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Abstract
Most swedish newspapers have a homepage where their news are presented. 
Existing guidelines describing how to write for the web often recommends 
you to keep it short and stay objective. But how about longer pieces of content 
presented in the print version? What will become of reports, interviews and 
essays as we’ve come to know them as the printed newspaper goes digital?

Interviews with representatives of five swedish newspapers shows that the 
 extent to wich content is being published on the web is connected to the overall 
purpose of the web presence. The fact that many newspapers does not publish 
longer pieces of text on the web rather seems to be an economic issue, than a 
matter of good readability.

Past studies shows that longer pieces of text may well work on the web, if the 
reader’s interest is big enough. But how about the readers that does not active 
seek out for the article? How can you make them stop and read the text? What 
makes a text tempting? The litterature says:

• Text appeal (interesting content, structured graphic design, low demands on 
the reader).

• An overview of the content of the article.
• Possible entries in the text (headlines, between headings, preambles, fact 

boxes, pictures, captions, videos, sounds). 
• Tempting, informative and reliable headlines.

It was found that is not the text itself, but the visual presentation that needs 
to be reconsidered. With that in mind, I produced an interpretation that be
came the discussion material in a focus group interview. The outcomes of the 
latter confirmed several of the above stated factors that make a piece of text 
seem  interesting. However, personal habits and preferences also seems to be 
important.

I find existing guidelines for presenting written material on the web relevant 
also in other contexts. But when it comes to longer, deeper text based on drama 
or connotation that had been lost in the revision, theres is a need to rethink. Just 
keeping on placing the original piece of text in the the type of interface that 
most online newspapers is presented in today will lead to fewer readers when 
the reading experience offered by a printed paper –with an overview, entries in 
the text and surrounding information– goes to waste.

Keywords: daily newspaper, write for the web, attract reading, text design, 
information design
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Sammanfattning
Idag har de flesta svenska dagstidningar utöver papperstidningen en webbplats 
där de förmedlar sina nyheter. Riktlinjer för hur man skriver på webben, säger 
att man ska hålla sig kort och saklig. Men vad händer då med längre inslag ur 
tidningen som reportage, intervjuer och essäer, när dagstidningen digitaliseras?

Genom att intervjua representanter från fem svenska dagstidningar kom jag 
fram till att de  beroende på vilket syfte de har med sin webbplats, lägger upp 
mer eller  mindre material. Att många dagstidningar inte publicerar längre text
material på  webben verkar snarare vara en ekonomisk fråga, än en fråga om god 
läs barhet. 

Genom litteraturstudier kom jag fram till att längre texter visst kan fungera på 
webben, om läsaren är tillräckligt intresserad. Men hur gör man då med läsare 
som inte aktivt söker upp artikeln? Hur ska man få dom att stanna och läsa 
texten? Vad gör en text lockande?  Tidigare forskning säger:

• Text appeal (intressant innehåll, strukturerad grafisk form, låga krav på    
läsaren). 

• Översikt över artikelns innehåll.
• Möjliga ingångar i texten (rubrik, mellanrubrik, ingress, faktarutor, bilder, 

bildtexter, filmklipp, ljudklipp).

•  Lockande, informativa och trovärdiga rubriker

Det visade sig alltså att det inte är texten i sig, utan själva inramningen som 
 behöver omarbetas. Med det i åtanke formade jag ett gestaltnings förslag 
som användes som diskussionsmaterial i en fokusgruppsundersökning. 
 Undersökningen bekräftade många av de faktorer som gör en text intressant, 
men visade också att vana, tycke och smak även är avgörande för vad man tycker 
är lockande och lätt att läsa. 

Riktlinjerna som finns för att skriva på webben finner jag fullkomligt  relevanta 
för att skapa en lättillgänglig och informerande text, även i andra kontexter 
än bara på webben. Men när det gäller längre, mer djupgående texter som 
bygger på en dramaturgi eller stilvalör som hade gått förlorad i och med om
arbetningen bör man tänka om. Om man bara för över originaltexten till det 
gränssnitt som de flesta webbtidningar har idag kommer de förlora sina läsare, 
då den läsupplevelse som en papperstidning kan ge –med en tydlig översikt, 
ingångar i texten och kringinformation– försvinner.

Nyckelord: dagstidningar, skriva för webben, locka till läsning, textdesign, 
informationsdesign 
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Förord
Jag gillar att bläddra. Skumma, djupläsa och länge betrakta en stor färgstark 
bild. Känna pappret mellan fingrarna. Läsa framifrån, bakifrån, från mitten 
 eller diagonalt. Stryka under eller över ord. Måla mustacher på tanter och 
 klippa ut de allra finaste orden. 

Papperstidningen är inte död. Men den är under förändring, och jag väntar 
spänt på framtiden. Vi har haft en fin tid, papperstidningen och jag. Men 
 kanske är det dags att gå vidare nu. In i digitaliseringen. Låta träden växa fritt 
och satsa på mer ren el till våra datorer. Hitta tjusningarna med läsplattan, börja 
intreagera, diskutera och gilla. Vi har haft en fin tid, papperstidningen och jag, 
och än är den nog inte slut. Men kanske får vi snart börja om på nytt, se varandra 
med nya ögon och hitta nya sätt att umgås, papperstidningen och jag.

Det här är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning på Text
design. Informationsdesign är ett ämne som fokuserar på att göra information 
så effektiv som möjligt, anpassad för kontext och målgrupp. 

Mälardalens högskola väljer varje år ett område som studenternas examensar
beten ska behandla. 2012 års tema var Inkludering och exkludering. Jag  kommer 
i min studie gå händelserna i förväg, och se över hur långa textmaterial, ur
sprungligen skrivna för tryckt medie bör hanteras vid publicering på skärm.
Och kanske framför allt, hur gör man för att behålla läsarna, trots bytet av 
medie?

Emelie Wilhelmsson, Eskilstuna 2012



5

Innehållsförteckning
Abstract

Sammanfattning

Förord

Innehållsförteckning

Inledning.............................................................
Bakgrund..............................................................
Syfte.....................................................................
Problemformulering..............................................
Frågeställningar....................................................
Målgrupp..............................................................
Avgränsningar......................................................
Begrepp................................................................
De olika medierna................................................
 Webbtidningens kännetecken.................
 Papperstidningens kännetecken.............

Teori………………………………………………..
Läsning på webben……………………………….
Riktlinjer för att skriva på webben……………….
Förändringar de senaste tio åren………………..
Väcka intresse…………………………………….
Källkritik…………………………………………….

