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1. Inledning 
Det är just för tillfället en helt unik mediesituation i Göteborg då det finns tre 

gratistidningar som ”slåss” om läsare och detta har fångat mitt intresse. Min 

tanke har varit om det är samma nyheter vi får ta del av fast i olika format och 

namn?  

 

Det jag vill undersöka är hur de tre gratistidningarna väljer att profilera sig för 

att locka läsare. Detta görs i huvudsak genom huvudnyheten för det är den 

som drar till sig läsare. För att få svaren på tidningarnas likheter och skillnader 

tänker jag utgå ifrån nyhetsvärderingen och innehållet i gratistidningarnas 

huvudnyheter för det är genom dessa två egenskaper som tidningarna skapar 

sin profil. Utifrån dessa tankar blir mitt syfte: ”Syftet är att jämföra huvudnyheten i 

de tre dagliga utgivna gratistidningarna i Göteborg för att se på hur de väljer att profilera 

sig”.   

 

För att få fram svaren på mitt syfte har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

innehållsanalys. Och med hjälp av Agenda-setting theory, Gate-keeper 

funktionen, Närhetsprincipen och nyhetsvärdering har jag sökt svaren på 

skillnaderna och likheterna mellan gratistidningarna. 

 

Gratistidningar har en stor målgrupp men vad är det egentligen publiken får ta 

del av? Är det samma nyheter i olika format och namn? Eller finns det 

skillnader? Och vad är det som blir en huvudnyhet i gratistidningar? Något 

som denna undersökning skall försöka finna svar på. Eftersom gratistidningar 

är ett relativt outforskat område finns det stor relevans att bedriva forskning på 

just det området, och i detta fall är en innehållsanalys väldigt intressant. 

 

Dispositionen är som följande: Jag börjar med att ge en bakgrund till studien 

som sen leder in oss på mitt teoretiska perspektiv. Sedan presenteras tidigare 

forskning som är relevant för min studie. Därefter presenterar jag mitt syfte 

och mina frågeställningar för att ge en klarare bild av problemformuleringen. 

Detta följs av metod och material som jag valt att använda mig av. Sen 

presenterar jag min analys och mitt resultat vilket tätt följs av uppsatsens 

resultat- och slutdiskussion. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 

 3 



2. Bakgrund 
Enligt Andersson och Wadbring är Sveriges första gratistidning en 

omdiskuterad fråga. Att den är omdiskuterad beror på hur man definierar en 

gratistidning, om man skiljer mellan annonsblad och gratistidning eller inte. 

Det första annonsbladet hette Stockholmske Handels Mercurius och startade 

på 1700-talet men det är Insjöbladet i Insjön utanför Leksand som brukar 

räknas som det första annonsbladet. Insjöbladet startade på 1930-talet. Men 

om man istället ser på gratistidningar är det Göteborgs-Reflexen som anses 

som den förta moderna gratistidningen, den utkom med ett nummer i veckan 

mellan 1981 och 1982. Den tidning som visat sig vara den mest framgångsrika 

gratistidningen är än så länge Metro som efter starten 1995 i Stockholm, redan 

etablerat sig på många orter runt om i Sverige. (Andersson, Wadbring 2005:5) 

    

Men vad är då en gratistidning? Enligt Andersson och Wadbring finns det 

inget entydigt svar på den frågan utan det är en definitionsfråga. 

Nationalencyklopedin definierar gratistidningar som: 

 

”gratistidning, annonsfinansierad, regelbundet utgiven publikation bestående av såväl 

annonser som redaktionell text. Innehåller publikationen helt eller nästan enbart annonser 

brukar den benämnas annonsblad. Som Sveriges första gratistidning i modern tid kan 

räknas Göteborgs-Reflexen, som gavs ut med ett nummer i veckan 1981–82 i en upplaga 

på 250 000 ex. Sveriges mest framgångsrika gratistidning är Metro (startad 1995), som 

även etablerats utomlands”. (Nationalencyklopedin multimedia 2000 plus) 

 

Tidningar som distribueras till läsarna gratis är beroende av annonsmarknaden 

för finansiering men det är läsarna som säljs till annonsörerna och det medför 

att läsarmarknaden blir väldigt viktig för gratistidningarna. (Andersson, 

Wadbring 2005:13) Andersson och Wadbring tar upp gratistidningarnas format 

som ett konkurrensmedel. De menar, för att tidningen verkligen skall bli läst 

krävs det att tidningen är bekväm och lätthanterlig och för gratistidningar vars 

syfte är att läsas i kollektivtrafiken är det väldigt viktigt då tidningen skall vara 

lättbläddrad och ha ett format som inte stör grannen på sätet bredvid. 

(Andersson, Wadbring 2005:21)  
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Andersson och Wadbring kom fram i sin studie att gratistidningarna i 

huvudsak domineras av allmän journalistik följt av kultur- och nöjesmaterial, 

politisk journalistik samt sport. (Andersson, Wadbring 2005:29) Men 

konkurrerar eller kompletterar gratistidningarna de tidningar man betalar för? 

