
förmedlar budskapet till sina läsare. Läsaren besitter här ingen möjlighet att styra de nyheter
som når honom/henne.

 

(Hedman 1999a, s 127)

Internet ger pressen praktiska möjligheter till dubbelriktad kommunikation. Läsarna kan delta
i diskussion om tidningens innehåll, göra sig hörda i insändarspalter och ta kontakt med
journalisterna med frågor, nyhetstips och önskemål. Detta ställer förstås höga krav på
lyhördhet och att journalisterna avsätter tid för kontakt och diskussion. Den nya
kommunikationsteknologin skulle kunna sägas befrämja en högre kommunikationspotential
än traditionella medier.

Att journalister och publik, via Internet, har lika tillgång till nyheter medför att journalisten
måste visa att hans yrkesutövande är till nytta för publiken, menar Heinonen (1999, s 49).

"He is no longer the ultimate gatekeeper, the person with sole power to decide what
information will reach the public" (Bierhoff 1998, s 41)

Eftersom det är användaren som tar initiativet till att hämta och tillgodogöra sig information
på Internet är det tidningens uppgift att presentera så intressant och värdefull information som
möjligt. Läsaren kan själv styra när och hur hon vill ha sitt behov av nyheter tillfredsställt.
Journalisten har inte längre en essentiell länk mellan nyhet och konsument utan användaren
har själv fått en mer aktiv roll i denna informationskedja.

Genom den interaktivitet som är möjlig på Internet kan journalister och publik etablera en mer
direkt kommunikation. Kommunikationen blir inte som tidigare traditionellt enkelriktad utan
mer dubbelriktad. Användarna har också en möjlighet att nå varandra på nätet och utbyta
synpunkter vilket inte var möjligt genom den tryckta tidningen. Denna kommunikation kallar
man ofta för horisontell kommunikation vilket antyder att meddelandet inte tar den vanliga
vägen mellan sändare (press) och mottagare (läsare) utan kan gå förbi tidningen som
sändarorgan och istället gå på ”bredden” mellan läsare.



Internet kan på detta sätt sägas ha en demokratiserande effekt, då det tillåter individen större
kontroll över kommunikationsprocessen. Internet ger läsaren en större kontroll av
nyhetsflödet då de kan spela en mer aktiv roll. Journalister kan länka läsarna till arkiverat
material och annat faktaunderlag som stödjer deras berättelse. Detta kan öka läsaren känsla av
delaktighet och insyn i nyhetens väg från händelse till publicering. Med denna möjlighet för
journalisten kan även deras trovärdighet hos läsaren ökas vilket kan komma att bli mycket
värdefullt i ett ogreppbart informationsutbud på Internet.

Internet verkar så här långt inte nämnvärt påverkat förhållandet mellan journalister och läsare
(Heinonen 1999, s 63). Detta kan uppfattas som lite märkligt då Internets interaktivitet, med
främst e-post i åtanke, borde öka förutsättningarna för en närmare dialog dem emellan. E-post
verkar endast vara en annan typ av envägskommunikation från läsarens sida.

Krister Bengtsson som vid intervjutillfället arbetade som chefredaktör på CNN (numera
chefredaktör på den interaktiva nyhetskanalen 24timmar.se) menar att det är främst unga,
manliga datafreaks som ger synpunkter kring nyhetsmaterialet. Deras e-post är mer korta, mer
direkta och skickade i stundens inlevelse. Detta till skillnad från de mer genomtänkta och
välskrivna brev som de får tillskickade sig. Detta är något som även Heinonen slutsatser pekar
på. Överlag verkar inte konversation med läsare över Internet vara vanligt bland
nyhetsjournalister. Journalisterna har redan en stor arbetsbörda och de har helt enkelt inte tid
att konversera digitalt med sina läsare.

Man kan hävda att människors ökade tidsbrist i dagens samhälle leder till att vi mer och mer
värderar färdigpaketerade nyheter. Vi har varken tid eller lust att vara våra egna ”reportrar”.

”Happy to empower someone else to take on the chore of filtering the chaos of daily
life and packaging it” (Delano, 1996, s 6)

Ur detta perspektiv kan man se att journalister och andra informationsförmedlares roll som
sovrare av information kommer få en ökad betydelse i framtiden.

Frågeställningar

Följande frågeområden har ingått som utgångspunkter i undersökningen;

Relationsstrategier
Hur samverkar journalisterna med webbredaktionen och vilka uttryck får det i nättidningen? I
denna fråga inbegrips aspekter som har att göra med integrering och samarbete med
webbredaktionen. Denna punkt är viktig för förståelsen av de övriga frågeområdena.

Nyhetsurval
Hur väljs materialet ut från papperstidningen och vilka anpassningar görs vid
nyhetsrapporteringen på webben?

Användarbilden



Hur påverkar användarbilden utformningen av nyheterna och hur har kontakten journalister-
användarna förändrats?

Internet
Hur ser journalister på Internet som medium och finns det några eventuella motsättningar i
åsikter inom företaget?

Avgränsningar

• Undersökningsobjektet begränsar sig till en enskild dagstidning. Jag ville göra en
fördjupad studie av en specifik organisation och begränsad grupp för att komma åt den inre
dynamiken kring företeelsen. Vid en jämförande studie av flera objekt finns en risk att de
intervjuades åsikter kan komma i skymundan för en mer övergripande jämförelse av
organisationernas utseende.

 

• Jag har i min undersökning bland journalister inte tagit hänsyn till variabler som kön och
ålder. Från början var detta min avsikt men det visade sig vara svårt att få denna spridning
då jag koncentrerade mig på en enskild redaktion. Mitt urval grundar sig helt på den
aktuella redaktionens sammansättning.

 

• Jag har valt att koncentrera mig vid nyhetsförmedlandet i de båda medierna och vid
jämförelser med nättidningen och den tryckta tidningen uteslutit en mer detaljerad analys
av innehållet.

Metod

För att ta reda på hur journalister ser på elektronisk publicering har jag valt en kvalitativ
ansats. Denna metod anser jag vara passande för att besvara mitt syfte med undersökningen.
Målsättningen med den kvalitativa metoden är att upptäcka variationer, strukturer och/eller
processer hos okända eller kända företeelser, egenskaper och innebörder (Merriam 1994). För
att ge en bakgrund till ämnet har jag gjort en litteraturstudie över dokumenterad litteratur
inom området. Litteraturen tjänar även som ett komplement till de resultat som läggs fram i
intervjuerna.

Då Internettidningar och elektronisk publicering är relativt nya fenomen finns inte så mycket
dokumenterat forskningsmaterial att tillgå utan tyngdpunkten ligger istället på den empiriska
undersökningen. Jag har valt att utföra alla mina intervjuer med personer inom samma
organisation. Den största intervjugruppen, bestående av 5 personer, arbetar samtliga på
politik- och ekonomiredaktionen. De övriga intervjuade arbetar på webbredaktionen varav en
i ledningsgruppen för utvecklandet av nättidningen. Min undersökning är alltså en fallstudie1

på en mindre begränsad grupp inom samma organisation.

                                                
1 Fallstudien är en undersökning av en specifik företeelse, t ex en företeelse, en social grupp eller en institution.



Fördelar med fallstudier

• När den information man fått från deltagarna inte kan bedömas utifrån sanningsvärde men
däremot utifrån trovärdighet kan metoden vara lämplig.

• Metoden ger insikt och förståelse av en företeelse som vidgar läsarens kunskaper. Dessa
insikter kan utvecklas till tentativa hypoteser som kan bidra till att strukturera framtida
forskning.

• Gör det möjligt att utveckla och fördjupa frågeställningar vilket gör att intervjuaren tillåts
vara aktiv och analyserande i intervjusituationen.

 (Merriam 1994)
 

 Nackdelar med fallstudier
 

• Fallstudier kan förenkla eller överdriva faktorer i en situation vilket gör att läsaren drar
felaktiga slutsatser om hur det hela egentligen är.

• Bristen på struktur i intervjun gör att mycket hänger på forskarens förmåga att vara lyhörd
och kommunicera vilket kanske inte alla har.

• Även om man eftersträvar en rik och tät beskrivning och analys av en företeelse kanske
man inte har tid med detta.

(Merriam 1994)

Mitt arbete har influerats av den kvalitativa metoden ”Grounded theory”. Grounded theory är
upptäckten av data som erhålls av systematisk insamling av information och analys som rör
det aktuella fenomenet (Corbin & Strauss 1990, s 23ff). Insamling av data, analys och teori
står i ett nära förhållande till varandra då de följs åt under undersökningen. Verifiering av
teorin kan göras genom att forskaren hela tiden testar sin teori emot den information som
samlas in. Teorin utsätts på detta vis hela tiden av verifiering/modifiering på grundval av
empirin. Det är viktigt att forskaren hela tiden är känslig för den information som han samlar
in. Då kan man skilja på den information som för utvecklingen av teorin framåt och den som
inte tillför någonting till studien. Att ha detta förhållningssätt kan nästan sägas vara en
förutsättning för användandet av "grounded theory" då teorin hela tiden måste utsättas för
prov för att visa sin giltighet.

Det centrala i Grounded theory är att teorin grundas i empiriska data. Forskaren utgår inte från
en existerande teori som skall bekräftas, utan låter data styra utvecklingen mot en ny teori.
Grounded theory lämpar sig väldigt bra till undersökningar inom områden som är relativt
outforskade eller som bör undersökas ur nya perspektiv.
Målet är att skapa teori som beskriver mönster som är relevanta för det fält som undersöks,
dvs. teorin ska fungera och ha praktisk betydelse, även utanför forskarsamhället.
Utvecklingen från data till teori sker via kodning. Datainsamling och kodning sker parallellt
under processens gång. Kodningen görs för att fånga substansen/kärnan i materialet och för
att bryta ner data i mindre enheter. Man plockar alltså ut det väsentliga i det som sägs för att
bygga upp en teori kring företeelsen..

Intervjuerna är upplagda efter så kallad öppen riktad form, vilket innebär att man försöker
belysa frågeområden med vida frågeställningar som informanten förväntas diskutera och
fördjupa sig i. Vissa frågeområden kan senare falla bort och andra frågor följas upp med mer



och mer specificerade frågor. Då jag från början inte hade så mycket kunskaper kring
företeelsen av nättidningar och journalisternas arbete var detta en lämplig metod. Metoden
gav mig en frihet som gjorde det möjligt att bygga på med kunskaper för att sedan precisera
och nå fram till kärnpunkterna.

Intervjuutförandet

Jag inledde mitt fältstudiearbete på GP i april 1999 och träffade då personer med varierande
befattningar men med åsikter och inblick i webbpublicering. Detta kan tyckas täcka vem som
helst på GP men detta är inte fallet vilket senare skall visa sig i undersökningsresultatet.
Denna period på ca två veckor ägnades åt att försöka öka min förståelse och inblick i arbetet
med GP:s nätpublicering.

Jag inledde min intervju undersökning med att kontakta en person på webbredaktionen för att
utifrån honom förgrena mina övriga intervjuer. Min första kontakt på tidningen var med en
person på webbredaktionen som visade sig vara mycket tillmötesgående och engagerad.
Samtalet hölls medvetet mycket fritt och öppet. Detta för att skapa mig en god övergripande
bild kring organisationen och hur deras elektroniska publicering fungerade. Denna kontakt på
webbredaktionen ledde mig sedan vidare till andra personer på tidningen vilket gav en mycket
bra och givande ingång i denna ”tidningsmiljö”. Jag blev mycket vänligt mottagen och det
fanns en vilja att informera och diskutera som var väldigt påtaglig. Nästa period av fältarbete
förlades till hösten då jag utförde ytterligare fyra intervjuer och då med journalister på politik-
och ekonomiredaktionen. Med hjälp av min kontakt på webbredaktionen har jag som ambition
att få så stor spridning vad det gäller kön, ålder och Internetkunskaper som möjligt. Då min
kontakt har större möjligheter att göra detta urval har jag överlåtit detta på honom. Vid en
kvalitativ undersökning är urvalet väldigt viktigt då man utgår från ett begränsat antal
personer i sin studie. Om man t ex gör en undersökning om arbetslösa kvinnor uppvuxna på
landsbygden är det viktigt att man får just det urvalet människor och inte någon yrkesverksam
kvinna från storstaden.

Alla intervjuer är utförda på GP, i deras "egen miljö". Detta för att skapa en trygghet för den
intervjuade och samtidigt få ett öppet samtal. På caféet där jag utförde mina intervjuer
verkade det finnas en outtalad lag som sa att man inte gick in och störde någon kollega som
satt i samtal. Detta har jag senare fått bekräftat från källor i huset. Caféet kan sägas utgöra
själva livmodern i byggnaden där det ligger beläget i husets mest centrala punkt med en öppen
trappa som leder ner från entréplan. Det har med höga bord blandat med låga bord samt en
öppen bar. Allting går i ett varmt träslag vilket gör miljön inbjudande och mysig. Ljudnivån
var i normal samtalston vilket gjorde det lätt att hålla ett samtal utan att behöva höja på rösten.

Jag använde mig inte av någon bandspelare då situationerna var lediga och ofta mer än en
timma långa. Då det vid flera tillfällen hände att vi rörde oss mellan olika platser på företaget
samtidigt som diskussionen pågick hade det varit närmast omöjligt att få en god hörbarhet av
en inspelning. Jag förde anteckningar vid alla intervjuer som jag direkt skrev rent på datorn
för att även få ner de saker som sagts utan pennans aktivitet. De olika intervjuerna har inte sett
till punkt och pricka lika ut men jag har ändå försökt att hålla mig inom vissa ramar för
intervjun. Att intervjuerna har fått olika karaktär och innehåll beror dels på att det varit olika
personer vid olika befattningar som intervjuats. Vissa frågor har varit mer aktuella hos den
ena medan den inte berördes närmare hos den andra och vice versa.



 Internet

Kort historik

Dagens Internet har sitt ursprung i den amerikanska militärens datanät Arpanet. På uppdrag av
den amerikanska regeringen utvecklades ett kommunikationssystem för försvaret så de skulle
kunna ha möjlighet att kommunicera även om delar av systemet slogs ut. På 70-talet hade
försvarsmaktens olika institutioner knutits ihop med hjälp av ett stort antal radio och
satellitnätverk. Nätet blev senare inkorporerat av många forskningsinstitut främst i USA, men
även i Storbritannien och de skandinaviska länderna (Hedman 1999, s 13ff). Jag tar här nedan
upp ett antal viktiga bitar i historien som bidragit till att Internet utvecklats och blivit till vad
det är idag (Griffiths 1999, s 4ff).