Metod………………………………………………
Intervju med Olle Bergman………………………
Intervjuer med dagstidningar…………………….
 Analys…………………………………….
 Empiri……………………………………..
Metodkritik…………………………………………

Resultat……………………………………………

Gestaltning……………………………………….
Översikt och vägledning………………………….
Kontext……………………………………………..
Text…………………………………………………
Kringinformation…………………………………..
Enhet……………………………………………….
Annonser…………………………………………..
Fokusgrupp………………………………………..
 Urval………………………………………
 Genomförande…………………………..
 Analys…………………………………….
 Empiri……………………………………..

Slutsats och diskussion………………………..
Källförteckning…………………………………..
Bilagor 

6
6
6
6
6
7
7
7
7
9
9

10
10
11
12
12
13

13
14
14
15
15
16

17

18
18
20
20
20
22
22
22
23
23
23
23

25
27



6

Inledning
I den här delen beskriver jag bakgrunden till studien, vilka frågeställningar 
jag vill besvara, vilken målgrupp jag kommer arbeta mot och vilka avgräns
ningar jag har. Dessutom följer en lista med begrepp och en definition av 
papperstidningen och webbtidningen.  

Bakgrund 
Vi går mot ett samhälle med färre papper, med efakturor, elegitimation 
och kommunikation via email. De flesta svenska dagstidningar har idag 
utöver papperstidningen även webbplatser där de förmedlar sina nyheter. 
2011 valde 92 procent av de svenska internetanvändarna att ta del av nyhets
rapportering via sina datorer, mobiltelefoner eller surfplattor (Findahl, 2011, 
s.14). 

Syfte
Mitt syfte med studien är att se över hur längre textmaterial ur dagstidning
en kan anpassas till skärmmediet utan att förkortas, men fortfarande locka 
till läsning. 

Problemformulering
Det finns många orsaker till att man inte läser på samma sätt på papper som 
på skärm. Mediernas skillnader och förutsättningar gör att vi tar del av dem på 
olika sätt och i olika situationer. Följaktligen finns det även riktlinjer för hur 
man bör skriva på webben för att göra det enkelt för läsaren. Bland annat bör 
man som skribent hålla sig kort, eftersom många läsare tenderar att skumläsa 
otåligt på webben (Geijer, 2008, s.7). 

Men om nu skärmmediet inte lämpar sig för längre textmassor, hur ska då 
reportage, essäer och mer ingående inslag överleva digitaliseringen av dags
tidningen? Jag kommer i mitt examensarbete se över hur man kan arbeta med 
längre textmaterial för att de ska fungera även på skärm.

Frågeställningar
• Behöver textmaterial ursprungligen publicerat i tryckt medie  omarbetas 
språkligt och grafiskt vid publicering på skärm?

• Vad finns det för fördel med att göra omarbetningar?

• Vilken omarbetning gör svenska dagstidningar idag?

• Hur kan man få längre texter att locka till läsning på webben?
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Målgrupp
För att genomföra min gestaltning kommer jag behöva utgå från en tänkt 
målgrupp. Bergström beskriver målgruppsbestämningen som en vägledning 
för det kommande kreativa arbetet (2009, s.57). Jag har valt att rikta in mig på 
en relativt bred grupp: läsare av svenska dagstidningar. Dagens nyheter, som är 
en av Sveriges största dagstidningar definierar sina läsare att vara mellan 15 och 
79 år (DN.se, 2012) och av den anledningen är även min målgrupp inom det 
åldersspannet. Att arbeta mot en så bred målgrupp innebär att det finns stora 
skillnader inom gruppen, vad gäller bland annat bostadsort, utbildning, in
komst och intressen. Det gör att gestaltningen blir relativt generell i sitt tilltal. 

Avgränsningar
Jag kommer enbart titta på dagstidningar i min studie. Kvällstidningar, tid
skrifter och gratistidningar liknande Metro kommer inte innefattas. 

Begrepp
Svenska dagstidningar: Lokal och rikspress som ges ut på morgonen upp till 
sju dagar i veckan.

Papperstidning: En fysisk tidning som trycks på papper.

Webbtidning: Tidningens webbplats där nyheter läggs upp löpande. 

Skärm/ skärmmedie: När jag pratar om skärmmediet menar jag datorer, 
 mobiltelefoner och surfplattor eller andra skärmar där man kan ta del av 
dagstidningars artiklar. 

Elektronisk tidning: En digital upplaga av tidningen som går att prenumerera 
på, eller köpa lösnummer av via en internetuppkoppling. I vissa fall identisk 
med papperstidningen. 

Längre texter: Texter av fördjupande karaktär som till exempel reportage, 
artiklar eller essäer. 
 
De olika medierna
För att klargöra hur papperstidningar och webbtidningar kan se ut 2012, och 
vad som skiljer dom åt följer nu en kortfattad jämförelse av respektive medies 
egenskaper. 
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Exempel webbtidning: Norrköpings tidningar 15 april 2012
Markeringar: grön: artiklar, röd: annonser, blå: kringinformation

Exempel papperstidning: Sydsvenska dagbladet 26 april 2012. 
Markeringar: grön: artiklar, röd: annonser, blå: kringinformation
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Papperstidningens kännetecken
Papperstidningen står för det traditionella sättet att presentera nyheter och 
består ofta av en eller flera delar. Den första delen innehåller de mest aktuella 
nyheterna, medan de efterföljande delarna kan behandla kultur, sport eller 
kanske ekonominyheter.

På papperstidningens framsida finns rubriker och bilder från utvalda artiklar i 
tidningen, som ska locka till läsning. På varje uppslag i papperstidningen ryms 
en eller flera artiklar. Artiklarna består i regel av en rubrik, ingress, brödtext 
och en eller flera bilder med tillhörande bildtext. I anslutning till artiklarna 
förekommer ibland även annan kompletterande information som faktarutor, 
diagram, listor eller andra grafiska element 

I papperstidningen finns i regel många annonser. De kan ta upp ett helt uppslag 
eller bara ett par kvadratcentimeter av tidningens yta. Dock är de för det mesta 
tydligt avskilda från artiklarna och grupperade på tidningssidan. 

Webbtidningens kännetecken
Nyhetsartiklar i webbtidningar presenteras ofta i flöden, där artiklarna  listas 
under varandra. Listan består av rubriker och ibland även en tillhörande kort 
ingress och en bild. För att se hela innehållet och läsa en artikel klickar man på 
den aktuella rubriken. Förutom själva artikeln med rubrik, ingress och bröd
text förekommer ibland även en eller flera bilder med bildtext, filmklipp, ljud
sekvenser, grafik eller länkar till relaterade artiklar. 

På startsidan finns de mest aktuella artiklarna. I menyn som oftast ligger 
 horisontellt högt upp på sidan kan man välja vilken del ur tidningen man vill 
läsa artiklar ur. Till exempel Kultur, Ekonomi eller Sport. Varje del har sitt eget 
nyhetsflöde. 

Sidan är ofta uppdelad i spalter. Den längst till vänster rymmer nyhetsflödets 
artiklar, medan de andra två rymmer kringinformation, med länkar till lästips, 
bloggar, väder, aktiebörsen och så vidare.

Det förekommer en hel del annonsering på webbtidningar. Det finns ofta 
  reklambanners högt upp på sidan, samt mellan artiklarna. Inte sällan  innehåller 
de animationer. Till skillnad från papperstidningen är det här vanligt att 
 annonser ligger mitt i textflödet och skapar uppehåll i läsningen. 

I många webbtidningar kan artiklarna kommenteras av läsaren. Det skapar ett 
separat debattflöde som ligger under artikeln. Ofta finns även länkar som ger 
möjlighet att ”rekommendera” på Facebook, ”twittra om det” och dela det via 
mail.



10

Teori
I den här delen redovisar jag mina litteraturstudier och de teorier jag bygger 
min studie på. 

Läsning på webben
Pappersmediet och webbmediet har olika förutsättningar och används på olika 
sätt av läsaren. Förutom de rent tekniska skillnaderna skiljer sig webbmediet 
stort från pappersmediet med sin möjlighet till interaktion. ”Mediet tillåter 
användaren att göra saker, inte bara se dem” (Englund & Gullbrand, 2001, s.19). 

Papperstidningen kan enbart förlita sig på text, bild och grafik medan webb
tidningen även kan ha inslag av rörlig bild, ljud och animationer. Dock hjälper 
den taktila egenskapen – som ju papperstidningen är ensam om – läsaren att få 
en snabb överblick. Genom att känna på tidningens tjocklek får man en känsla 
av tidningens omfattning och genom att bläddra igenom den kan man skapa 
sig en överblick av innehållet (Holsanova & Holmqvist, 2004, s.231). 

Vårt sätt att läsa på webben, skiljer sig från hur vi läser på papper. Geijer  beskriver 
hur vi skumläser, snabbt blickar igenom texten, innan vi beslutar oss för att 
fortsätta läsa mer noggrant. Finner vi inget av intresse klickar vi oss enkelt 
vidare till en annan sajt (2012, s.7). Vi länkas vidare, tappar bort oss och backar i 
webbläsarens historik. Det finns ingen garanti att man som webb tidningsläsare 
startar läsningen på webbtidningens startsida. 

Som läsare har man olika mål när man tar del av nyheter i olika medier. I en 
studie från 2004 visade det sig att informanternas generella mål med att ta del 
av nätburna tidningar, var att skaffa sig en snabb överblick över de aktuella 
nyheterna (Holsanova & Holmqvist, s.221). Läsning av papperstidningen är 
ett längre moment som anses vara avkopplande (s.240).

Som läsare på webben vet man ofta vad man är ute efter, och kan rata många 
texter innan man hittar den rätta. ”I många fall är surfaren på jakt efter   något 
specifikt och skumläser otåligt tills han/hon hittar det som är intressant. Långa, 
krångliga texter göre sig därför inget besvär på nätet om läsaren ska fångas” 
(Geijer, 2012, s.7).

Dock fungerar längre texter minst lika bra på webben som på papper, om intres
set hos läsaren redan finns. Enligt en studie från 2007 läser vi då till och med 
längre artiklar i högre grad på webben än på papper (Adam, Quinn,  Edmonds). 
Även Holsanova är inne på samma linje, när hon beskriver hur  läsare på nätet 
tenderar att läsa färre, men längre texter än papperstidnings läsare (2010, s.131).  
Hon har visualiserat det i figuren nedan:
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Adam, Quinn och Edmonds funderar vidare på orsaken till varför vår läsning 
skiljer sig åt medierna emellan. De ser helt enkelt webbtidningens nyhetsflöde 
med rubriker utan ”paketering” som en möjlig uppmuntran till skumläsning 
(2007, s.29). Intressant skulle vara att veta, om webbtidningarnas form har  något 
att göra med att vi skumläser i första hand. Skulle vårt läsmönster förändras om 
webbtidningarnas gränssnitt var annorlunda? 

Riktlinjer för att skriva på webben
För att göra det lättare att skriva texter anpassade för webben finns riktlinjer för 
hur man bör skriva för mediet. Merparten av den litteratur jag har tagit del av 
bygger på usabilityforskaren Nielsens idéer. I hans bok Användbar webbdesign 
(2001) finns en kort del som tillägnas just skrivande på webben, något som 
Nielsen anser finns för lite skrivet om (s.100). Han listar tre huvudregler för 
den som ska skriva på webben (s.101):

Nielsens teorier skapades i början av 2000talet och dess aktualitet skulle där
för kunna ifrågasättas med tanke på teknikens utveckling. Men Nielsen är noga 
med att poängtera att situationen kommer se annorlunda ut i framtiden (2001, 
s.103). Han menar att problemen som fanns med att läsa på skärm då, kommer 
vara lösta när gemene man har råd att köpa skärmar med högre upplösning som 
gör läsningen mer lik läsning på papper. 

Visualisering av läsmönster i dagstidningar på nätet och papper (Holsanova, 2010).

▪ Var kort och koncis. Dra ner textmängden med 
minst 50% jämfört om du skulle skriva för att 
publiceras i tryck.
▪ Texten ska vara lätt att skumma. Utsätt inte 
läsarna för långa textsjok. Använd istället korta 
stycken, underrubriker och punktlistor.
▪ Använd hypertext för att dela upp stora informa-
tionsmängder på flera sidor.
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2002 skrev skribenterna Lotten och Olle Bergman boken Skriv för webben. 
Trots att det är tio år sedan boken kom ut återkommer många av deras riktlinjer 
i internetkonsulten Erik Geijers Skriva för webben från 2012. 

Exempel:
• ”Använd mellanrubriker. Då hjälper du läsaren att orientera sig” (Bergman, 
2002, s.13).
• ”Mellanrubriken ska lyfta fram viktig information som underlättar skum
läsning och fungerar som en vägvisare för läsaren” (Geijer, 2012, s.22).

Förändringar de senaste tio åren
För att få en prognos över hur den tekniska utvecklingen har påverkat  skrivande 
på nätet kontaktade jag Olle Bergman, som fortfarande hållet kurser i  ämnet. 
När jag frågar honom vad som hänt de senaste tio åren nämner han tre 
 betydande faktorer. ”Vi har fått en mer rutinerad och breddad publik, tempot 
har höjts och man tar snabbare beslut”. Bergman ser inte längre upplösningen 
som något problem för läsning på webben. ”Jag tror det handlar mycket mer 
om sitt ställning och placering. Tycke, smak och vana”. Han menar att långa för
djupande texter inte har något att vinna på att använda riktlinjer för att skriva 
för webben. ”För någon som är intresserad spelar det ingen roll, då läser man 
ändå, oberoende av hur lång texten är”.