Viktiga milstolpar

1957 USAs militär får i uppdrag att utarbeta ett kommunikationssystem som skall hålla även
om vissa delar av systemet slås ut. ARPA blir det övergripande namnet på USAs
försvarssystem som främst fokuserade på rymdforskning men även på ett
kommunikationssystem (sedermera kallad Internet).

1962 ARPA öppnar ett dataforskningsprogram där forskaren JCR Lickider blir utsedd till
chef.

1966/67 Arpanet presenteras för första gången och det framgår att olika forskarlag, oberoende
av varandra, har arbetar fram tekniska lösningar vars främsta idéer ställs samman i Arpanets
utformning.

1968 Man har utarbetat ett protokoll (IMP) vilket gör det möjligt att sända och ta emot
meddelanden. Man lyckas med experimentet att låta studenter på UCLA logga in på Stanfords
dator, med tillgång till deras databaser och att sända information.

1972 ARPA lyckas utveckla ett program som möjliggör direktkommunikation från person till
person över nätet, det vi idag kallar e-post.

1982 TCP/IP2 (= transmission control protocol/internet protocol) antas till nätverkssystemet
ARPANET och Internet skapas. Ett antal anslutna nätverk använder nu TCP/IP standard.

1984 Man skapar DNS (Domain Name Servers) vilket gjorde det lättare att hitta och komma
ihåg de Internetadresser registrerade på Internet. Exempel på sådana domännamn (DNS) är
.com (commercial) .edu (educational) .gov (governmental). Denna namnstruktur var
hierarkisk i sitt utförande. En institution kunde refereras till under ett universitet t ex
”bhs.hb.se”, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Borås Högskola.

Några år senare introduceras det första kommersiella företaget på Internet, UUNET. Det är
dock fortfarande ett relativt okänt område för icke-initierade och det mesta av materialet på

                                                
2 Ett allmänt språk som gör det möjligt för olika nätverk att kommunicera med varandra.



nätet är vetenskapligt och består av långa textmassor i skrivmaskinstaplar. Att hitta dokument
i denna ”miljö” är väldigt svårt och tidskrävande då det ännu inte finns några sökmotorer. Det
är främst e-post, dataspel och nyhetsgrupper som är attraktiva tjänster på Internet.

1989/90/91 Slutet av 80-talet och början av 90-talet innebär ett viktigt avstamp till mediets
steg ut till allmänheten. Man uppfinner Archie, den första sökmotorn på Internet, för att hitta
och återvinna datafiler. Detta innebär givetvis en helt annan tillgänglighet av elektroniska
dokument än tidigare var möjligt. Det kanske mest revolutionära och betydande upptäckten
för Internets framtid är skapandet av World Wide Web. WWW är ett nätverk av sajter vilka
kan nås med hjälp av ett speciellt protokoll: HTTP (hypertext transfer protocol).  Man
utvecklade sedan ett system som gjorde det möjligt att dölja länkar bakom en dold text,
HTML (hypertext markup language), och aktiverade vid en klick på ”musen”. ”Webben”
skapades 1989 av Tim Berners-Lee som idag närmas likställs som den nye Messias inom
vissa IT-kretsar.

1993 Den första "browsern" som även kunde producera bilder skapas, Mosaic X. Mosaic
erbjuder helt nya grafiska möjligheter och användarvänlig i sitt utförande. Mosaic blev en
förlaga till browsers som Netscape och Internet Explorer. Kommersiella websajter började vid
denna tid växa och PC-datorerna blev allt vanligare vilket ökade antalet ”surfare” betydligt.

”Seemingly the most interesting (and hyped) aspect of the Internet is its size and
growth. It is the rate of growth that causes the alarms, panics and the
questioning”  (Nicholas & Williams 1997, s 2)

Internet är idag världens största globala nätverk av datorer med över en biljon dokument att nå
via webben. Detta enligt en undersökning utförd av NEC Research Institute och Inktomi i
januari, 2000 (http://www.inktomi.com/webmap/). Internet beräknas ha cirka 275 miljoner
användare från hela världen, främst från industriländer, enligt Nua Internet Surveys
(http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/index.html). I Sverige är 50 procent av alla
svenskar uppkopplade till Internet vilket kan jämföras med cirka 25 procent i USA (Sifo
Interactive Media 99-12-10). Det är framför allt de kvinnliga användarna som ökat betydligt
det senaste året. Under det senaste årets ökning var 60 procent av de nya användarna kvinnor.
Enligt en användarundersökning 1998 (Hedman 1999b, s 231) är män mer intresserade av
Internet än kvinnor. Övergripande visar undersökningen på att män använder sig av Internet
mer av kvinnor och också läser dagstidningar på nätet oftare. Något som visar sig hänga ihop
mycket med Internetanvändandet är inte helt oväntat utbildningsnivån. Det har visat sig att de
med högre utbildning oftare läser dagstidningar på nätet än de med längre utbildningsnivå.
Slutsatser från undersökningar inom området tyder på att tillgång till Internet på arbetsplats är
avgörande för en individs Internetanvändning (Bergström 1999, s 211). Detta kan vara en
orsak till den ökande användningen av Internet hos kvinnor. Kvinnor har en tendens att mer
än män, se till nyttan av mediet och inte i samma utsträckning se till de tekniska finesserna.
Då Internet i dess begynnelse var mycket av en högteknologisk innovation fångade de många
mäns omedelbara fascination och intresse. Kvinnorna höll sig däremot lite avvaktande då den
praktiska nyttan inte var uttalad till en början. Jag vill hävda att Internets ökade tillgänglighet
på arbetsplatserna och ökade användarvänlighet till stor del bidragit till könsutjämning av
Internetanvändningen.



Figur 3

Användningsområde bland Internetanvändare i hemmet 9–79 år en genomsnittlig dag
1998 (procent)
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(1 Siffrorna redovisas inte då antalet svarspersoner i denna grupp är mycket lågt.
Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1998.

En hög procent av de som har sökt fakta/information på nätet är i åldern 9-14 år vilket tyder
på en stor användning av Internet i skolsyfte. Annars är fördelningen jämn med en viss
minskning i åldern 15-24 år. Det är främst i åldern 25-44 år som man tar del av nyhetstjänster
på nätet enligt studien. Det är dock fler i åldern 45-64 år som dagligen tar del av en
dagstidning på nätet (18 %) mot 11 % i åldern 25-44 år.

Internet som medium i jämförelse med tryckta medier

Internet har en rad egenskaper som skiljer det från tryckta medier. Jag belyser här ett antal
faktorer som jag anser viktiga och relevanta för förståelsen av elektroniska tidningar och
tryckta tidningar.

• En webbsajt är konstant men informationen inom platsen behöver inte vara det. Den som
tillhandahåller informationen kan kontinuerligt uppdatera och aktualisera denna.
 

• Möjligheten att som läsare ändra textens utseende och riktning i läsflödet. Genom
hypertextlänkar kan läsaren välja den väg han/hon vill gå i sin läsning av det elektroniska
dokumentet.

 

• Den multimediala tillgången i form av ljud och rörliga bilder medför mer tyngd vid själva
nyhetsförmedlandet.

 

• Mediet ger stor flexibilitet då det inte kräver någon tryckprocess och aktuell information
kan förmedlas samma sekund som budskapet är formulerat.
 

• Läsaren kan få information på ett bläddervänligt sätt eftersom företaget kan dela in
informationen i olika nivåer och läsaren kan själv välja vad hon/han vill läsa utan att
behöva skumma igenom ett större material.



 

• Vad det gäller geografisk spridning och kontaktkostnad visar Internet fördel som medium.
Du kan nå samma material på Sri Lanka som i Töreboda bara du har tillgång till en dator
som är kopplad till Internet. Kostnaden för att kunna koppla upp sig på Internet och
därmed få tillgång till nyheter och annan information uppgår inte till mer än taxan för ett
lokalsamtal.
 

• Utrymmet på nätet är i obegränsat vilket möjliggör helt andra möjligheter av lagring och
arkivering av information än vad som är möjligt i tryckt form.
 

• Internet möjliggör även direkt kommunikation med läsaren, dvs omedelbar kontakt mellan
sändare och mottagare.

 
 Att papperstidningen fortfarande har en mycket stark ställning hos allmänheten visar en
undersökning utförd 1998 av Lowe Hedman (1999b, s 223ff). Drygt fyra av fem menar att
Internet aldrig kan ersätta den känslan som man får av att bläddra i en papperstidning.
 
 Jag tar här upp några punkter hos papperstidningen vilka kan ses som deras främsta styrkor
gentemot den elektroniska tidningen;
 

• Att man kan ha med sig tidningen var som helst och återkomma till den vid lämpliga
tillfällen tillhör papperstidningens styrkor.

 

• En vana att hitta och skaffa sig en överblick av innehållet bidrar också till
papperstidningens vara.

 

• Vid läsning av en tryckt tidning kräver mediet ofta mer tålamod än vad den elektroniska
tidningen gör men innehållet är bestämt vilket gör det lätt att få en överblick och man kan
se en tydlig början och slut av texten.

 

• Man kan hävda att läsning av pappersmedia är en mer passiv handling än läsning på
skärmen. Man upplever ensam det som står skrivet och det går inte etablera någon direkt
kommunikation med sändaren (i detta fall journalisten). Läsarna är även de isolerade från
varandra liksom de tryckta texterna är separerade från varandra rent fysiskt.

 

• Att papperstidningen går att köpa i alla kiosker och affärer gör den mer tillgänglig än
nättidningen men å andra sidan har papperstidningen vissa geografiska begränsningar
vilket innebär att den oftast inte är tillgänglig på avlägsnare orter och utomlands.

Av de drygt hälften av Sveriges befolkning som använder sig av Internet läser en fjärdedel
dagstidningar på nätet. Detta visar på ett stort intresse för nyheter på nätet. Hedman förutsätter
att intresset att läsa nyheter på Internet kommer att öka i takt med att alltfler hushåll skaffar
sig Internetanslutning (Hedman 1999b, s 229).



Trovärdigheten i fara?

För journalister innebär publicering av information elektroniskt ett nytt dilemma vad det
gäller att skilja mellan kommersiellt och redaktionellt material. På nätet är denna skillnad
mindre uttalad än vad den är i tryckt form. Publicering på Internet innebär i princip att man
ger sig in i ett enormt nätverk av trådar i en ändlös cyberrymd. Under 90-talet har en ökande
kommersialisering av mediesystemet ägt rum. Den privata mediesektorn har växt och
mediernas verksamhet har alltmer börjat handla om ekonomiska överväganden (Hadenius &
Weibull 1999, s 381ff). Det som utmärker 1990-talets kommersialiserade journalistik är bland
annat att samhällsmaterialet minskar sin andel till fördel för olyckor och brott som fått ett ökat
utrymme. Personer med anknytning till den aktuella nyheten får också allt mindre utrymme i
nyhetsinslaget. Dessa slutsatser har gjort av intervjuer med journalister och studier över TV-
nyheter men kan även visa på allmänna tendenser hos dagens journalistik.

Det snabba informationsflödet och behovet av att attrahera läsarna kan komma att innebära
grundläggande förändringar i sättet att rapportera nyheter. De snabba förändringarna på
Internet har medfört att man inte har kunnat sätta upp några fasta regler och riktmärken för
hur distribueringen skall ske. Dagstidningar upplevs som trovärdiga och pålitliga och har
därmed ett starkt varumärke att försvara. (Hedman 1998:41). En undersökning utförd av SIFO
visar på att morgontidningarnas förtroende har ökat sitt förtroende de senaste åren.
Förtroendet bland läsarna har ökat från 45 till 68 procent från -97 till –99 (Källa:
Tidningsutgivarna 2000-03-22, www.tu.se/taf/index).

”Traditional print newsrooms and advertising departments have spent a
considerable amount of time and money building up the one thing that the new-
media ventures need: name and reputation. Without the traditional print
product, at least for the time being, most online news products would suffer from
lack of respect, and lack of market value.” (Moon 2000, s 4)

Nättidningen har alltså en stor del av sin möjlighet till framgång i papperstidningens händer.
Det är papperstidningen som är ryggraden i den journalistik som bedrivs i nättidningen och
det är tack vare dess starka ställning som nättidningens förutsättningar är så goda på Internet.

De har en styrka i deras kompetens att vägleda läsarna genom det enorma informationsberg
som Internet innehar. De kan med hjälp av denna styrka även vinna tillbaka många av de unga
läsarna som övergett tidningsläsandet på 90-talet (Bierhoff 1998, s 8ff ). Traditionen av
relevans, selektering, vägledning, trovärdighet i den tryckta pressen kan komma att bli mycket
viktiga grundpelare för dagstidningarna på nätet.

Det finns tecken som tyder på att den elektroniska publiceringen kan mer påtagligt än med
papperstidningen bli beroende och påverkad av de kommersiella intressena i samhället
(Hedman 1998, s 210). Det har till och med sagts att journalister riskerar att bli mer
marknadsförare än journalister. Hedman (ibid, s 208) talar om att t ex nättidningen skulle
enbart bestå av kortare meddelanden innehållandes rubrik och ingress och sedan hänvisa till
papperstidningen för mer djupgående uppgifter. Journalisterna skulle då tvingas att spetsa till
sin artikel eller en ingress på ett helt annat sätt än tidigare. Anledningen till detta är att
ingresserna då skulle fungera som inkörsportar till längre artiklar. Det gäller alltså att
marknadsföra sitt material på bästa sätt för att få läsare.



Trots att man kan se pressens roll som distributör av information hotad på grund av WWW:s
karaktär, så kan mediet erbjuda enorma möjligheter för tidningarna (Hedman 1998a, s 101).
Det stora informationsmaterialet ett pressföretag förfogar över kan innebära en fördelaktig
situation vid en satsning på elektronisk publicering. Det har visats sig att den
informationssökning där man "surfar på nätet" tyder på ett behov att nå strategiska platser på
nätet för att därifrån nå sina personliga intressen. Om man som tidning kan etableras med bra
vägledning, trovärdig och stark plattform på Internet har man vunnit mycket mark.
En dagstidning möter dock en hel del problem på vägen dit och man tvingas att göra mer eller
mindre chansartade vägval. Den höga vikten av trovärdighet och ofta viss trög rörlighet i
organisationen kan lätt bli till en broms som hindrar nyprövningar.