Väcka intresse
Melin använder termen text appeal, när han beskriver vad som gör att en text 
väcker intresse och håller kvar läsaren (2000, s.122). Han har i sin studie kommit 
fram till att grafiskt komplexa produkter har ett större uppmärksamhetsvärde 
när läsaren befinner sig i en valsituation. ”En text med hög text appealfaktor 
ska vara innehållsligt intressant, väl grafisk formgiven utan att ge intryck av 
reklam och ställa låga krav på mottagaren” (s.126).

Rubriker i webbtidningar fyller en annan funktion än i papperstidningar. 
 Holsanova, Holmqvist och Holmberg beskriver hur webbtidnings rubrikerna 
fungerar mer som länkar, som man måste klicka på för att komma till 
 huvudtexten, medan man i papperstidningen bara behöver flytta blicken. Det 
betyder att rubrikerna får en vägledande funktion och måste vara lockande och 
innehållsrika, men även trovärdiga. Annars finns risken att läsaren   känner sig 
lurad på innehållet (2008, s.163–164). För att läsaren ens ska komma till den 
punkten när han/hon kan välja att läsa en text djupare måste man ge möjlighet 
att skapa sig en överblick över innehållet. Nielsen  nämner just överskådlighet 
som en faktor som kan påverka en texts användbarhet positivt (2001, s.104105). 
Som webbtidningarna ser ut idag – med rubriker som länkar till huvudtexten 
– är det svårt. 
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För att hålla läsaren engagerad texten igenom förespråkar Adam, Quinn och 
Edmonds mer kringinformation såsom bilder, mellanrubriker och grafik (2007, 
s. 24). Holsanova instämmer och nämner bland annat intressanta ingångar som 
ett grepp för bättre vägledning i texten (2010, s.139).

Källkritik
De olika teorierna jag redovisat kan verka motsägelsefulla. Å ena sidan  behöver 
man omarbeta texter för webben, då vi läser på ett annat sätt än vad vi gör på 
papper. Å andra sidan, om vi är tillräckligt intresserade kan vi tänka oss att läsa 
nästan vad som helst, oberoende av hur texten är disponerad eller utformad. 
Man skulle därför kunna ifrågasätta vad det finns för mening med studien. 

Jag vill påstå att det är just denna problematik som gör studien så  intressant. För 
är inte alla dagstidningar intresserade av att få nya läsare? Borde man verkligen 
nöja sig med att en redan intresserad publik läser ens texter? Vad händer om vi 
istället försöker anpassa oss till en större målgrupp? Och framför allt, hur ska 
vi då gå till väga?

Metod
Jag arbetade med mitt examensarbete i totalt tio veckor, varav de två sista 
 veckorna ägnades åt förberedelser inför framläggning och opponering. I mitt 
arbete har jag ägnat mycket tid åt att med hjälp av befintlig forskning och 
 litteratur dra egna slutsatser och försökt ge svar på mina forskningsfrågor. Med 
hjälp av teorin har jag kunnat skapa mig en förståelse som hjälpt mig komma 
vidare i mina egna studier. Holme och Solvang nämner just växel spelet  mellan 
teori och empiri som ett karaktäristiskt drag hos kvalitativ forskning (1997, 
s.98).

Jag har återkommande under arbetets gång använt så kallade tankekartor  eller 
mind maps för att samla mina tankar, visualisera dom och komma vidare i 
min process. Tekniken utvecklades på sjuttiotalet av Tony Buzan som  skriver 
böcker och föreläser om hjärnan och inlärning (ThinkBuzan, 2010–2011). 
 Tekniken handlar kortfattat om att utifrån en central rubrik dra streck och 
koppla  samman nya ord och kortare meningar. För egen del ser jag tekniken 
som ett sätt att kartlägga mina tankar och skriftligt berätta om dom för mig 
själv. Det underlättar för mig att se hur olika delar hänger ihop och påverkar 
varandra i en översiktsbild. Jag använde tekniken under mina litteraturstudier, 
vid planering av rapporten och vid de tillfällen processen tog en ny riktning.
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Mind map från 02.04.12. Inledande skede där jag arbetade fram utkasten till frågeställning-
arna. 

Intervju med Olle Bergman
Olle Bergman är skribent och föreläsare. Han håller idag kurser i hur man 
skriver på webben. Eftersom hans bok Skriv för webben kom ut för tio år  sedan, 
ville jag veta om den tekniska utvecklingen har påverkat riktlinjerna. Lär han ut 
samma sak idag som för tio år sedan? Hur har läsarna förändrats? Vad är hans 
tankar kring publicering av längre texter på webben? Intervjun skedde över 
telefon, och under tiden antecknade jag citat och intressanta  tankar. 

Intervjuer med dagstidningar
För att få en inblick i hur svenska dagstidningar arbetar med texter de  lägger upp 
på webben gjorde jag fyra telefonintervjuer och en mailintervju med svenska 
dagstidningar: Sydsvenska dagbladet, Norrköpings tidningar,  Eskilstunakuriren, 
Svenska dagbladet och Göteborgsposten. Jag pratade med personer som arbetar 
på webbredaktionen eller har visst eller helt ansvar för tidningens nyhetswebb. 
Urvalet av undersökningsenheter bör inte vara slumpmässigt (Holme, Solvang, 
2007, s.102). Därför har jag medvetet valt ut dagstidningar i olika delar av landet 
som täcker in olika stora områden.

Holme och Solvang beskriver kvalitativa intervjuer som ett sätt att skapa en 
grund för djupare förståelse om det fenomen man studerar (1997, s.101). Mitt 
mål var inte att göra en kartläggning av alla svenska dagstidningar. Jag ville 
snarare samla exempel på hur det kan se ut idag, och genom det komma  vidare 
i min studie. 
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I mina intervjuer ville jag ha svar på frågorna: 
• Hur går det till när en artikel hamnar på er webb?
• Vilka artiklar hamnar på webben?
• Hur skiljer sig artiklarna på webben från artiklarna i papperstidningen 
  (språkligt, grafiskt)?
• Vad är syftet med er webb?

Dock valde jag att inte vara helt och hållet styrd av frågorna, eftersom jag inte 
visste vad intervjuerna skulle leda till. De fanns istället där som stöd, för att 
kunna gå tillbaka till om samtalet tappade fokus. Det enda gemensamma med 
intervjuerna var att jag alltid inledde med frågan: Hur går det till när en artikel 
hamnar på er webb? Detta för att få igång samtalet med en fråga som kunde leda 
till många olika intressanta svar, beroende på hur respondenten tolkade den. 

Analys
Under varje intervju antecknade jag citat och delar ur samtalet jag uppfattade 
som intressanta. Direkt efter samtalet renskrev jag mina anteckningar i ett 
dokument på datorn. Det hade möjligtvis varit önskvärt att spela in intervju
erna och genomföra en mer grundlig transkribering. Men då mina frågor var 
av saklig karaktär, och inte krävde något tyckande av intervjupersonerna som 
kunde tolkas på olika sätt ser jag inte att det fanns ett sådant behov. 

Empiri
Beroende på vilket syfte dagstidningarna har med webbplatsen har de även 
olika riktlinjer för vilka artiklar som hamnar där. De dagstidningar som lockar 
till läsning i papperstidningen väljer att inte lägga ut allt textmaterial på sin 
webbplats för att fler ska köpa tidningen. ”Vi har en policy som säger att vi 
inte publicerar allt. Det som är allmänt känt, eller kommer bli allmänt känt 
hamnar på webben” (Nils Olausson, NT, 120412). De dagstidningar som ser 
webbplatsen som ett komplement till papperstidningen lägger inte heller ut 
allt, men är något mer liberala. ”Vi korshänvisar ofta mellan papper och webb” 
(Anders Hallerhed, GP, 19.04.12). De dagstidningar som ser webben som en 
självständig kanal lägger däremot ut i princip allt ”Vi har en automatisk över
föring varje dag 06.30, som för över nyheterna direkt ut på nätet” (Med arbetare 
webbredaktionen, Sydsvenska dagbladet, 11.04.12). 

De skillnader som påtalades i intervjuerna, mellan tryckt textmaterial och 
webbtexter är bland annat längden. ”På webben skriver vi kortare. Vi  beskriver 
att saker har hänt. Vad, var och när” (David Naylor, Eskilstunakuriren, 10.04.12). 
Det är dessutom extra viktigt att fånga läsaren på webben. ”På webben läser 
man det man är intresserad av, det är mer rakt på. Det är en utmaning för oss 
att få besökarna att läsa det de inte är intresserade av” (Nils Olausson, NT, 12
0412). 
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Eftersom läsaren inte ser själva brödtexten när de väljer om de vill läsa vidare 
är rubrikerna extra viktiga. ”Rubrikerna ska locka till klick. Ingresserna ska inte 
vara sammanfattande utan intresseväckande” (Nils Olausson, NT, 120412). 
”Märker vi att en artikel inte blir klickad på, kan vi ändra rubrik” (Maria Janson, 
SVD, 12.04.12). 

Papperstidningen är för de allra flesta dagstidningar huvud mediet, men webb
mediet har unika egenskaper som papperstidningen saknar. Man kan aldrig få 
samma direkthet i pappers tidningen som på webben, där man kan uppdatera 
löpande under hela dagen. ”Pappersmaterialet är ofta för gammalt för webben. 
Därför händer det oftare att vi skriver om artiklar för papperstidningen” (Maria 
Janson, SVD, 12.04.12). 

Webben har även en interaktionsmöjlighet som inte går att uppnå på  samma 
sätt på papper, i och med kommentarsfält och länkningsfunktioner. Det är 
mindre omständligt för läsaren att komma till tals. ”Interaktiviteten på  webben 
med läsarkommentarer kan ju även leda till nya nyheter, som senare hamnar i 
papperstidningen” (Nils Olausson, NT, 120412). 

Dessutom är webben oändlig i den mening att man inte har en satsyta som 
bestämmer längden på texten. ”Vi har ofta längre artiklar på webben. Det finns 
ju ingen plastbrist på nätet på samma sätt som i papperstidningen” ( Maria 
Janson, SVD, 12.04.12).

Metodkritik
Istället för intervjuer med dagstidningarna hade jag kunnat undersöka deras 
papperstidningar och webbplatser och gjort djupare analyser. På så sätt hade 
jag kunnat få reda på vilka artiklar som hamnar på webben och vad som skiljer 
dem från artiklarna i papperstidningen. Dock hade jag inte kunnat ta reda på 
syftet med webbplatsen och vilka riktlinjer de har för publicering för skärm. 
Dessutom hade jag gått miste om intervjupersonernas spontana kommentarer 
och reflektioner kring ämnet. 

En väg att gå hade även varit att samla representanter från dagstidningarna i en 
gruppintervju, där de gemensamt diskuterar problematiken. Det hade förmod
ligen gett ett matigare resultat, men var praktiskt omöjligt på grund av studiens 
geografiska och ekonomiska begränsningar. 
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Resultat
I den här delen presenterar jag svaren på forskningsfrågorna jag presenterade 
i inledningen.  

• Behöver textmaterial ursprungligen publicerat i tryckt medie 
omarbetas språkligt och grafiskt vid publicering på skärm?
Ja, i de fallen man vill fånga en läsare som inte direkt söker upp texten – vilket ju 
borde vara något som ligger i alla dagstidningars intresse – är det viktigt. Forsk
ning har visat att längden inte har någon betydelse för om texten  fungerar på 
webben eller ej (Adam, Quinn, Edmonds, 2007). Är intresset tillräckligt stort 
läser man ändå. 

• Vad finns det för fördel med att göra omarbetningar? 
Då vi i hög grad skummar texten på webben bör man göra ”skumvänliga”  texter. 
Att till exempel skriva det viktigaste först gör att läsaren snabbt får reda på om 
texten kan tillföra något innan hon/han har gett upp och klickat sig vidare. 
En attraktiv “paketering” bidrar till att ingångarna i texten ökar. Att omarbeta 
texter för webben kan alltså leda till att fler läsare stannar vid texten. 

• Vilken omarbetning gör svenska dagstidningar idag?
Alla svenska dagstidningar har olika principer för vilket material som hamnar 
på webben och hur dessa texter ska behandlas. Varför många inte lägger upp 
längre textmaterial på webben, verkar snarare vara en ekonomisk fråga, än en 
fråga om god läsbarhet. I och med mina undersökande intervjuer med olika 
dagstidningar fick jag upp ögonen för vilka olika syften en dagstidning kan ha 
med sin webbplats. Jag valde att gruppera dessa syften i tre kategorier: 

• Locka till läsning i papperstidningen = Lägger ut få nyheter på webben    
och hänvisar till papperstidningen. 

• Komplettera, gå hand i hand med papperstidningen = Lägger ut många 
 nyheter på webben. Korshänvisar mellan pappers och webbtidningen. 

• Vara en egen självständig kanal = Lägger ut allt på webben.

En oundviklig omarbetning av materialet som alla dagstidningar gör idag, är 
att föra över texten i webbens flödeslayout. Det gör att man tappar  översikten 
över innehållet, som finns i papperstidningen. Även kringinformation som bil
der, grafik och punklistor får mindre utrymme på grund av webbtidningens 
 utformning. 