”- De som kommer att bli mest framgångsrika är de företag som skapar nya
former av annonser, hittar den bästa kommunikationen med läsarna och - framför allt
- publicerar sina egna nyheter dygnet runt.”
(Boström 1998, s 87 )

Vid en intervju med den dåvarande chefredaktören Krister Bengtsson på Svenska CNN
(numera vd på 24timmar.se) i oktober 1999, talar han bland annat om etermedias goda
förutsättningar till Internetsatsningar. Svenska CNN startade i maj 1997 och vänder sig till
alla svensktalande i hela världen. De har sitt huvudkontor i Göteborg där en personalstyrka på
7 personer arbetar. Krister Bengtsson tror att CNN som är ett TV-bolag har lättare för en
överföring av nyhetsrapportering till elektronisk publicering än dagstidningen. Han menar att
de har en vana och rutin på omedelbara nyheter som inte tidningarna har. De har aldrig arbetat
efter en bestämd deadline som dagstidningen styrs av genom dess trycktider. Detta medför att
de mer framgångsrikt kan anpassa sig till Internet som nyhetsmedium, hävdar han. Etermedia
(Radio & TV) kan sägas ha ett bredare och mer pluralistiskt synsätt på nyhetshändelser. De
har ofta ett större marknadstänkande vilket bland annat kommer i uttryck av ett stort utrymme
för nyheter som nöje och sport för att locka läsare. Svenska CNN introducerar i höst sport och
nöje på deras webbsajt då de tror mycket på en variation i nyhetsutbudet. Bengtsson tar
Aftonbladet som exempel på en sådan lyckad blandning av nyheter på webben.

Efter användarundersökningar har det visat sig att användarprofilen hos svenska CNN:s läsare
har ändrats det senaste året. Från början var läsarna av Svenska CNN
(http://www.cnn.passagen.se/) främst unga, välutbildade män med relativt stort nyhetsintresse
(Fjellman & Sjögren 1997,s 40f). Idag ser det annorlunda ut menar Bengtsson, vilket
troligtvis har sin förklaring i att Internet har blivit allt vanligare på arbetsplatser. Den
genomsnittlige användaren är 38 år, tjänsteman och lika mycket kvinna som man (alltså lika
mycket män som kvinnor). Detta enligt den statistik som är gjord av den läsare som
registrerats på svenska CNN. Denna statistik stämmer även överens i ett större perspektiv när
man ser på bilden av Internetanvändaren (jfr s.13).

Svenska CNN har mest besökare under arbetstid visar de undersökningar de gjort av trafiken
på deras servrar. Detta är inte bara ett tecken på att användarbilden förändras väldigt snabbt
utan också att de som har tillgång till Internet på arbetsplats kan få ett viktigt försprång i
dagens informationssamhälle (Bergström 1999, s 211).

Aftonbladet som idag är Sveriges mest framgångsrika dagstidning på nätet med över 100 000
besökare per dag visar på att samma artikel i papperstidningen ofta saknar både ingress och
mellanrubriker när den publiceras i nättidningen. Det är vanligast att artiklarna endast består



av brödtext och generellt mer återhållsam vad det gäller bilder och färger (Hedman 1998a, s
69). Detta ger givetvis en mer strikt textläsning som inte är lika rolig att läsa. Läsarna stannar
heller inte lika länge vid en tidning på nätet som de uppehålls av en papperstidning. Man
skulle kunna hävda att det därför blir viktigt att kunna leverera komprimerade nyheter som
läsaren snabbt kan ”syna igenom”. Redan vid ingången på hemsidan gör läsaren ett urval av
de nyheter som presenteras. Tidningen kan inte påverka läsarens val mer än att den kan göra
en värdering av nyheten genom att placera den i en rankad ordning.

Krister Bengtsson tror att vi i framtiden kommer att se mer av ett TV-berättande i
nyhetsrapporteringen på Internet. Nyheterna kommer att bestå av kortare referat, med
klickbara live-bilder och ljudupptagningar, tror han. Mycket tyder på denna utveckling av
nyhetsrapportering på nätet där det pekar på en mer avskalad layout och grafik med en
koncentration vid textens innehåll. Många tidningar utnyttjar de multimediala möjligheterna
vid nyhetspublicering på nätet.

Per-Olof Eliasson som undervisar i elektronisk publicering på journalisthögskolan i Göteborg
talar om vissa viktiga saker att tänka på;
1. Att läsa en text på en dataskärm innebär rent visuellt vissa begränsningar då ögonen utsätts

för en koncentrerad ljusstrålning från den statiska skärmen.
2. När man publicerar en text på Internet krävs vissa anpassningar efter skärmens format Det

är därför viktigt att göra strukturen tydlig för att avhjälpa skärmens "fyrkantighet".
3. Man bör tänka på att skriva hierarkiskt och undvika långa, sammanhängande texter vilket

blir mycket jobbigt att läsa på en skärm.

Morkes och Neilsen presenterar i artikeln ”Concise, SCANNABLE and objective” slutsatser
gjorda efter användarundersökningar av läsning av text på webben. Deras undersökningar
visar på att läsare tenderar att plocka ut nyckelord i den elektroniska texten och inte läser fulla
längder av text. Undersökningarna pekar även på att läsarna föredrar kort och koncis text där
man snabbt kan få en övergripande information över den viktigaste informationen av artikeln.
För att bäst anpassa texten efter läsarens behov menar de att man bör använda sig av den
inverterade pyramiden. En artikeln uppbyggd efter den inverterade pyramiden innebär att
man först i artikeln tar upp det allra viktigaste av artikelns innehåll. Man förflyttar sig sedan
successivt ut ur artikels kärnpunkt för att till sist avsluta med ett bakgrundsavsnitt. På detta vis
ger man läsaren möjlighet att stoppa när som helst i artikeln och ändå ha givit han/hon den
viktigaste information. För att anpassa texten efter detta bör man använda huvudrubriker och
underrubriker inne i texten, menar de. Att organisera texten väl utan att för den skull göra
avkall på kvalitén och djupet på texten är nödvändigt.

“- On the Web, the inverted pyramid becomes even more important since we know
from several user studies that users don't scroll, so they will very frequently be left to
read only the top part of an article. Very interested readers will  scroll, and these few
motivated souls will reach the foundation of the pyramid and get the full story in all its
gory detail.” (Neilsen 1996, s.1)

Då läsaren av den elektroniska texten ges helt andra möjligheter att styra textinnehållet bör
journalisten göra vissa anpassningar när den publicerar för webben. Det gäller för journalisten
att lära sig hur läsaren agerar inför texten och på så vis göra texten attraktiv i sin struktur. Att
anpassa texten efter Internets förutsättningar kan vara både svårt och kräva tid som idag inte
finns avsatt i webbverksamheten.



Annonsering på Internet är något som inte är lika implementerat i själva utformningen av
mediet. När vi läser en tryckt dagstidning kan vi lätt avgöra vad som är annons och vad som
inte är det.

”- Annonser i dagstidningen ses som ett naturligt innehåll. Inte något som stör eller
tränger sig på. Att läsaren kan ta del av reklamen vid ett tillfälle som han/hon väljer
själv, och då han/hon är beredd att ta emot information, är en av dagstidningens
starkaste sidor. Det är en viktig förklaring till mediets effektivitet som annonsorgan”
(Tidningsutgivarna ur Persson 1998, s 22)

När det gäller annonsering på Internet är det idag inte alls lika enkelt att upptäcka vad som är
annons och vad som inte är det. Detta medför inte bara svårigheter för läsaren utan också för
dagstidningen vars trovärdighet bygger på att man klart kan identifiera det redaktionella
materialet ifrån det icke-redaktionella. Om detta brister finns stora risker till minskad
trovärdighet och skada för varumärket.

Ständigt i sändning

”- Varje nyhetsjournalist vet hur det förhåller sig: Bra att vara först ut med en nyhet
men det är ännu bättre att vara först ut med en nyhet som är kollad, kommenterad och
analyserad.” (Genborg 1998, s 23)

På nätet kan nyheterna uppdateras kontinuerligt och varje sekund är en ny deadline.
Tidningsredaktioner styrs av trycktider, etermedier av programtablåer. Inte ens en pågående
nyhetssändning i radio eller tv ger samma möjlighet som Internet där man kan publicera
omedelbart och hela tiden. Denna vetskap kan givetvis vara stressande för en nyhetsjournalist
med uppenbara risker för att nyheten publiceras utan att ha kollats, sätts in i sitt sammanhang
och kommenteras (Genborg 1998, s 23f). Att ständigt leverera uppdaterade nyheter är något
som dagstidningarna aldrig kan komma att konkurrera med nyhetsbyråerna om. Det är heller
inte målet utan det är att kunna ge läsarna något unikt som fångar läsarna. Det handlar om att
kunna göra journalistiska bedömningar vid varje publiceringstillfälle och kunna avgöra när
det är bättre att publicera nyheten på Internet än att vänta tills den går i tryck i den vanliga
tidningen.

”- A journalist must understand the medium and the inherent differences between
print and Web publishing, and also the new areas that open up within Web
publishing.”  (Howard 1999, s 3)

I nuläget så är det svårt att se några tydliga skillnader på hur journalisten arbetar eftersom de
flesta dagstidningar i Sverige fortfarande arbetar med papperstidningen som primärt medium.
Det är först när vi ser en specialisering av de båda medierna som journalistens roll tydligare
kan studeras. En specialisering av de båda medierna där man tar tillvara och utnyttjar de båda
mediernas förtjänster kommer vi troligtvis att se bara om några år.



De nya WAP-telefonerna3 är ett led i den personifiering av nyheter som vi kommer att se i
framtiden. I samband med att Internetanvändarna kommer att öka kommer annan
medieanvändning att minska, tror Bengtsson på Svenska CNN.

”- Morgontidningarna kommer att få stora problem när annonsörerna lämnar
tidningen.” (Bengtsson 1999)

De kommer att få stora svårigheter att finansiera tidningen då radannonserna försvinner och
folk väljer att annonsera gratis på nätet istället, tror Bengtsson.

Motiv för Internetsatsningar

Dagstidningsbranschen står idag inför ett rad olika svårigheter både ekonomiskt och
organisatoriskt. Både den inhemska och den utländska konkurrensen hårdnar alltmer. De
ekonomiska kraven skärps, i och med ökade personal-, produktions- och
distrubitionskostnader. Samtidigt tappar många tidningar läsare och annonsörer. I denna redan
pressade situationen tvingas tidningarna ta ställning till ett helt nytt medium; Internet. Det kan
vara riskabelt att vara en av de första att satsa, men det kan också vara riskabelt att ställa sig
utanför. Om man väntar för länge med att lägga ut sina nyheter på nätet kanske man missar de
fördelar pionjärerna åtnjuter om det visar sig att Internetsatsningarna slår väl ut. Detta
dilemma står många dagstidningar inför idag. På Internet sker förändringarna fort och det
finns inget större utrymme för en avvaktande hållning när man väl lagt ut sig utan då gäller
det att snabbt hänga på trenderna. För detta krävs prioriteringar av resurser som för dagens
hårt pressade tidningsföretag inte är lätta att göra. Idag finns totalt 90 dagstidningar
representerade på Internet varav 10 procent erbjuder uppdaterade nyheter under dagen.
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(1 Innehåller fyra eller fler längre artiklar utöver ingresser eller notiser.
(2 Innehåller en till tre artiklar varav minst en är längre än ingress eller notis.
(3 En sida med mycket lite innehåll, exempelvis en logo och ett meddelande om att tidningen snart kommer att
finnas.
(4 Tidningar vilka, utöver att de placerats i de första kategorierna, även erbjuder uppdaterade nyheter under
dagen, exempelvis från TT.
Anm: Sammanställningen bygger på en jämförelse mellan de dagstidningar som fanns tillgängliga på Internet via
Kiosken (www.esperanto.se/kiosken), SUNET (www.sunet.se) samt Tidningsutgivarna (www.tu.se) i september

                                                
3 WAP ( =Wireless Application Protocol) är en utvecklad tjänst för textmeddelanden som tillgängliggörs via
mobiltelefon (GP 98-10-28).



1999. Som dagstidning räknas de tidningar som ingår i Tidningsutgivarnas dagstidningsregister.
Källa: Kioskens hemsida, september 1999, http://www.esperanto.se/kiosken.

Av detta diagram kan vi se att det finns 90 dagstidningar representerade på nätet i september
1999. Av dessa har hälften ett omfattande innehåll vilket betyder att man har minst fyra
artiklar utöver ingresser eller notiser. Nio dagstidningar uppdaterar nyheter under dagen från
exempelvis TT. Det är alltså en relativt liten andel som bistår med uppdaterad nyhetstjänst
men samtliga dagstidningar i Sverige finns representerade på Internet i en eller annan form.

”Det gäller att inte missa tåget”

”Det vanligast förekommande skälet till att satsa på Internet är att tidningarna vill nå
en potentiell framtida marknad” (Hedman 1998a, s 179).

Det är få tidningar som gjort någon marknadsundersökning innan de intog nätmarknaden. Att
försöka nå ungdomar och vidga läsekretsen är det näst vanligaste motivet. Motivet att nå nya
marknader är i princip en konkurrensstrategi. Vad som tydligt framgår är att satsningarna inte
görs av några andra, mer ideologiskt grundade skäl. Detta kan tyckas vara något märkligt då
man ofta talar om Internet som en demokratisk resurs i samhället.

Leer (1996, s 81f) menar att vi i princip kan tänka oss tre olika förhållningssätt inom en
papperstidning gentemot den elektroniska varianten.
Det första förhållningssättet är att tidningsföretaget väljer att lägga ut hela pappersutgåvan på
nätet. Det kan göras av tidningen eller med hjälp av någon Internetproducent. Aftonbladet kan
sägas vara ett exempel på detta. De publicerade sig på Internet redan den 25 augusti 1994 och
var därmed den första tidningen i Sverige att lägga ut sig på nätet. De lade då enbart ut sin
kulturbilaga, men i mars 1995 kom de igång med sin nyhetstidning. Den har nu funnits i sin
nuvarande form sedan hösten 1995. Aftonbladet lägger ut stora delar av sin produktion på
nätet. Tidigare har de satsat mycket på de publicistiska och imagemässiga frågorna men idag
satsar de främst på den kommersiella delen. De arbetar mycket på att hitta olika sätt att tjäna
pengar på tidningen och de räknar med att snart kunna gå med vinst på den elektroniska
tidningen.

Det andra förhållningssättet är att tidningen skapar en för mottagaren personlig dagstidning.
Det kan göras genom att läsaren informerar tidningen om vad han eller hon vill läsa om.
Det tredje förhållningssättet är att tidningen utvecklar en helt ny produkt för Internet. Den
kommer då att bygga på delar av papperstidningen och för nättidningen särskilt material,
varav en del kan vara bearbetat material från tidningen.

Det vanligaste tillvägagångssättet har hittills varit att tidningarna lägger ut valda delar av
pappersutgåvan och eventuellt kompletterar det på olika sätt. Närmare tre fjärdedelar av
tidningarna i Sverige gör på det här sättet.

De finns ytterligare ett förhållningssätt som inte direkt har att göra med relationen mellan
pappers- och nättidningen, det är ett s.k. marknadstorg. På detta marknadstorg, även kallat
portal, tillhandahålls olika typer av information.
Att öppna ett marknadstorg kan var ett sätt att lösa tidningsföretags expandering på Internet
utan att riskera att den journalistiska trovärdigheten skadas vilket går att läsa om i en artikel i



Pressens Tidning (Lindskog 1998:20;20-21). Alltfler nyhetsföretag väljer att parallellt med
deras nyhetstjänst, bygga en marknadsplats direkt kopplad till tidningen. På nätet fungerar de
under två webbadresser och under olika varumärken men med nära samverkan.
Marknadstorget tillhandahåller information, länkar och tjänster i nära samverkan med företag,
organisationer, föreningar och så vidare. En tidning som valt denna lösning är Östgöta
Correspondenten. Corren Torg skapades när tidningens webbplats skulle expandera med
tjänster som riskerade att skada tidningens journalistiska trovärdighet. Trots att de båda agerar
under två olika adresser på nätet är det viktigt att marknadstorget drivs under kontrollerade
former så att inte tidningens varumärke skadas. Tidningars satsningar på portaler handlar dock
inte om etik och moral utan om att hänga med i aktuella trender på Internet. För att kunna
agera snabbt utan att behöva riskera minskad journalistisk trovärdighet är detta en utmärkt
lösning.

GP:s Internetsatsning – traditionsbaserad
 

Göteborgs-Posten fram till idag...

GP växte fram till sitt nuvarande skick efter att Harry Hjörne år 1926 tog över den vi den
tiden konkurshotade tidningen (Hadenius & Weibull 1999, s 58ff). Tidningen var vid det
skedet endast hälften så stor som Göteborgs handels- och sjöfartstidning (GHT). Vid andra
världskriget hade GP hunnit bli en etablerad tidning i branschen. GP har på grund av en rad
faktorer nått sin dominerande ställning i Västsverige. Weibull benämner dessa faktorer som
väl definierad ekonomisk strategi, framgångsrik personalpolitik och lokal journalistik samt en
omfattande sportbevakning. Göteborgs-Posten är den största dagstidningen i Västsverige med
cirka 600 000 prenumeranter.

Webbredaktionens ursprung och utvecklande

Nya medier4 startade den 1 januari 1997 för att samordna G-P:s satsningar inom elektroniskt
publicering. Visionen är att www.gp.se skall betraktas som en naturlig förlängning av
papperstidningen av medarbetare, läsare och andra kunder. Nättidningen skall hjälpa
västsvenskarna att bringa ordning i informationsflödet, både redaktionellt och kommersiellt,
tillföra mervärde för G-P:s läsare och utgöra en kanal för nya läsargrupper.

I ”gårdagens”  läge

Göteborgs-Postens Internetsatsning startade i samband med VM i friidrott 1995. Sedan dess
har mycket hänt. Idag är http://www.gp.se/ en etablerad webbsajt med hög trovärdighet och
ständigt ökande trafik. Från början inriktades arbetet på att bygga upp en redaktionell sajt och
skapa trafik för att därefter hitta intäktskällor. Den kommersiella satsningen fokuserades den
första tiden på att missionera internt och etablera samarbeten kring exempelvis

                                                
4 Nya medier är en förlaga till dagens webbredaktion på Göteborgs-Posten



rubrikannonsmarknaden (Dags). Tyngdpunkten i satsningarna är fortfarande mer redaktionell
än affärsmässig, vilket är ett resultat av att redaktionen har större resurser än övriga
avdelningar som först det senaste året börjat rekrytera folk. Sen årsskiftet har
webbredaktionen till fullo integrerats i den traditionella tidningsverksamheten. Personalen på
webbredaktionen har nu märkt ett större engagemang från ledningen än som tidigare var fallet
med "Nya medier". Organisationens tidigare otydliga mål var troligen en av orsakerna till
ledningen svaga engagemang, tror man.

Styrkor Svagheter Kritiska
framgångsfaktorer

Trovärdighet Långa och otydliga
beslutsvägar

Lokal styrka

Marknadsföringskanal Varierande kunskap

och engagemang i nya
mediefrågor

Trafik med kvalitet

Stora lokalt Svag förankring i
organisationen

Kunskap om användaren

Mediekompetens Svårt att samordna Designnorm för Internet

Journalistiskt kompetens Bristande tekniska resurser Värnad trovärdighet

Tillgång till innehåll Små globalt Tillvarata
intäktsmöjligheter och
besparingspotential

Intressant
samarbetspartner

Effektiv säljkår

Egen distributionsapparat

Prioritering

Samarbeten

Detta är en verksamhetsutvärdering gjord av Dahl & Springfeldt, oktober 1998.

Den övergripande strategin är att integrera Internetsatsningen i avdelningarnas övriga
verksamhet.  För att det skall kunna förverkligas krävs bl a;
• Tydliga direktiv
• Stöd från ledningen
• Låter några "springa i förväg" samtidigt som övriga satsar helhjärtat på integration
• Stimulerar kreativitet och kunskapsspridning
• Kompetens och resurser



Arbetsstyrka

På webbredaktionen arbetar idag fem journalister, men denna arbetsstyrka förväntas växa till
ytterligare en journalist och en webbdesigner i maj, 2000. En frilansjournalist på
ekonomiredaktionen arbetar med GP jobbs (www.gp.se/jobb) redaktionella del. Två personer
på annonsavdelningen arbetar även de med fokus på nättidningen. Planerna är att utvidga
annonsavdelningen till att bli minst dubbelt så stor som webbredaktionen (Boström 00-02-03).
På Centralen, som ägs GP men fungerar som en fristående stadsguide av Göteborgs
nöjesutbud, arbetar för nuvarande 2 personer. Det finns planer på att starta ett så kallat
”Medialab” där man skall arbeta med bevakning av ny teknik och även testa olika lösningar.
Detta för att bättre hänga med i den tekniska utvecklingen utan att riskera att den
journalistiska trovärdigheten skadas. Detta är dock fortfarande på planeringsstadiet.

Nättidningens utseende och innehåll

Igenkännandet är viktigt

Göteborgs-Postens logotyp5 är samma som i den vanliga tidningen vilket är viktigt då
varumärket GP är det starkaste konkurrensmedlet på Internet. Huvudrubriken är inte alltid
samma som i den vanliga tidningen då detta kan ändras under dagens gång. Vanligtvis
publiceras samma bild på nätet som i papper varje morgon men kan komma att ändras två till
tre gånger under dagen. Om huvudnyheten ligger under Västsverige, Utland eller Allmänna
nyheter tvingas webbredaktionen lägga in en annan nyhet som huvudrubrik (99-05-05).
Typsnittet är detsamma med undantag för de hypertextlänkar som leder vidare in i tidningen.
På http://www.gp.se/ kan man även gå in på Centralen som är en lokal stadsguide till
Göteborg. Man har även möjlighet att gå in i GP:s arkiv för att söka artiklar som sträcker sig
ca en månad tillbaka.

Aktuella artikelserier ligger upp på förstasidan för att man snabb ska kunna ges en fördjupad
bild av ämnet (t. ex EU-valet 1999). G-P erbjuder även en tjänst som heter Fondstar där man
som användare kan lägga in sina fonder för att  kunna få en aktuell värdering av dem.

I nuläget kopieras alla artiklar och notiser från papperstidningen direkt in i nätupplagan utan
någon redigering. Bilder tas dock sällan med om de inte är direkt nödvändiga för förståelsen
för textmaterialet. Att man valt att publicera så få bilder som möjligt på nätet beror dels på
teknisk rationalitet. När man för in material på nätet från pappersupplagan är det viktigt att
detta sker så snabbt som möjligt och då har man valt att prioritera bort det extra arbete som
krävs för att plocka in bilder. Det är också en fråga om upphovsersättning som är svår att lösa
då många bilder GP publicerar kommer från fotografer utanför GP. Då är det ingen
självklarhet vad det gäller GP:s förbehållsrätt att publicera allt material elektroniskt av det
som förekommer i pappersupplagan. Detta är en diskussionsfråga vars tvistemål ligger i att
flera internationella nyhetsbyråer har en strikt hållning till publicering av bilder elektroniskt.
Till skillnad från GP tillåter många nyhetsbyråer inte att deras foton publiceras elektroniskt.

De uppdateringar som görs under dagen kommer nästan uteslutande från TT. GP-
journalisternas material kommer först in på nätet efter de gått i tryck i den vanliga tidningen.

                                                
5 Iakttagelser av nättidningen gjordes  1999-05-05 och vissa förändringar kan var gjorda.



Jag har gjort två nedslag under en dag på tidningens webbsajt där jag studerat hur GP:s egna
nyheter förhåller sig till telegram från TT. Vid det första nedslaget kl. 11.11 räknade jag det
77 egna nyheter mot 21 TT-telegram. De egna nyheterna var samtliga direkt avskrivna från
den vanliga tidningen. TT-telegrammen gick att finna i nyhetsgrupperna Inrikes, Utrikes och
Ekonomi. Vid det andra nedslaget kl. 15.57 hade TT-telegrammen ökat till lite mer än det
dubbla (45) medan de egna nyheterna hade minskat med 6 nyheter. Det var fortfarande
samma nyhetsgrupper som innehöll TT-telegram med nytillkomst av nyhetsgruppen
Göteborg. Av denna undersökning går att dra vissa slutsatser kring nätupplagans nyhetskällor
med reservation för en avsaknad av mer innehållslig analys av nyheterna. Av utfallet att döma
kan man konstatera att de uppdateringar som görs under dagen rör främst inrikes, utrikes och
ekonominyheter.

Nättidningen har för närvarande främst banners6 på deras sajt men även andra typer av
annonsering. De är noga med att tydligt avgränsa annonser från det redaktionella materialet.
De använder sig idag av <ANNONS>  för att påvisa att det är ett kommersiellt material som
ligger utanför tidningen.

Nyhetsurval

Det mesta från papperstidningen publiceras även i nättidningen. Följande delar finner man
dock inte i nättidningen såvida de inte har ett högt nyhetsvärde;

1. Gränslöst ( här deklareras b la nyheter inom kulturvärlden)
2. Nöje (förutom vissa recensioner)
3. Västsverige (nyheter med anknytning till de västra regionerna i Sverige)
4. Namn (jubilarer och andra namnnyheter)
5. Var Dag (artiklar som rör saker som berör vår vardag såsom; hälsa,

konsumentupplysningar, trender etc.)

                                                
6 Rektagelformat fönster med företaget eller produktens namn angivet. Dessa är är klickbara länkar till vidare
information kring den annonserade varan eller tjänsten.



Detta beror dels på att man vill skilja på pappers- och nättidningens utbud så att GP:s
prenumeranter som läser papperstidningen skall känna att de får mer både av fördjupning och
lokala nyheter än den på nätet. Detta leder dock till vissa problem då huvudnyheten ligger på
Västsverige och nättidningens tvingas ha en annan nyhet som huvudrubrik trots att den
egentligen inte är det. Anders Berg på G-P:s webbredaktion menar att detta är ett tydligt bevis
på bristerna i integrering av de båda upplagorna.
Detta är också ett frånsteg av de journalistiska kraven vad det gäller nyhetsvärdering.

" Den lokala förankringen är G-P:s själ och hjärta och den mest särskiljande
egenskapen i varumärket. Företaget G-P kämpar för Västsverige, i alla lägen. Och
förväntningen på tidningen är glasklar: G-P skall vara bäst på hemmaplan. GP skall
ge alla göteborgare och västsvenskar möjlighet att orientera sig i sin omvärld."

(Detta står att läsa i "Lathund om GP för GP-folk" under rubriken "Vår uppgift")

GP:s styrka som främsta lokala nyhetsrapportör för Västsverige går förlorad på webben då
man utesluter delen "Västsverige" ur nättidningen. Anders menar att det är en stor nackdel
med nättidningen då den inte ges möjlighet att tillgodose läsarna med GP:s grundläggande
uppgifter som nyhetsmedium.
Är detta bara ett sätt att behålla prenumeranter av papperstidningen och/eller ses nättidningen
som ett hot mot pappersupplagan? Har man uppfattningen att webbläsarna saknar ett behov av
närorientering, att det inte är västsvenskar eller vad?

Johan Boström menar att detta var en prioritering som gjordes -95 men han är inte övertygad
om det var rätt prioriteringar som gjordes. Skälen till att man då valde bort Västsverige var att
den avdelningen har 7 olika editioner spridda i regionen. Att publicera alla dessa olika utgåvor
skulle ta mycket tid för webbredaktörerna och de anser heller inte dessa nyheter ha högsta
nyhetsvärde för webbläsarna. Vid skrivande stund (00-02-01) har man dock inlett ett projekt
som har som mål att få ut mer av Västsveriges material. Johan Boström, chef på
webbredaktionen, menar att det är mycket angeläget att få ut detta så snart som möjligt.

”- Produktionen måste vara säkrad med avseende på organisation, personal och
teknisk utrustning. Om vi på webbredaktionen skulle ansvara för bevakningen av
Västsverige skulle vi inte ha den rätta fackkunskapen som behövs för att vara
konkurrenskraftiga” (Boström 00-02-01)

Detta är en problematik som är svår att lösa utan att det skulle innebära stor omstrukturering
av organisationen vilket gör den komplicerad. Webbredaktionens styrka är den tekniska
kompetensen medan de olika redaktionerna innehar den journalistiska kompetensen inom sitt
specifika område t ex Västsverige. Det är viktigt att man ser nättidningens som en stark
konkurrensfaktor på nätet och att den får en mer framskjuten plats i verksamheten. Att sprida
det tekniska kunnandet på de olika redaktionerna tror jag inom kort blir en nödvändighet om
man vill inneha en ledande position som dagstidning både på nätet och i papper.