Vad gäller språkliga förändringar är rubikerna viktiga på webben, för att få 
 läsarna att klicka sig in i artikeln. Därför ser de till att rubrikerna lockande. De 
dagstidningarna som inte lägger ut allt material, kortar även ner texter, eller 
utelämnar hela delar av papperstidningen. 
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• Hur kan man få längre texter att locka till läsning på webben?
Jag finner att översikten av artikeln är avgörande för om beslut om läsning tas. 
Dock finns inte den möjligheten på de flesta svenska dagstidningars webb
platser idag. Som läsare måste man klicka sig vidare och scrolla ner på sidan. 
Det steget finns inte i papperstidningen, och därför skiljer sig läsningen åt, som 
jag tidigare visade i Holsanovas modell (se s.11). 

För att locka till läsning på webben krävs:
• Text appeal (intressant innehåll, strukturerad grafisk form, låga krav på  

läsaren). 
• Översikt över artikelns innehåll.
• Möjliga ingångar i texten (rubrik, mellanrubrik, ingress, faktarutor, bilder, 

bildtexter, filmklipp, ljudklipp).
• Lockande, informativa och trovärdiga rubriker

 
Gestaltning
Min gestaltning har fungerat som ett verktyg i fokusgruppsundersökningen 
(se s.21) för att testa de slutsatser jag dragit kring hur man ska behandla längre 
texter på webben. Som underlag hade jag intervjun Shanti Roney ”Jag vill inte 
ha respekt, jag vill vara en i gänget” som publicerades i Dagens  nyheters söndags
bilaga den 15 april 2012 (Åkesson, Nantell, 2012, s.2) (se bilaga 1). Anledningen 
till att jag valde just den artikeln var på grund av dess längd på totalt 22 398 
tecken exklusive bildtexter. Vid utformandet valde jag att inte titta på Dagens 
nyheters ursprungliga webbversion (Åkesson, Nantell, 2012, s.1), eftersom jag 
inte ville bli påverkad i processen. 

Den gestaltning som jag skapade är enbart en konceptbild över hur  artikeln är 
tänkt att se ut (se bilaga 2). Inga länkar eller videoklipp fungerar och har  således 
heller inte kunnat testas. Dokumentet är skapat i Adobe Indesign och  exporterat 
till pdfformat inför utprovningen.

Översikt och vägledning
Min utformning grundar sig på de teorier jag lyft fram i teoridelen (s.10–13). 
Efter att ha sammanfattat dem grovt kom jag fram till ledorden: översikt och 
vägledning, som avgörande faktorer för att göra längre texter på webben mer in
tressanta. Den största förändringen från den ursprungliga webbtidningen är att 
den omarbetade artikeln inte är placerad i flödet. Jag valde att helt frångå den 
ursprungliga layouten på grund av dess stora begränsningar. För att uppnå mina 
mål med översikt och vägledning i texten såg jag det som en nödvändighet. 
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Skiss över det gestaltningens tänkta kontext. Artiklarnas titelsi-
dor bildar tillsammans en helhetsöversikt av innehållet.

Den gestaltade artikelns titelsida med direktlänkar till ”sidor” och 
puffar länkade till delar i artikeln. 



20

Kontext
I planeringsstadiet funderade jag mycket kring i vilken kontext artikeln skulle 
finnas och hur man skulle hitta till den. Eftersom målet var att skapa översikt 
fungerar inte flödeskonceptet med rubrik och ingress som förekommer idag. I 
mitt designförslag har jag skapat en titelsida. Jag tänker mig att webb tidningens 
startsida ska bestå av titelsidor för varje artikel (se bild s.19).  Målet med titel
sidan är att den ska ge en översikt över såväl dagens mest aktuella nyheter som 
de enskilda artiklarnas delar och innehåll. 

Text
Texten är i stort sett densamma, med några få omarbetningar i ingress, rubrik 
och bildtexter. Dessa förändringar gjordes för att skapa en intresseväckande 
rubrik och ”säga det viktigaste först”. Eftersom studier visat att textens längd 
inte är avgörande för om en text ska fungera på webben eller inte (Adams, 
Quinn och Edmonds, 2007, Holsanova, 2010) har jag valt att varken korta av 
eller stycka upp texten. Tonvikt har istället lagts på hur man ska få läsarna att 
läsa texten trots att de inte aktivt sökt upp artikeln. 

Kringinformation
För att uppnå vägar in i texten som Holsanova (2010), Adams, Quinn och 
 Edmonds (2007) förespråkar har jag lagt stor vikt vid kringinformation 
i  artikeln. Bilderna som används i reportaget är både kopierade från webb
artikeln och scannade från papperstidningen. Därav den låga upplösningen på 
bilderna. I den ursprungliga webbartikeln ligger de flesta bilderna i ett bildspel 
högst upp, mellan rubriken och ingressen. Ytterligare en bild finns i sidospalten, 
där faktarutan om Shanti Roney ligger. Jag ville låta bilderna ta större plats, och 
placera dem var och en för sig, för att skapa en mer omväxlande läsupplevelse 
och ge möjlighet att låta bilden vara en ingång i artikeln. 

Merparten av bilderna kommer med en bildtext, där jag för att anpassa dom yt
terligare till mediets interaktionsmöjligheter även lagt till en länk. Om  läsaren 
finner bildtexten intressant, ska man kunna dyka direkt in till det rätta avsnittet 
i brödtexten.

Tidslinjen, där viktiga årtal i Shanti Roneys liv listats med en tillhörande kort 
text återfinns i både papperstidningen och webbartikeln. Dock presenteras de 
på helt olika sätt, infälld i brödtexten i papperstidningen och lite mer gömd 
i  sidospalten i webbartikeln (se bild s.21). Även här ville jag följa pappers
tidningens linje och låta tidslinjen ta mer plats för att göra den attraktiv för 
läsaren. 

Som Adam, Quinn och Edmonds (2007) beskriver är mellanrubriker  viktiga 
för att hålla läsaren kvar i texten. Även Nielsen (2001) nämner just korta stycken 
med underrubriker i sina riktlinjer för skrivande på webben.  Mellan rubriker fö
rekommer i både webbartikeln, papperstidningen och i min omarbetade  artikel. 
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Tidslinjen med nedslag i Shantis liv är i webbtidningen placerad vid sidan av brödtexen, intill 
puffar ur andra delar ur tidningen. 

Tidslinjen med nedslag i Shantis liv är i papperstidningen infälld i brödtexten. Här får den ta 
mer plats i layouten. 