De undersökningar som GP har gjort visar på att deras största läsekrets finns lokalt i Göteborg
och därför har man valt att prioritera de lokala och inrikes nyheterna.
Man har även valt att föra in mer nyheter om IT då man anser att det finns ett större intresse
av detta bland de läsare som läser tidningen på nätet.



Presentation av intervjuundersökningen

Resultat

Politik- och ekonomiredaktionen Webbredaktionen
Sven Jens
Anna Arne
Lasse
Göran Ledningsgruppen
Klas Nils

I början av mitt uppsatsarbete var jag fokuserat på att undersöka journalisternas arbetsrutiner
och hur de påverkats av Internet som nyhetsmedium. Det visade ganska snart att min
urvalsgrupp (ekonomi- och politikredaktionen) inte påverkats nämnvärt av nättidningens intåg
i verksamheten. Däremot fanns det synpunkter och åsiktsskillnader vad det gäller
nätpublicering på GP och i allmänhet. För att få en så riktig bild av journalisternas förhållande
till nätpublicering valde jag att även intervju ett par stycken på webbredaktionen och en
person ur ledningsgruppen med ansvar för nättidningens utveckling.

Integrering av webbredaktionen i den övriga verksamheten är den del som jag anser ligger till
bakgrund för uppsatsens fokus. Jag inleder därför min resultatredovisning med denna del för
att ni som läsare skall få möjlighet att skapa er en uppfattning om journalisternas relation till
verksamheten kring nättidningen.

Nästa del tar fram journalisternas syn på Internets förutsättningar som medium vid
nyhetsrapportering. En viktig fråga kom att bli frågan om publicering av scoop på nätet eller
inte. För journalister föreligger vissa yrkesmässiga krav vad det gäller innehållet av det
elektroniska dokumentet. En viktig fråga ur journalistisk synvinkel är trovärdighetsaspekten
och hur man hanterar balansen mellan redaktionellt och kommersiellt material. För en
dagstidning innebär Internet stora möjligheter men kan också vissa risker för den
journalistiska integriteten. Denna fråga har inte ännu givits några ”fasta” ramar inom företaget
utan är föremål för diskussion. Användarna har här en stor roll i denna utveckling.

Nästa avsnitt för jag fram användarnas ökade roll i och med Internets interaktiva möjligheter.
Hur ser journalisterna på användarnas roll och har deras kontakt ökat? Jag har valt att avsluta
resultatredovisningen med ett öppet forum där journalisterna ger sina visioner kring
framtidens tidningsläsande och nyhetsrapportering.

Här nedan följer en presentation av det material som jag fångade upp under intervjuerna som
jag anser vara relevanta för uppsatsens teoribyggande. Vissa frågor har delgivits ett större
utrymme och andra mindre beroende på den tyngd de fått för uppsatsen. Styckena följer den
ordningen av de redan angivna frågeställningarna.



Integrering av webbredaktionen

Samtliga informanter har talat om integrering av webbredaktionen och nättidningen i GP:s
övriga redaktioner men i vilken grad man ser detta skiljer sig. Som läget är nu är samarbetet
mellan webbredaktionen och de övriga redaktionerna inte stor. Då webbredaktionen vid
årsskiftet flyttat in i den övriga organisationen har ändå dess verksamhet fått mer
uppmärksamhet än tidigare. På webbredaktionen ansåg man det som en nödvändighet åtgärd
för nättidningen att integreras i den övriga verksamheten. På så vis blev ledningen mer
integrerad av verksamheten vilket är viktigt för verksamheten. Med ett ökat stöd och
engagemang från ledningen vågade man satsa mer på nättidningen.
För journalisterna på GP har inte nättidningen inneburit några större förändringar i deras
arbete mer än att kontrollen över deras eget material minskat i och med den elektroniska
publiceringen.

”- De på webbredaktionen går ju bara in i datorn och hämtar
våra nyheter, mer samarbete än så är det inte.” (Göran)

Göran erkänner att han inte har så bra koll på vad de sysslar med på webbredaktionen men vet
ändå mer nu än för några år sen.

”- Integrering? Ja, det har vi redan.” (Göran)

Detta är det något överraskande svaret jag får på hur webbredaktionen är integrerad i GP:s
övriga verksamhet. Han talar inte vidare om samarbetsmöjligheter utan har ett tydligare ”vi
och dom- förhållande” till webbredaktionen och nättidningen.

”- Som läget är gäller det mest för dom (webbredaktionen) att vara där och lära sig
tekniken”, menar Göran.”

Klas som tidigare arbetat med utvecklandet av ”Nya medier” (föregångaren till
webbredaktionen) har en annan syn på webbredaktionens arbete och samarbete med övriga
redaktioner. Han anser att det är mycket viktigt med ett djupt samarbete med
webbredaktionen. Han har inga konkreta förslag till hur samarbetet skall utarbetas men det
bör vara stort till skillnad från dagens i det närmaste obefintliga samarbete, menar han.

Sven ser det som viktigt att kommunikationen blir bättre mellan redaktionerna och han vill
liksom Klas se ett närmare samarbete.
Ett nyckelord för Sven är symbios vilket är ett ord han återkommer till flera gånger under
intervjun. Han menar att det är nödvändigt att nättidningen integreras i den övriga
verksamheten och att de får verka tillsammans som en enhet och inte som två separata delar.
För att till fullo dra nytta av varandras fördelar måste de integreras.

 ”- Man måste bli bättre på att leva parallellt med den.” (Sven)



Utnyttja mediet

Meningarna går isär vad det gäller hur och vad för nyhetsmaterial som skall publiceras av på
Internet bland de intervjuade. Det är ändå mediets möjlighet till omedelbara nyheter som ses
som den främsta styrkan. Detta nya sätt att förmedla nyheter utan fördröjning innebär givetvis
nya och nödvändiga ställningstaganden för dagstidningen. GP har en stark tradition av
nyhetsförmedlande och publicering i tryckt form. Denna fråga är kanske den känsligaste och
viktigaste frågan inom GP idag. Det är tydligt vid intervjuerna att den väcker många starka
åsikter och det ligger en konflikt inom organisationen i denna fråga.

GP:s journalistiska material publiceras först i nättidningen efter att den gått i tryck i den
vanliga tidningen. De nyheter som uppdateras under dagen på nätet hämtas i nuläget nästan
uteslutande från TT. Detta resulterar i att den nyhet journalisten arbetat med under dagen är
inaktuellt på nätet när den publicerats efter att den går i tryck i den vanliga tidningen. Detta
leder till att de som läser tidningen på nätet får samma nyhet får i papper dagen efter. Sven
tycker att man borde utnyttja nätets styrka med omedelbara nyheter. Sven har ingen lösning
på detta problem men menar att denna överlappning av nyhetsrapportering måste i framtiden
kunna undvikas.

”- Vi skall inte släppa scoop i nättidningen förrän vi kan ta betalt för dem.” (Göran)

Han anser att genom att man låter de exklusiva nyheterna läcka till de andra medierna förlorar
papperseditionen sin styrka och dragningskraft.
Lasse har en liknande åsikt men anser att det är viktigt att vi är öppna med snabba nyheter
även om det finns en konflikt.

”- Vi skall inte låta andra tidningar komma samtidigt i tryck med våra nyheter.”
(Lasse)

Så länge man har en papperstidning måste man ha färska nyheter i papperstidningen, menar
Lasse och Göran. Lasse tycker dock inte att man kan vänta till man hittat ett sätt att ta betalt
för nyheterna för då hinner de andra springa före.
Flera av mina andra informanter uppfattar detta sätt att resonera som att man vill begränsa
nättidningens möjligheter och värdesätter papperstidningen högre än nättidningen.

”- Det är viktigt att man inte betraktar www.gp.se som ett sekundärt medium.” (Klas)

Klas menar att man måste göra avvägningar vid varje nyhetstillfälle och man kan inte utesluta
publicering av exklusivt material. Det viktiga är att hitta en balans mellan de båda medierna
för att på så vis kunna bygga ut sin service och stärka relationen med läsarna. Det är viktigt att
se styrkorna i både nättidningen och papperstidningen för att till fullo kunna utnyttja de
förutsättningar som de erbjuder, säger Klas.

Sven och Klas talar om att de båda tidningsformerna borde marknadsföra varandra. Man
skulle då kunna utnyttja de båda mediernas fördelar genom att hänvisa till varandra och
erbjuda läsaren olika typer av läsning. Som läget är idag så görs det mycket få hänvisningar
från papperstidningen till nättidningen men detta är troligtvis något som kommer öka i takt



med att nättidningen växer i styrka. Klas påpekar GP:s styrka vad det gäller annonsinnehåll
som de borde utnyttja bättre. När man t ex ska köpa bil ska man kunna gå in på nätet och läsa
annonser, sedan länkas till konsumentupplysande texter i form av bilprovning etc.
Klas tror dock att man ännu inte insett att läsaren möter texten annorlunda på webben än i
papperstidningen.

 Webbredaktionens uppdateringar som sker under dagen är främst TT-telegram. Under OS i
Sydney år 2000 kommer nättidningen vara först ute med mycket av GP:s egna nyheter då OS-
spelen utspelar sig under natten svensk tid. Detta ligger inte fördelaktigt till för den trycktid
som gäller för den vanliga tidningen och därför vill man utnyttja nättidningens
publiceringsmöjligheter med obefintlig deadline. Lasse tror att detta blir början på en stor
utveckling för nättidningen.

Redaktionell och kommersiell på samma gång?

Samtliga informanter tycker att det är viktigt att man tydligt skiljer på vad som är
redaktionellt och kommersiellt material i nättidningens innehåll.

GP är i nuläget sparsam med länkningar ut från GP:s material till annat material på nätet. Det
finns inga givna riktlinjer kring detta mer än ett att man hela tiden skall göra en journalistisk
bedömning av materialets giltighet.
Länkningar är ett problem för det journalistiska arbetet då det finns risk för
kommersialisering, menar Göran. Han nämner som exempel projektet ”Terra Nova” -
nybyggandet av den gamla ostindiefararen ”Terra Nova” där GP var huvudsponsor.
Länkningen till Terra Novas hemsida och byggandet av denna var rent kommersiell, enligt
honom Här nämns inget av alla de problem och tvister som förelegat kring projektet vilket ur
journalistiskt synvinkel borde ha framtonats.

Sven menar att man som journalist och tidningsutgivare måste man våga vara både
kommersiell och redaktionell men inte för den skulle göra avkall på de journalistiska kraven
vid nyhetspublicering. Journalisters motstånd till Internet kanske grundar sig i en viss rädsla i
att kommersialisera sig. Han säger;

”- Journalister ser sig som en viktig länk till folket då det gäller att lära ut
samhälleliga förhållanden och bidra till ett demokratiskt samhälle. För att vårt
samhälle skall kunna vara demokratiskt är det en förutsättning att folket vill bilda sig
och skaffa sig en egen uppfattning kring företeelse. Tappar vi det intresset så är det
allvarligt för hela samhällets utveckling.”  (Sven 1999)

Anna är mer skeptisk till material på webben än i papperstidningen men det beror på vilka
källa hon använder. Hon menar att dagstidningar som GP har stor trovärdighet vilket ligger i
deras namn.

Vad det gäller nyhetsvärdering så menar Göran och Anna att man bör göra en annan
nyhetsvärdering i nättidningen än i papperstidningen. De har båda uppfattningen att
nättidningen bör skilja sig från papperstidningen i både utförande och innehåll.
Anna menar att det är ett annat sätt att rapportera på nätet vilket kan sägas vara som
radiorapporteringar fast i skriven form. Meddelandena är korta, direkta och inte som i



papperstidningen där man oftast ger bakgrund, skeende, analys av en händelse. Anna tror inte
att nättidningen konkurrerar med papperstidningen. Papperstidningen kommer alltid stå för ett
bättre språk, noggrannare och mer personligt, säger hon.

”- Hittills har betoningen legat på den redaktionella sidan med en teknisk plattform
byggd på snabbhet.”  (Nils)

Avvägningen av annonsutrymmet på nätet finns inte avtalat och ett närmare samarbete mellan
annonsavdelningen och webbredaktionen är därför nödvändigt, menar Nils. Nils ingår i
ledningsgruppen och han har ett större ekonomisk intresse kring nättidningen. Han påtalar att
det finns en konflikt mellan webbredaktionen och annonsavdelningen. Annonsavdelningen är
bara ute efter att tjäna pengar medan den redaktionella avdelningen främst vill ha ut
redaktionellt material, säger han. Det krävs ett bättre samspel dem emellan men det är svårt att
sätta upp några regler då spelreglerna hela tiden ändras på nätet. Nils tror att
annonsavdelningen som idag utgörs av två personer kommer att växa till att bli dubbelt så stor
som webbredaktionen. Det är viktigt att utnyttja annonsavdelningen på Internet, säger Nils.
Hur man sedan möter de journalistiska kraven har han inget svar på men skulle gärna vilja
lösa den frågan.

Användarna styr utvecklingen

Antalet Internetanvändare har växt enormt de senaste åren och i Sverige läser drygt 50 % av
Internetanvändarna en eller flera dagstidningar på nätet (Ljusnande framtid 1998 s. 232 Tabell
1). Omkring 30 000 svenskar läser GP:s tidning på nätet. Av dessa räknar man med att de
allra flesta är prenumeranter av den vanliga tidningen
(enligt GP:s egen statistik). Med tanke på att GP har drygt 600 000 läsare i Västsverige är
nättidningens läsare en mycket liten del i jämförelse. Jens menar att mediet skulle vara
ointressant om ingen använde det och därför är nätpubliceringens utveckling helt beroende av
användarna.

Genom möjligheten att skicka brev elektroniskt så har kontakten med läsarna ökat.
Journalisterna får varierande mängd e-post beroende vad de skrivit om och hur mycket det
engagerar läsarna. De får mer e-post än vad de tidigare fick brev men den vanligaste
kommunikationen verkar fortfarande var via telefon. Genom möjligheten att skicka post
elektroniskt har många läsare hört av sig som kanske tidigare inte gjorde det. Att skicka brev
elektroniskt går både snabbt och smidigt vilket medfört att många hört av sig till tidningen
som tidigare aldrig gjort det. Journalisterna har noterat ett antal skillnader på e-post och
papperspost från läsarna;

1. Avsändarna är generellt yngre.
 De som är över 60 skriver sällan eller aldrig e-post medan de under 25 aldrig skriver
papperspost. Denna åldersfördelning påverkar givetvis språkbehandlingen och innehållet.
 
2. E-posten är ofta mer impulsiva och skrivna i stundens inlevelse.
 Innehållet indikerar på att e-posten är författade på en relativt kort stund vilket medför att
de är rakare och mer kortfattade än pappersposten.



 
3. E-posten innehåller mer slanguttryck.
Generellt är pappersposten mer välskriven med ett bättre språk. Detta är givetvis
sammanknutet till de två tidigare faktorerna.

Lasse tycker att mycket av den e-post som han får inte är särskilt väl genomtänkt. Han säger;

”- Det är en hel del datanördar som inte har något bättre för sig – närmare tankar till
handling.”

Att responsen trots allt är mycket viktig för journalisterna råder det inget tvivel om. Att få
respons på det arbete de utför är ryggraden i god journalistik då läsarna är deras
uppdragsgivare och det är för dem de skriver.

”- Det är viktigt av flera skäl. Dels är kontakt ett kvitto på att jag blir läst. Dels får
jag veta vad som är viktigt för läsarna. Det senare säger mig något om vad jag kanske
bör skriva om, men också något om vad som rör sig i samhället utanför gruppen
politiker-journalister-ekonomer.”  (Göran)

Genom den interaktivitet som är möjlig på Internet har man kunnat utföra undersökningar
som tidigare var resursmässigt omöjligt. Att göra undersökningar interaktivt har visat sig
fungera väldigt smidigt och effektivt. Ett exempel är när de gjorde om utformningen på
nätupplagan. Då lade de ut både den gamla och den nya upplagan så kunde läsarna själva ge
synpunkter på dem. De fick en väldig bra respons av läsarna och kunde dra stor nytta av dessa
åsikter i utformandet av den nya nättidningen. Detta förfarande skulle vara långt mer kostsamt
och komplicerat om man skulle göra samma sak med pappersupplagan.

Lasse tror att det är mest människor som själva arbetar inom mediabranschen som läser
nätnyheter och 99 % av dem som läser den vanliga tidningen inte läser den på nätet. Själv
läser han inte den och han tror att det är många journalister med honom som inte gör det.
Läser man tidningen på morgonen så är det ju onödigt att gå in och läsa den på nätet. De
nyheter som kommer upp under dagen blir han oftast informerad om genom folk i ”huset”.
Han läser aldrig nättidningen såtillvida han inte är utomlands och därför inte har tillgång till
den vanliga tidningen. Journalisterna vill nå alla och så länge inte Internet finns tillgängligt
för alla människor kommer papperstidningen vara ledande, spår han.

”- Journalister ser sin roll som en viktig länk till folket då det gäller att lära ut
samhälleliga förhållanden och bidra till ett demokratiskt samhälle. För att vårt
samhälle skall kunna vara demokratiskt är det en förutsättning att folket vill bilda sig
och skaffa sig en egen uppfattning kring företeelser.” (Sven)

Sven talar om de resursstarka områden (villaområden med välutbildade människor) där de
tappar läsare vilket inte hänt tidigare. Hans teori är att de "knappar in sig" istället och hämtar
sin information via nätet.



Papperstidningen en lyxvara i framtiden?

Samtliga intervjuade är övertygande om att vi kommer se stora förändringar i både den
tryckta tidningen och nättidningen i framtiden. På GP har man redan planer på att skära ner
papperstidningen i format och då främst på bredden. Hur detta kan komma att påverka
innehållet kan man enbart spekulera om.

”- Nättidningen kommer aldrig att kunna erbjuda det goda reportaget.” (Sven)

Det innehåller allt vad man kan begära vad det gäller grafik, layout, bakgrundsmaterial,
analys och fördjupning, hävdar han. ”Det goda reportaget" tror Sven inte går att skapa på en
skärm. Papperstidningen kommer i framtiden att stå för en mer fördjupad läsning och kommer
att bli ett tydligt avbrott från vardagen, mer "avspänd läsning", som Sven utrycker det.
Papperstidningen kommer alltid stå för ett bättre språk, noggrannare och mer personligt, säger
Anna. Samtliga informanter talar i liknande termer kring papperstidningen och dess styrkor.
Jens och Arne på webbredaktionen tror däremot inte att de styrkor som papperstidningen
innehar inte kan överföras till nättidningen.
De på webbredaktionen och ledningen är med tveksamma till hur utvecklingen kommer att
ske i form av innehållsmässiga förändringar i de båda medierna.

Jens ser det som självklart att en specialisering av de båda medierna kommer att ske men är
mer osäker på vilka karaktärer de kommer att få. Han tror, liksom Sven på webbredaktionen,
att all nyhetspublicering kommer att ske i nätupplagan.
Klas är av en annan åsikt i denna fråga. Han tror inte att nyhetspubliceringen uteslutande
kommer ske i nätupplagan utan kommer att finnas kvar i papperstidningen även om 5-10 år.

Språkligt tror Jens att de kommer att vara mycket lika varandra. Han tycker inte att man bör
ha något speciellt språk när man publicerar på nätet. Göran tror däremot att språket i
nättidningen kommer att bli mer ungdomligt och modernare. Han tror att det kommer vara
mer likt det språk vi använder i e-post, - kort och koncist. Anna tycker att nättidningen skall
vara en annan än papperstidningen.

Göran tror att GP om 10-20 år består av en enda stor databas av information som man kan
prenumerera på. Databasen kommer kanske att innehålla 3 olika tidningar som då har vissa
specialområden eller flera. Läsarna kan då välja vilka delar de vill ha hem till sig eller sin
dator. Databasen kommer att vara en paketering av GP. Göran tar ex. Ford som startade med
att du kan få din T-Ford i vilken färg du vill bara den är svart. Nu har Ford massvis med olika
färger och modeller av sina bilar.

Analys

”- The flood of free information represents a danger to the economic basis of the
printed press, as well as to the role of journalists as gatekeepers in the information
chain. It is precisely this abundance of information that makes journalists even more
important, if they truly understand their new role.”  
(Bierhoff 1998, s 45)



I detta kapitel ska jag försöka summera mina resultat från intervjuundersökningen. Genom att
analysera resultaten i spegling av de frågeställningar som jag ställt upp för undersökningen
hoppas jag kunna klargöra vissa effekter av Internet i dagspress.

Två synsätt

Bland mina informanter kan man urskilja två olika typer vad det gäller förhållningssätt till
Internet som nyhetsmedium. Min uppdelning i två idealtyper (Weber 1952, s 342) kan tjäna
som ett gott underlag för att tydligt utkristallisera vissa typiska drag hos individerna. Jag vill
göra en reservation för att denna renodlade form troligtvis inte går att finna i ett socialt
sammanhang utan bör ses i sitt forskningssyfte.

Jag har valt att dela in dem i två grupper då jag uppfattade grundläggande skiljaktigheter i
relevanta frågor för uppsatsen. Denna uppdelning kan också ge en tydligare bild av de
uppfattningar och attityder som råder bland journalister. Jag vill dock reservera mig för att dra
några generella slutsatser av detta underlag med tanke på de få deltagande av undersökningen.
Den första gruppen (Lasse, Göran och Anna) är den som är mer traditionell. Den andra
gruppen utgörs en mer öppen, nyanserad inställning till elektronisk publicering och Internet
som nyhetsmedium (Sven, Arne, Klas, Nils och Jens). Denna grupp kan ses som mer visionär
i sin hållning jämfört med den förstnämnda gruppen.

Den karaktäristiska bilden av den traditionella gruppen är i frågan om integrering och
samarbete. De ser stora skillnader i de både medierna och håller dem tydligt isär från
varandra. Deras tydliga åtskiljande av de båda medierna förklaras troligast av en rädsla för
den nya teknologins påverkan på journalistrollen och en hotbild av nättidningen. De uttrycker
en viss rädsla för förändringar i yrkesutövandet och framtiden för papperstidningen. Viktigt
att ha i åtanke är här denna grupp brist på medvetande av verksamheten av nättidningen vilket
var påtaglig. De läste sällan nättidningen och hade aldrig arbetat direkt med nättidningen. För
dem fungerar nättidningen mer i skymundan och har inte påverkat deras arbetsrutiner
nämnvärt. Så länge deras arbetsrutiner inte påverkats behöver de inte ta aktiv ställning i
frågan om integrering och samarbete.

Den visionära gruppen har en mycket tydlig vilja till en ökad integrering och ser stora
möjligheter till ett utvecklat samarbete. Denna grupp har en tydligare helhetssyn på
nättidningen och papperstidningen och vill inte se dem som två separata delar. De är på ett
eller annat sätt involverade i nättidningen och är väl insatta i verksamheten. Tre av dem
arbetar för nuvarande med nättidningen och en informant (Klas) har arbetat en längre tid med
nättidningen innan han hamnade på politik- och ekonomiredaktionen. Den femte personen
(Sven) har varit engagerad i mötesgrupper och samarbetsfrågor med webbredaktionen. Han
har därmed givits god insyn i denna verksamhet. Att informanterna är involverade i
verksamheten är en avgörande faktor för deras engagemang. Till skillnad från den
traditionella gruppen har de en hög medvetenhet och har därmed lättare att ta aktiv ställning
för dessa frågor.



Nättidningen förutsättningar vad det gäller att publicera nyheter i ”stundens hetta” påverkar
journalistens arbetsrutiner och sätt att rapportera. Detta kan ses som en stor fördel och
möjlighet men kan också skapa oro och motsättningar inom organisationen.
Den traditionella gruppen utrycker en strikt hållning till publicering av scoop på nätet. Man är
i gruppen inte riktigt överens om hur man bör förhålla sig till exklusiva nyheter men
gemensamt är en avvaktande hållning där man snarare vill vänta och se hur utvecklingen sker
än att agera. De menar att det gör att GP:s papperstidning tappar sin dragningskraft och styrka
om den inte kan publicera färska nyheter. Tydligt är här en prioritering av papperstidningen
som det primära mediet för nyhetspublicering. De verkar se nättidningen mer som ett tekniskt
experiment som verkar lite vid sidan om den övriga verksamheten.

”- Det gäller mest för dem att vara där och lära sig tekniken.” (Göran)

Den visionära gruppen menar att man bör publicera scoop i nättidningen men det är viktigt att
man gör avvägningar. De anser att publicera exklusiva nyheter omedelbart inte skall göras
förbehållslöst. Dess främsta styrka vilket ligger i dess möjlighet till ständig uppdatering och
omedelbar nyhetsrapportering bör utnyttjas bättre, anser de. De tycker att det är fel att hålla på
scoop för att låta de gå i tryck i den vanliga tidningen först. På så vis utnyttjar man inte
mediets främsta styrka vilket visar på att man inte sätter lika högt värde i nättidningen som
den vanliga tidningen. Organisationen måste utarbeta en policy för nättidningen och de ska
inte vara samma som för papperstidningen. Viktigt är då att man erkänner nättidningen som
en värdefull del av GP.

Vad det gäller nyhetsvärdering visar de båda grupperna på likheter men även vissa märkbara
skillnader. Den traditionella gruppen anser att nyhetsvärderingen bör se annorlunda ut i de
båda medierna. De menar att innehållet av nyheterna bör vara kortare, mer i form av referat.
De tror att språket kommer att ha en annan form än i papperstidningen. Detta till följd av den
korta tid nyheten tar innan den publiceras på nätet. Denna omedelbarhet medför ett annat sätt
att rapportera där nyheten hela tiden är under process till skillnad från papperstidningen där
nyheten har en längre leveranstid. Detta innebär att en nyhets ständiga uppdatering ger en
annan typ av uppbyggnad än den  traditionella uppbyggnaden som vi ser i den tryckta
tidningen.

Papperstidningen skall stå för de mer genomarbetade artiklarna med bakgrund, skeende och
analys, säger de. Detta tror de är svårt att leverera den sortens genom arbetade material i
nättidningen där snabbheten av information är viktig. De framhåller ändå vikten av att
bibehålla de journalistiska kraven även vid nätpublicering.

Den visionära gruppen är överens om de journalistiska kraven skall vara de samma i de båda
medierna. Till skillnad från den första gruppen anser de att man ska ha samma
nyhetsvärdering i de båda medierna. Denna grupp ser inte att språket eller texten bör anpassas
direkt efter Internet. Att nyheterna på webben skall värderas och väljas ut med samma
premisser som i papperstidningen ser de som självklart. Jag tolkar deras uppenbara
självklarhet i denna fråga som en värdering av prestige och status. Att de inte vill se att man
gör avkall på de journalistiska kraven med risk för en kommersialisering av nyhetsinnehållet
är mycket viktigt för dem. Man vill inte riskera negativa verkningar på nättidningens status.

Den traditionella gruppen har ett försiktigt förhållningssätt till länkningar ut från nättidningen
och uttrycker inga förslag kring detta. Jag upplever det som de inte heller vill uttala för
mycket då de inte riktigt anser sig ha tillräckliga kunskaper. Det finns en viss skepsis och oro



inför att länka till andra sajter på Internet. Journalisterna utanför webbredaktionen har ju ännu
inte den vana och rutin av att göra länkningar. De har inte kontroll över hur dessa länkningar
görs vilket kan kännas lite obehagligt.

Den visionära gruppen uttalar en tydligt öppnare hållning i denna fråga. De menar att man bör
utnyttja denna möjlighet till att länka vidare till annat material. De anser att länkningar till
andra sajter som ger ytterligare information endast har positiv effekt för tidningens
trovärdighet. Detta ger också en ökad möjlighet för läsaren att skapa sig en åsikt kring
materialet. Självklart bör man vara noga med vad man länkar till och man länkar inte till
privata företag eller andra sajter av kommersiellt slag. Denna fråga kan liknas vid den tidigare
frågan om omedelbara nyheter där grupperna visade på ett liknande förhållningssätt. Jag anser
att förhållningssättet har mycket att göra på hur man värderar nättidningen gentemot
papperstidningen. Hur stort utrymme och vikt man ger delger den inom organisationen.