Dock har jag genom att öka på avståndet till föregående stycke skapat ett större 
andningshål för läsaren. Det ger möjlighet att ta del av kring informationen på 
sidan, och enkelt kunna hitta tillbaka till rätt del i brödtexten. 
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Enhet
Eftersom jag vill ta reda på hur längre artiklar ska locka till läsning på  webben, 
har jag inte valt ut en specifik enhet där artikeln ska läsas. Webben går idag som 
känt att ta del av via dator, surfplatta och mobiltelefon. De stora  skillnaderna 
enheterna emellan är skärmstorleken och navigationen som på de flesta surf
plattor och mobiltelefoner sker med fingrarna direkt på skärmen och inte med 
en mus som på datorer. Vissa dagstidningar erbjuder användare som går in på 
hemsidan via  mobiltelefon att ta del av en anpassad layout. Dock måste jag 
ändå utgå från att artikeln i första hand ska läsas via en dator eller surfplatta, 
eftersom den i det här utförandet skulle vara väldigt svårläst på en så liten enhet 
som en mobiltelefon. Hur långa textmaterial skulle kunna locka till läsning på 
mobiltelefoner skulle däremot vara intressant att ta reda på i vidare forskning. 

Annonser
I den omarbetade artikeln finns inga annonser. Det skulle kunna kritiseras med 
tanke på att den ursprungliga artikeln på webben är omgiven av  annonser. I 
papperstidningen förekommer endast en annons, på sista sidan i artikeln. Med 
tanke på syftet med min studie – att se över hur man ska få en längre text att 
locka även läsare som inte är ute efter att läsa den specifika artikeln på webben 
– finns det egentligen inget krav på att jag ska ta hänsyn till den  ekonomiska 
problematiken. Men då jag har kommit fram till att dagstidningar idag inte 
publicerar allt material på grund av just problem med finansieringen för sin 
digitala upplaga, finns det skäl att motivera mitt val. I det tänkta gränssnittet 
finns det möjlighet att byta ut titelsidor mot rena annonser, eller lägga in dem 
som en inledande eller avslutade bild eller popupbild i artikeln, bara fantasin 
sätter gränser. För en eventuell betalande skara läsare finns även möjlighet att 
helt eliminera annonser.

Fokusgrupp
För att testa min gestaltning samlade jag en fokusgrupp. Målet var att se om 
de slutsatser jag dragit av tidigare forskning och teorier stämde. Hur upplever 
läsarna skillnaderna mellan den omarbetade artikeln och ursprungsartikeln på 
webben? Hur fungerar min gestaltning? Finns det några aspekter jag själv inte 
tagit i beaktande än? 

Wibeck nämner att fokusgrupper kan vara ett bra verktyg när det finns stora 
olikheter mellan människor, och när handlande och motivation ska  undersökas 
(2010, s. 52). I den här fokusgruppsundersökningen är det just olikheterna i hur 
man tar del av dagstidningars nyhetsrapportering samt vad som är  avgörande för 
varför man läser en artikel som är i fokus (se intervjuguide, bilaga 3).  Däremot är 
det inte säkert att hur intervjupersonerna säger att de agerar stämmer överens 
med hur de verkligen agerar. (Wibeck, 2010, s. 52). För att få en mer nyanserad 
bild kunde jag ha genomfört observationer på deltagarna i lässituationer. 
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Urval
Fyra personer deltog i fokusgruppen, två kvinnor och två män i åldrarna: 20, 
22, 22 och 39. De tar alla del av dagstidningars nyhetsrapportering, men på 
olika sätt och olika ofta. Målet var att gruppsammansättningen skulle ha en 
 spridning i hur de vanligtvis tar del av dagstidningarnas nyhetsrapportering. 
Det vore till exempel inte optimalt om ingen av deltagarna brukar ta del av 
nyheter på webben. 

Att enbart ha fyra deltagare var ett val jag gjorde på grund av att jag inte har 
någon tidigare erfarenhet av att moderera fokusgrupper. Som moderator ville 
jag kunna se till så att alla kom till tals och att diskussionen inte rörde sig 
 utanför mitt intresseområde. Ju större gruppen är, desto svårare är den  nämligen 
att styra (Bloor m.fl. 2001, s.27–28, Morgan, 1988/1997, s.42, citerade av Halkier, 
2010, s33). 

Litteraturen har olika rekommendationer för hur många deltagare en fokus
grupp ska ha (Halkier, 2010, s.32). Allt är beroende av vad är det är man vill 
undersöka. Dunbar menar att fyra personer är maxantalet för att kunna hålla 
ett samtal där alla är inbegripna (1997, citerad av Wibeck 2010).  

Genomförande
Två dagar innan fokusgruppen träffades mottog deltagarna ett mail med den 
omarbetade artikeln bifogad och en länk till den ursprungliga artikeln (se  bilaga 
3). Deltagarna ombads att läsa de båda artiklarna, gärna med en tids mellan
rum och sedan fundera kring hur de upplevde dem. Som jag  tidigare nämnt är 
det mycket liten skillnad mellan texterna. Sannolikt är att andra gången man 
läser en text känner man igen innehållet. Men genom att ta en paus emellan 
minskas risken för att igen kännandet av texten ska påverka läsupplevelsen i allt 
för hög grad.

Under fokusgruppsundersökningen utgick jag från en intervjuguide (se bilaga 
4). Samtidigt som det är viktigt att intervjupersonerna själva ska få styra sam
talet, bör man se till så att man täcker de områden intervjuguiden innehåller 
(Holme, Solvang, 1997, s. 101). Detta för att minska risken att gå från intervjun 
utan relevant material. 

Analys
Allt ljud spelades in och lyssnades på i efterhand, för att sedan transkriberas 
och bearbetas. För att skapa mig en översikt och plocka ut de mest relevanta 
delarna ur samtalet kategoriserade jag innehållet efter ämnesområde genom att 
färgkoda det skrivna textmaterialet. Halkier beskriver förfarandet som ett sätt 
att upptäcka vad som har pratats om i stora drag (2010, s.71). 

Empiri
Gruppen var överens om att sättet de oftast kommer i kontakt med artiklar är 
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genom att aktivt gå in på dagstidningens hemsida. Väl där är det oftast ämnet 
som artikeln rör som fångar deras intresse. ”Jag går direkt till sidan, så  skummar 
jag över om det finns något ämne där som kan intressera mig” (Man, 39). 

Det finns många faktorer som påverkar om de läser färdigt eller lämnar en 
 artikel. Kvinna 22 nämner mellanrubriker som ett incitament till fortsatt 
 läsning: ”Oj där nere händer det något roligt, då måste man fortsätta läsa lik
som, av ren nyfikenhet”. 

Alla i fokusgruppen anser att layouten är viktig för om de tar sig igenom hela 
artikeln. När gruppen diskuterade skillnader mellan de två artiklarna blev det 
extra tydligt ”Jag tyckte det var lite mer snyggare estetiskt, och då blev jag mer 
sugen på att läsa det” (Kvinna, 20). ”Jag kan ofta uppleva att på webb som till 
exempel DN, Aftonbladet, Expressen, SVT, att innehållet i en flytande text från 
topp till botten blir så komprimerat. Det är samma artikel men själva helhets
intrycket är helt olika” (Man, 39). Även textens typsnitt kan påverka om de 
orkar läsa färdigt. ”Undantaget är om det är någonting specifikt som jag vill veta 
mer om, då kan jag läsa oavsett hur svårläst eller lättläst en artikel är” (Man, 39).