Båda grupperna visar på att man sätter mycket stor vikt i användarnas bild av mediet.
Journalisterna är ju i direkt beroende av sina läsare då det är dem som är deras uppdragsgivare
och skapar deras arbete. Detta är man mycket medveten om och man sätter stort värde i
kontakten med läsarna. De verkar ha ett nära förhållande till sina läsare och de påtalar vikten
om att vara försiktig i förändringar av tidningen då det är viktigt att man har läsarnas
förtroende. Man kan skönja en viss oro för att förändringar av papperstidningen skulle minska
antalet läsare och i förlängningen hota deras arbete. Denna traditionella grupp påtalar vikten
av kontakten med läsarna och medger att den blivit större i och med e-post. De poängterar
dock att man inte når alla via e-post och att det är främst de unga som har tillgång till detta.
Jag uppfattar även vissa tendenser till att man inte sätter lika hög vikt i e-post som t ex
telefonsamtal och vanliga brev. Lasse uttal talar för att inte värderar de som skickar e-post
lika högt. Han särskiljer en viss grupp av människor som inte tänker igenom sina handlingar
tillräckligt.

”- Det är en hel del datanördar som inte har något bättre för sig – närmare tankar till
handling.” (Lasse)

Den visionära gruppen är mycket positiv till den ökade kontakten med läsarna. Det är dock
fortfarande telefonen som är det vanligaste medlet för kontakt med läsarna.

”- Kontakten med läsarna är helt avgörande för lyckosam journalistik.” (Klas)

Sammanfattningsvis kan man säga att de båda grupperna har stora skiljaktigheter men även
vissa likheter vilket för dem samman. Jag upplever inte dessa grupper som två motpoler till
varandra utan det är deras erfarenheter och kunskaper kring nättidningen och dess verksamhet
som skapar motsättningarna. Den traditionella gruppen arbetar fortfarande utifrån de
förutsättningar som gäller för papperstidningen. Deras förhållande till nättidningen handlar
mycket om spekulationer, farhågor och avstånd. De har inte direkt påverkats av dess
verksamhet men deras uttalande påvisar att det ändå finns starka åsikter om nättidningen.

Den visionära gruppen har starka kopplingar till nättidningen vilket ger dem mer kött på
benen i dessa frågor. Det finns en större medvetenhet om mediet och dess förutsättningar
inom denna grupp. De känns mer förankrade i en konkret verklighet.



Ett tydligt intresse för Internet som nyhetsmedium visar sig hos denna grupp som är full av
visioner och idéer för framtida utveckling. De tycker att det är viktigt med utbyte av
information, idéer och samarbete inom organisationen. De har en allmänt öppen inställning
till nyprövningar och förändringar inom organisationen. Denna grupp genomsyras av en hög
tro på ökad integration och samverkan medierna emellan. De tycker att nättidningen bör
utnyttja sina styrkor i en högre utsträckning än vad nu sker…

Diskussion och slutsatser

Det främsta syftet med denna uppsats var att belysa journalisters tankar och värderingar
rörande till nyhetspublicering på webben.

Då ämnet är relativt outforskad och det inte finns något större teoretiskt underlag grundar sig
uppsatsens teori främst i empiriskt material. Då jag valde att begränsa mitt urvalsunderlag till
ett antal journalister anställda vid ett och samma företag kan inte mina slutsatser kring
nyhetspublicering på webben ses som ett allmänt förhållande. Göteborgs-Posten är en
dagstidning med stor lokal förankring och kan inte jämföras med tidningar som Svenska
Dagbladet, Aftonbladet och DN som har en större spridning i hela landet. Uppsatsens
kvalitativa undersökningsmetod ger inte svar i form av mer statistiska och generella svar utan
svarar istället mot en mer djupgående bild av en enskild organisation och ett begränsat antal
journalister åsikter och värderingar.

Mina studier av Göteborgs-Posten tyder på att journalisternas yrkesutövande och krav inte
förändrats nämnvärt. Däremot har nya arbetsroller uppkommit för de journalister som arbetar
med dagstidningens nätbaserade upplaga. De resultat som uppnåtts genom min studie tyder på
att tidningsvärlden är inne i en dynamisk period där man är ute på ett okänt farvatten och
sjökortets ofullständighet gör det svårnavigerat. Journalisterna har generellt en positiv
inställning till dess verksamhet men engagemanget och graden av involvering varierar. Man
känner förtroende för personalen på webbredaktionen och det uppfattas som de utför ett bra,
journalistiskt jobb. Samtliga webbredaktörer på GP har journalistisk utbildning vilket jag tror
är av stor vikt för att skapa ett förtroende bland journalisterna på de övriga redaktionerna och
för webbverksamheten som helhet. Ledningens engagemang och intresse för mediet är väldigt
viktigt för nättidningens utveckling.

En problematik som man stöter på vid publicering av nyheter på webben är det kunskapsglapp
som man möter på dagstidningarna. På webbredaktionen stöter man på ett högt tekniskt
kunnande samt ett allmänt journalistiskt kunskapsfält. På de andra redaktionerna arbetar
journalister med mycket goda fackkunskaper men med i allmänhet magra tekniska kunskaper
inom IT. Detta är ett problem som i dagens läge upplevs som frustrerande och hindrande för
nättidningarna. Journalisterna har inte heller samma kontroll över sitt material då det
publiceras på webben vilket kan skapa en känsla av osäkerhet och motstånd.

När de nya möjligheterna med nyhetspublicering på Internet har uppkommit kommer det i en
tid då dagstidningarna har sett en nedgående trend vad det gäller läsarsiffror. En satsning på
nätpublicering kräver både stora finansiella investeringar men även ett långsiktigt strategiskt
tänkande. För att integrera denna nya kommunikationsteknologi i en sådan traditionellt
bunden organisation som tidningsvärlden är givetvis inte en okomplicerad sak. Internet och
andra former av interaktiva, multimediala och digitala tjänster kommer att förändra
medialandskapet dramatiskt. Dagstidningarna ses som en nödvändig del av vår demokratiska



informationsstruktur och är också en viktig plattform för diskussion och informationsutbyte
mellan medborgarna. Internet skapar enorma möjligheter till ökat inflytande och påverkan för
medborgarna. Denna situation sätter dagstidningarna i ett fördelaktigt läge som länk mellan
samhälle och medborgarna. Den horisontella kommunikationen mellan användare på Internet
ger dem tillgång till den sfär som traditionellt var exklusiv för journalisten (Heinonen 1999, s.
85).

Framtidsperspektiv

”- What is clear is that the role of newspapers will change, both in view of the
effects of information technologies on society as a whole and in view of the
effects on the distrubition and production system of the news media itself.”
(Bierhoff 1998, s 45)

Jag tror att vi kommer att se en ökad specialisering av de båda medierna vad det gäller
innehåll, form och utseende. Det mesta av nyhetspubliceringen kommer troligen att ske i
nätupplagan. Denna övergång kommer att ske successivt och är en process som måste ske i
samspråk med användare-producent-teknik.

I och med Internets ökade roll i vårt samhälle både som medium och förmedlare av
information kommer journalisten inte gå opåverkad ut ur detta. Idag arbetar merparten av alla
journalister på samma sätt som tidigare men nu när mer informationsberget ständigt växer får
journalisterna en allt viktigare roll som sovrare och presentatörer av information. Denna nya
roll som informationsmäklare kommer spela en ökad roll i vårt informationssamhälle. Flera
nya yrkesområden skapas inom denna arena där kunskap av att sortera och selektera stora
mängder information är värdefull. De läsare som knappar in sig på Internet kommer att förlita
sig på dessa informationsmäklare som kan skapa mening åt ett stort informationsutbud. De
blir till ett ”filter” för läsaren.

Journalisters nya roll kan jämföras med bibliotekariens, som också röjt nya marker i vårt
informationssamhälle. Dessa båda yrkesgrupper närmar sig varandra då deras yrkesuppgifter
vidgas alltmer.

Samtidigt som det kommer finns de som arbetar främst med att selektera och paketera
information (informationsmäklarna) finns de traditionella yrkesuppgifterna kvar fast i mindre
renodlad form en tidigare. Många journalister kommer som tidigare arbeta med att samla,
analysera och presentera material kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare men de
kommer att vara mindre bundna till någon specifik medieform.

Nu när läsarna själva kan nå information utan journalisten inverkan ställs ökade krav på
journalistens traditionella uppgifter. De stora förändringar i distrubition och produktion som
föreligger kommer att påverka journalistens roll. Tidigare handlade journalistens arbete
mycket om att leverera information till allmänheten. Denna information finns idag tillgänglig
för gemene man på ett sätt som tidigare var omöjlig. Förr var läsaren mer i händerna på
journalisten och den verklighet som beskrevs genom massmedia. Nu har läsaren fått en ökad
kontroll över nyhetsförmedlingen. Rollen som sovrare av information kan komma att bli den i
framtiden viktigaste rollen för journalisten. Dagstidningarna har här mycket goda
förutsättningar att med sin kompetens av nyhetsförmedling vinna läsarnas förtroende på nätet.



Det gäller inte längre för journalisten att få ut ett meddelande utan att behålla
uppmärksamheten för läsaren. Det har visat sig att efter ungefär ett halvårs
Internetanvändande brukar användarna hålla sig till 5-10 bokmärken som de relativt frekvent
besöker. Då gäller det för dagstidningen att slå sig in bland dem och då gäller det att väl
marknadsföra sig och etablera en kontakt med läsaren.

Omedelbarheten av nyheter på Internet är det som mest skiljer det från publicering i tryckt
form. Detta innebär ett helt nytt sätt att förmedla nyheter vilket troligtvis är det som mest kan
komma att påverka journalisternas yrkesutövande. Aktuella rapporter visar på att allt fler
dagstidningar börjar publicera exklusiva nyheter direkt på webben (Heyboer 2000, s 1ff).
Detta har annars varit något som man varit försiktig med men denna tendens tyder på att man
ser nättidningen som en stark konkurrenskraft för att dra till sig läsare.

Frågan man kan ställa sig är vilka avvägningar man bör göra vid publicering av exklusiva
nyheter på webben? Alla nyheter kanske inte är angelägna att släppa så fort som möjligt.
Lokala nyheter tillhör en sådan kategori nyheter som troligen kommer placeras högt på denna
lista över ”heta” nyheter för webben.

Troligen kommer journalister att bli tvungna till en mer multimedialt tänkande i framtiden då
Internetbaserade nyheter får en mer framstående plats i nyhetsorganisationen.

Gränserna för vad som är journalistiskt och icke-journalistiskt material på svårare att avgöra
på webben än i tryckt tidning. Det kan vara svårt att identifiera upphovsgivaren och källorna.
De tvingas ta beslut kring ett otroligt stort informationsutbud där det ofta inte är självklart
vilka källorna är. Detta problem kommer troligtvis att lösas då både användare och
publicerare lär sig hantera mediet efter dess förutsättningar. Än så länge finns inga längre
traditioner eller fasta regler för hur olika element skall markeras och identifieras. Detta är en
mycket viktig fråga inom nätjournalistiken idag. Merill Brown, chefredaktör för nätutgåva av
den stora internationella nyhetsbyrån MSNBC, menar att länkningar och interaktivitet är de
faktorer som gör det så svårt att skilja mellan journalistiskt och kommersiellt material (Smillie
2000). Det fria flöde av information som råder på Internet där gränserna är flytande mellan
vad som kommersiellt och redaktionellt är en utmanande situation för journalistiken.

Bredden, djupet och kvalitén av nyheterna beror på konsumentens val att använda mediet.
Mediets verktyg samt konsumentens förmåga och vilja att utnyttja dem är grundläggande för
nyhetsförmedlandet. Attityden till läsarna håller på att ändras. Pressen ser ett värde i att
läsarna/webbesökarna är aktiva. Internet ger pressen praktiska möjligheter till dubbelriktad
kommunikation. Läsarna kan delta i diskussion om tidningens innehåll, göra sig hörda i
insändarspalter och ta kontakt med journalisterna med frågor, nyhetstips och önskemål. Detta
ställer förstås höga krav på lyhördhet och att journalisterna avsätter tid för kontakt och
diskussion.

I framtiden kommer de dock bli tvungna att arbeta mot flera olika medium - vem vet? TV –
Radio – WAP – Internet – Pappersmedia – allt kommer att gå in i varandra vilket kommer att
göra gränserna alltmer diffusa. Internet kommer troligen inte innebära en sak i framtiden utan
kommer ha flera underavdelningar där de kommersiella inslagen varierar stort. En nivå
kommer att vara superkommersiell där gränsen mot tv blir mycket flytande, tror Per-Olof
Eliasson (G-P 00-02-17). Jag tror att det blir nödvändigt för journalisterna att ha en allsidig
kunskap av att arbeta med olika medier. Internets karaktär kommer säkert att få en mer
renodlad karaktär men på olika nivåer. De nya kunskaper som krävs av Internet kommer inte



att ersätta de traditionella kunskaper som journalister innehar. Internet kommer heller inte att
ersätta papperstidningen då dess ställning är starkt förankrad i vårt samhälle. Det är själva
paketeringen av nyheter som kommer/håller på att förändras (Howard 1999, s 3).

Nättidningarnas utveckling beror framför allt på användarnas vilja och förmåga att integrera
dem i vardagen. Studier av massmedieanvändning visar på att människor formar sina behov
efter rutiner i vardagen (Massmedier 1998, s 357). Att läsa tidningen på morgonen kan sägas
vara en sådan rutin som övervägande delen svenskar ser som en del i deras vardag. Idag är det
svårt att se hur nättidningsläsandet skulle få en naturlig plats i svenska hushåll. Som jag ser
det kommer vi inte att kunna skönja några allmänt tydliga rutiner kring denna
medieanvändning. Visionärer talar om hur vi i framtid är ständigt ”uppkopplade” med en stor
skärm på väggen som levererar information till oss med hjälp av ”intelligenta agenter”. När vi
sitter och äter vår frukost skall vi på skärmen kunna få upp aktuella nyheter. Om vi sedan vill
ha något ta en närmare ”titt” på informationen skriver vi ut de aktuella sidorna.