När det gällde de två olika artiklarna var deltagarna inte ense om vilken som 
var bäst. Man 22, såg den omgjorda texten som ”En mycket mer ändamåls enlig 
presentation av innehållet”. Man 39 var inne på samma linje: ”Jag tycker pdf:en 
vad lättare för den var mera överskådlig”, medan Kvinna 22 blev avskräckt av 
titelsidan med information om textens omfång: ”Då blir det svart på vitt, ska 
jag orka läsa allt det här?”.  Dessutom fann hon typsnitt, layout och presenta
tionen av kringinformationen bättre på den ursprungliga webb platsen ”Hela 
tiden så var det som att det där till höger störde mig. Ska jag vänta till sist med 
att läsa eller ska jag läsa det nu också eller?” Man 22 höll inte med och  menade 
att det snarare var den ursprungliga webbartikeln som hade distraherande 
 information omkring sig. 

När samtalet behandlade distraktionsmoment på webben kom problemet med 
annonser upp. Skillnader mellan pappers och webbtidningen på talades av 
Man 39: ”Oftast i papperstidningen så är annonserna avgränsande från  övrigt 
material på ett sådant sätt som inte webben kan hantera. På webben så får jag en 
upplevelse av att annonser ligger parallellt med intressanta eller inte  intressant 
material”. 

Dock diskuterade gruppen även svårigheterna med att beskriva hur de tror att 
de reagerar. ”Alla dom här man beskriver som distraktionsmoment, de kanske 
man är så himla duktig vid det här laget att sortera bort egentligen, så att det är 
egentligen inget problem” (Man, 22). Kvinna 22 resonerade kring vanans makt: 
“Det kanske är liksom såhära saker som man är van vid och då vill man ha det 
så liksom, det känns mest tryggt”. 
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Slutsats och diskussion
Trots att medierna skiljer sig mycket ifrån varandra kan man hitta många likhe
ter mellan hur papperstidningen och webbtidningen ser ut och är uppbyggda. 
Tidningens olika delar, artikelns olika delar och annonser är starkt förknippade 
med både papperstidningen och webbtidningen. En  anledning skulle kunna 
vara att den textbaserade nyhetsrapporteringen så länge  varit  dominerad av 
papperstidningen, och att vår vana att navigera i den gör det enkelt att bara ”föra 
över” den strukturen. På samma sätt som tidig film var in spelad teater och den 
första bilen var en motoriserad hästdroska  menar  Hosanova och  Holmqvist att 
det finns spår av ”det gamla mediet i det nya”(2004, s.241). 

Man kan fundera över hur nyhetsförmedlingen på webben skulle ha sett ut om 
vi förutsättningslöst började om på noll och inte hade ett ursprungligt medie 
i papperstidningen att utgå från. Som jag nämnde i teoridelen (s.10–13) kan 
webbtidningens form i sig bidra till att vi skumläser. Den ger helt enkelt inte 
möjlighet till en mer metodisk läsning. Huruvida det stämmer, och hur det 
påverkar oss lämnar jag till vidare forskning.

Tack vare surfplattan och smartphones har förutsättningarna för nyheter på 
skärm förändrats. Allt fler dagstidningar erbjuder läsare att mot betalning ta 
del av tidningen på ett nygammalt sätt: papperstidningen i digital form (så 
kallade pdftidningar). Men att helt frångå den traditionella formen och utgå 
från mediets förutsättningar är fortfarande sällsynt. Ett exempel är  Dagens 
 nyheters digitala satsning DN+ som lanserades i slutet av 2010. Enligt DN själva 
är läsupplevelsen där det centrala med interaktivitet, bilder och rörlig grafik 
(Flores 2010).

Trots att tekniken finns kommer situationen dock inte förändras förrän den 
ekonomiska frågan är löst. Så länge dagstidningarna inte hittar ett sätt att få 
läsarna att betala för digitalt material kommer papperstidningen även i fort
sättningen vara den primära kanalen för dagstidningarna. 

Riktlinjerna som finns för att skriva på webben finner jag fullkomligt  relevanta 
för att skapa en lättillgänglig och informerande text, även i andra kontexter 
än bara på webben. Men när det gäller längre, mer djupgående texter som 
bygger på en dramaturgi eller stilvalör som hade gått förlorad i och med om
arbetningen bör man tänka om. I inledningen (s.6–7) ifrågasatte jag om de 
längre texterna skulle komma att överleva digitaliseringen av dags tidningen. 
Och visst kommer de göra det. Men om man bara för över originaltexten till det 
gränssnitt som de flesta webbtidningar har idag kommer de förlora sina läsare, 
då den läsupplevelse som en papperstidning kan ge, med en tydlig översikt, 
ingångar i texten och kringinformation försvinner.



26

Jag har i den här studien försökt ge ett svar på hur man bör behandla längre 
 texter på webben. Tidigt i min utforskning av ämnet insåg jag att det delvis 
är en fråga om läsarens intresse. Vad som är det optimala för någon,  passar 
 mindre bra för någon annan. Och troligt är att vana, smak och  intresse är 
viktiga faktorer för hur man uppfattar något som läsvärt på webben. Då mål
gruppen dagstidningsläsare är så bred, finns det följaktligen även många 
olika sätt att ta del av dags tidningars nyhetsrapportering. Vana webb
tidningsläsare är troligen bekväma med  strukturen som finns idag, och som 
det visade sig i  fokusgruppsundersökningen kan vissa till och med uppleva 
webb tidningsgränssnittet som mer tilltalande än det omarbetade gestaltnings
förslaget. Dock får vi inte glömma bort att papperstidningsläsaren kanske en 
dag  tvingas gå över till den digitala upplagan. För just honom eller henne tror 
jag att mitt gestaltningsförslag kan vara lockande, då den påminner mer om 
papperstidningen i sin utformning. 
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Bilaga 1
Artikel ur Dagens nyheter 2012-04-15
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Bilaga 2
Gestalting
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Bilaga 3
Informerande mail till deltagare i fokusgrupp.
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Bilaga 4
Intervjuguide fokusgrupp 

• Förnamn, ålder, hur ni tar del av nyhetsrapportering från dagstidningar idag.

• På vilket av dom här sätten är det vanligast att ni kommer i kontakt med 
nyheter på webben (lägg ut lappar):
 – Lockande rubrik (i flödet)
 – Intressant ämne (i flödet)
 – Via länk (direkt till artikeln)
 – Via sökmotor 

• Vad får er att stanna kvar vid en artikel och läsa?

• Hur upplevde ni de olika artiklarna? (läsning, kringinformation, skillnader, 
likheter, varför?)