”- Om 10 år har alla tillgång till Internet i hemmet och det kommer innebära
helt nya möjligheter för nyhetspublicering på nätet.” (Jens)

Mycket av dagens forskning kring IT fokuseras kring hur samhället har anpassat sig till den
nya teknologin. Intressant och viktigare är att se till användarvänligheten och vad man bör
utveckla för verktyg för att tillgodose användarnas behov. Det vore intressant att närmare
studera Internets betydelse för demokratin. Genom användarnas ökade kontroll och aktiva roll
på Internet kan de få en ökad känsla av att kunna påverka det som händer i statliga byråkratins
korridorer. Frågan är om det finns någon verklig grund för att ett sådant resonemang stämmer
med verkligheten? Den ökade kontakten mellan läsare och journalist kan komma till uttryck i
bland annat diskussionsgrupper på nätet. Det skulle vara intressant att se hur en
diskussionsgrupp på nätet skiljer sig i innehåll och form jämfört med i papperstidningen.
Forskningsområdet kring Internet och dess innehåll visar på outtömliga möjligheter till
intressanta infallsområden. Jag tycker att det är viktigt att vi ägnar detta medium mycket
uppmärksamhet i forskningssyfte då det angår och berör oss alla.

Nyhetspublicering på webben innebär revolutionerande möjligheter för nyhetsmedia. För
dagstidningarna innebär detta nya rutiner och förutsättningar vilket kräver långsiktiga
strategiska, finansiella och strukturella åtgärder för organisationen. För bara några år sedan
var nättidningen som en vilsen bit i ett stort pussel. Nu har den äntligen funnit sin plats men
pusslet är ännu inte färdiglagt. På biblioteken har nättidningen blivit till ett naturligt
komplement till den vanliga tidningen vilket skapar ytterligare ett område för bibliotekarier
att bevaka.

Att det är användarna (läsarna) som styr utvecklingen står ändå klart då ett medium utan
publik är ointressant både ur ett ekonomiskt och samhälleligt hänseende. Undersökningar
visar på att det finns ett stort växande intresse för att läsa nyheter på Internet. Det är med
spänning vi följer de närmaste tio årens utveckling som kommer att bjuda på stora
förändringar vad det gäller nyhetsrapportering och informationshantering!



Sammanfattning

Denna magisteruppsats främsta syfte var att studera ett antal journalisters förhållningssätt till
Internet som nyhetsmedium. För att öka läsarens förståelse för nättidningar som fenomen tas
relevant litteratur skriven inom området upp som bakgrund till undersökningen. En kvalitativ
metod användes för att fokusera på de åsikter och värderingar som framhålls av de enskilda
journalisterna. För undersökningen valdes en enskild dagstidning ut för att genom en
fallstudie klargöra tendenser och uppfattningar på ett tydligt sätt. Uppsatsens inriktning stöds
genom fyra frågeområden vilka behandlas i texten. Dessa frågeområden är;
1) Relationsstrategier
2) Nyhetsurval
3) Användarbilden
4) Internet

I teoriavsnittet tas journalistens förändrade roll upp med utgångspunkt från
gatekeepingbegreppet i nyhetssammanhang. En gatekeeping-process är ett meddelandes väg
genom ett antal olika ”gater” eller portar, vilka utsätter meddelandet för selektering,
omvandling eller någon annan typ av påverkan av meddelandets innehåll och form. En nyhet
passerar flera olika gater innan den når sin mottagare och journalisten har en del av denna
nyhetskedja. Journalisten kan alltså sägas vara en gatekeeper, en person som på något sätt
utsätter meddelandet för behandling. Vid elektronisk publicering är nyhetens väg till
publicering kortare än i den tryckta tidningen. De journalister som arbetar med nättidningen
har fått en utökad roll i och med att de ofta sköter flera led i själva nyhetsproduktionen såsom
redigering, korrigering och publicering. Man kan hävda att läsaren ökade möjligheter att
påverka sin egen läsning på Internet kan leda till ett minskat behov av journalister. Det är
dock inte troligt då vårt behov av nyheter inte beräknas avstanna och ett ökat behov av
kvalificerade sovrare i nyhetsdjungeln är snarare en troligare utveckling.

Det finns en rad olika förhållningssätt till nätutgåvan bland dagstidningarna. Det vanligaste
exemplet man ser är att tidningarna lägger ut valda delar av pappersutgåvan för att sedan
komplettera det egna materialet på olika sätt. Att publicera material på nätet är inte alltid en
okomplicerad historia då man oftast uppdaterar materialet med hjälp av källor utanför
tidningen. Vad det gäller fotografier är detta extra invecklat då vissa internationella
nyhetsbyråer inte lika frikostigt tillåter elektronisk publicering av deras bilder.

Dagstidningar uppfattas som trovärdiga och pålitliga vilket gör deras förutsättningar goda att
lyckas med en nättidning. Deras främsta styrka ligger i deras varumärke vilket skapar ett stark
grund att utgå ifrån i deras ambition att vinna nya läsare på nätet.
Nättidningens framgång beror till stor del i papperstidningen som utgör ryggraden i den
journalistik som bedrivs i nättidningen.

Resultaten från undersökningen visar på att det finns tydliga skiljaktigheter bland
journalisternas åsikter och värderingar kring Internet som nyhetsmedium. Journalisterna delas
upp i två grupper, den traditionella- och den visionära gruppen. Den traditionella gruppen har
en mer försiktig hållning och är generellt relativt dåligt insatta i nättidningens verksamhet.
Den visionära gruppen är däremot mer öppen, kunnigare och förändringsbenägnare vad det
gäller nättidningens utveckling. Frågor som visar sig speciellt viktiga är de som rör
integration och samarbete. Här skiljer sig grupperna åt vad det gäller graden av engagemang



och visioner för framtiden. Gemensamt är dock deras samsyn om vikten av ökad integration
och samarbete för nättidningen vilket bådar gott för framtiden!



Källförteckning

Tryckta källor

Augustsson, Anna-Karin, (1996), Journalister och bibliotekarier : Två yrkesgrupper – ett
samarbete. - Borås : Valfrid, 1996 (Småtryck från Valfrid nr.1)

Barnes, Melody, (1999), Gatekeeping. Section II.
URL: http://uts.cc.utexas.edu/~ifki423/ResearchPaper/Section2.html
Dokumentet laddades ner 1999-12-14

Bauréus, Lisa, & Ehrenbåge, Marie, (1998), Researchyrket - en resurs eller ett hot? Borås.
Bibliotekshögskolan, (B-uppsats)

Bergström, Annika, & Weibull, Lennart, (1999), Internet som massmedium // Ljusnande
framtid : SOM-undersökningen 1998. - Göteborg : SOM-institutet, Göteborgs Univ., s. 201-
221 (SOM-rapport ; 22)

Bierhoff, Jan, (red.), (1998), The Future of printed press : challenges in a digital world. -
Maastricht : European Journalism Centre.
URL: http://www.ejc.nl/hp/fpp/contents.html>.
Dokumentet laddades ner 1999-04-08

Boström, Svenåke, (1998), Design - lika viktig på nätet som på papper. // Lindskog,
Thorbjörn, (red.), Internet som den förlängda tidningen. - Stockholm : Tryckeriett i
Stockholm Tidningsutgivarna, s. 81-87

Corbin, Juliet & Strauss, Anselm, (1990), Basics of grounded theory procedures and
techniques. - Newbury Park, California Sage

Dahl, Bosse, & Springfeldt, Gunnar, (1998), Nya Nya Medier : Projektrapport 981026.

Delano, Anthony, (1996), The newest new journalism. Presented at the 10th colloquium on
communication and culture - the future of journalism. - Piran, september 11-15. s. 6

Eliasson, Per-Olof, (2000), Må mångfalden på Internet leva kvar // Göteborgs-Posten
00-02-17, s. 42

Fjellman, Erik, & Sjögren, Jan, (1998), Nyhetsläsning på Internet - Svenska CNN från ett
användarperspektiv. - Göteborg : JMG, Göteborgs Univ. (Arbetsrapport ; 83)

Genborg, Kenny, (1998), Glöm deadline och trycktider! // Internet som den förlängda
tidningen.- Stockholm : Tryckeriett i Stockholm. Tidningsutgivarna, s. 21-27



Grffiths, R.T, (1999), The History of the Internet // Internet for historians, History of the
Internet : the development of the Internet. – Leiden : Univ. of Leiden
URL: http://www.let.leidenuniv.nl/history/ivh/INTERNET.HTM
Dokumentet laddades ner 2000-03-27

Hadenius, Stig, & Weibull, Lennart (red). (1999), Massmedier : Press, Radio & TV i
förvandling. 7., helt omarbetad upplaga. - Stockholm : Bonnier

Hedman, Lowe, (red.), (1998), Pressen på Internet. - Uppsala : Reprocentralen. (Institutionen
för journalistik och masskommunikation, Göteborgs Univ. ; 83)

Hedman, Lowe, (1999), Förutsättningar för dagstidningar på Internet // Ljusnande framtid :
SOM-undersökningen 1998. - Göteborg : SOM-institutet, Göteborgs Univ., s. 223-245 (SOM-
rapport ; 22)

Heinonen, Ari, (1999), Journalism in the age of the net : changing society, changing
profession. -  Tampere : Univ. of Tampere. (Acta Universitatis Tamperensis ; 685)

Heyboer, Kelly, (2000), Going live // American Journalism Review, January/February 2000
URL: http://ajr.newslink.org/ajrheyboerjan00.html
Dokumentet laddades ner 00-02-11

Howard, Shanna, (1999), Media Skills : the print journalist vs. the ”multimedia” journalist”. –
Univ. of Texas, Austin
URL: http://uts.cc.utexas.edu/~ifki423/ResearchPaper/Section4.html
Dokumentet laddades ner 1999-12-14

Hvitfelt, Håkan, (1989), Nyheterna & Verkligheten : byggstenar till en teori.- Göteborg :
JMG, Univ., Journalisthögskolan.

Höglund, Lars, (1999), Bibliotekens värde // Holmberg, Sören & Weibull, Lennart, (red.),
Ljusnande framtid : SOM-undersökningen 1998. - Göteborg : SOM-institutet, Göteborgs
Univ., s. 115-128 (SOM-rapport ; 22)

Leer, Anne, C., (1996), It’s a wired world : the new networked economy. - Oslo :
Scandinavian University Press.

Lindskog, Thorbjörn, (1998), Portal - ger tidningarna möjlighet att vara kommersiella på nätet
med bibehållen journalistisk integritet // Pressens Tidning 98;20,20-21

Mediebarometern 1998, Nordicom Sverige. Göteborgs Univ. 1999

Merriam, Sharan B., (1994), Fallstudien som forskningsmetod. - Lund : Studentlitteratur.

Moon, Jim, (2000), Newspaper Web sites step lively out of print’s shadow // The Freedom
Forum Online. Media studies center, 2000-1-12
URL: http://www.freedomforum.org/professional/2000/1/12websites.asp
Dokumentet laddades ner 2000-03-14



Morkes, John, & Neilsen, Jakob, (1999), Concise, SCANNABLE, and objective: how to write
for the Web.
URL: http://www.useit.com/papers/webwriting/writing.html
Dokumentet laddades ner 1999-05-05

Nielsen, Jakob, (1996), Inverted pyramids in cyberspace (alertbox for june 1996).
URL: http://www.useit.com/alertbox/9606.html
Dokumentet laddades ner 1999-05-05

Nicholas, Dave, & Williams, Peter, (1997), Journalism and the Internet: the changing
information environment. London : City Univ.
URL: http://www.soi.city.ac.uk/~pw/ji_lit.html
Dokumentet laddades ner 1999-04-07

Nua Internet Surveys, (2000), How Many Online?
URL: http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/index.html
Dokumentet laddades ner 2000-03-22

Persson, Camilla, (1998), Svenska dagstidningar : en undersökning av svenska dagstidningar
på nätet och i viss mån jämförelse med papperstidningen under hösten 1998. – Åsö
Gymnasium (Specialarbete)
URL: http://www.aso.edu.stockholm.se/~mdh8perc/individuellt/uppsats.html
Dokumentet laddades ner 2000-02-25

Shoemaker, Pamela . J., (1991), Gatekeeping. California : Newsbury Park (communication
concepts ; 3)

Sjögren, Sten, (1999) Snart kan även nallen surfa // Göteborgs-Posten 1999-10-28, s. 31

Sifo Interactive Media, (1999), Aktuell webbstatistik,
URL: http://www.sifointeractive.com/home/index.html
Dokumentet laddades ner 1999-12-10

Smillie, Dirk, (2000), Panelists say separating content, commerce a major Web issue // The
Freedom Forum Online 2000-03-02
URL: www.freedomforum.org/news/news/2000-03-02-13.asp
Dokumentet laddades ner 2000-03-14
Weber, M., (1952), The protestant ethic and the spirit of capitalism. -  Charles Scribner´s Sons
: New York // Riley, M., (1963), Sociological research : I a case approach. - Harcourt Brace &
World, Inc. s.342

Muntliga källor

Åtta intervjuer utförda på Göteborgs-Posten, maj och oktober 1999
Intervju med Per-Olof Eliasson utförd på Journalisthögskolan i Göteborg, maj 1999
Intervju med Krister Bengtsson utförd på Svenska CNN i Göteborg, oktober 1999



Bilaga 1

Frågor till journalisterna

Ålder?
Utbildning?
Hur länge har du arbetat på GP?
Vilka samarbetar du mest med?
Hur ser ditt samarbete med webbredaktionen ut?
Skulle du önska att detta samarbete såg annorlunda ut?

Hur ser din bild av dagstidningsläsaren ut?
Hur tror användarbilden skiljer sig mellan papper- och nättidning?
Vilken feedback får du från läsarna?

Vilka nyheter värderas högst i tidningen?
Tycker du att nyhetsvärdering i nättidningen bör vara densamma som i papperstidningen eller
bör den se annorlunda ut?
Ser du några svårigheter med att bibehålla sin journalistiska trovärdighet på nätet?

Hur långt sträcker sig dina Internetkunskaper?
Vad anser du vara Internets främsta fördelar och nackdelar som nyhetsmedium?
Vad anser du vara papperstidningens främsta fördelar och nackdelar som nyhetsmedium?

Har ditt sätt att arbeta förändrats i och med nyhetspublicering på Internet?
Hur tror du att journalistrollen kommer att förändrats i framtiden?
Vad tror du om GPs utveckling i framtiden?

Ser du någon problematik kring området?