Andersson och Wadbring menar att gratistidningarna kompletterar de 

befintliga tidningarna. De menar att det vill mycket till innan man byter ut 

Dagens Nyheter eller Göteborgs-Posten mot Metro eller City. Det som alla 

tidningar konkurrerar om är annonsörer men läsare finns det, 

Gratistidningarna ses som ett komplement till den betalda morgontidningen 

och ingen konkurrent. Enligt Andersson och Wadbring är gratistidningarna här 

för att stanna och antagligen också för att expandera…(Andersson, Wadbring 

2005:42,43,45) 

2.1 Metro 
Metro är en gratistidning som delas ut 6ggr i veckan (måndag-lördag). Metro 

startade 1995 i Stockholm, 1998 i Göteborg och 1999 i Malmö. Tidningen blev 

snabbt den näst mest lästa tidningen på dessa tre utgivningsorter. 2004 

startades Metro Riks som distribueras på orter från Trelleborg i söder till Luleå 

i norr. (http://www.metro.se/se/metro/ 2006-11-24) 

 

Metro är Sveriges mest lästa morgon tidning med över en miljon läsare varje 

dag. Metro skriver att de är en politiskt obunden tidning där läsaren får en bred 

och snabb nyhetsöversikt över senaste dygnets inrikes- och utrikesnyheter. 

(http://www.metro.se/se/metro/ 2006-11-24) 

 

Metro distribueras på kollektivtrafik i Sverige så som tunnelbana, spårvagnar, 

bussar och pendeltåg. Metro finns även på vissa andra offentliga platser så som 

sjukhus, vissa arbetsplatser, bibliotek och i fasta tidningsställ i köpcentrum. 

Enligt Orvesto 2006:1 har Metro totalt 1 549 000 läsare varje dag och 

Göteborgs delen står där för 298 000 läsare. (http://www.metro.se/se/metro/ 

2006-11-24) 

2.2 PunktSE 
PunktSE är en nystartat gratistidning av Aftonbladet som delas ut 5ggr i 

veckan i storstäderna (måndag till fredag). PunktSE finns för tillfället i de tre 
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storstäderna i Sverige (Stockholm, Göteborg och Malmö). PunktSE är både en 

papperstidning och sajt. PunktSE skriver själva att deras uppdrag är att 

effektivt konkurrera på gratistidningsmarknaden i de tre storstäderna.  

(http://www.aftonbladet.se/vss/punktse/story/0,2789,928869,00.html, 2006-

11-24) 

 

PunktSE vänder sig främst till yngre människor som lever ett storstadsliv och 

den distribueras på morgonen och ger läsarna en snabb uppdatering vad som 

händer på stan, i Sverige och i världen. PunktSE skriver att de står fria från 

makthavare, politiska ideologier, annonsörer och samarbetspartners. PunktSE 

skiljer på redaktionellt material och annonser både till innehåll och layout. 

(http://www.aftonbladet.se/vss/punktse/story/0,2789,928863,00.html, 2006-

11-24) 

 

PunktSE skriver att det är läsarnas liv och intressen som är utgångspunkten för 

deras journalistik. Läsarnas åsikter, tips och bidrag får en framträdande roll i 

tidningen. PunktSE skriver att de lyfter fram människor, trender och livsstil 

samt att de guidar läsarna i storstadens myller. Tidningen delas i huvudsak ut i 

anslutning till kommunala färdmedel och är tänkt att läsas på väg till jobbet och 

att vara en länk till kvällstidningen Aftonbladet samt deras sajt. Att de har hög 

närvaro i de tre storstäderna beror enligt PunktSE på att det är där läsarna 

finns. (http://www.aftonbladet.se/vss/punktse/story/0,2789,928863,00.html, 

2006-11-24) 

 

2.3 City Göteborg 
City Göteborg är en nystartad gratistidning, City Stockholm startade 2002 och 

har varit väldigt framgångsrik vilket City Göteborg nu också hoppas bli. City 

finns för närvarande i de tre storstäderna (City Stockholm, City Göteborg och 

City Malmö/Lund) och ges ut 5ggr i veckan (måndag-fredag). City ägs av 

Bonniers dagstidningar och utöver de tre City tidningarna ger Bonniers ut 

Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Expressen, Kvällsposten och GT. 

(http://www.city.se/ArticlePages/200610/20/20061020134343_City776/2006

1020134343_City776.dbp.asp, 2006-11-24) 
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City skriver att dem sätter läsaren i centrum genom att ta till sig idéer och 

synpunkter från läsarna till vidare utveckling och City vill ge läsarna koll på just 

den staden de lever i. City Göteborgs idé är att ge ut nyheter, sport och nöje 

från Göteborg varje vardag året runt. Deras material görs till största del av egna 

journalister från Göteborg och varje dag tar de upp något eller några ämnen 

som de tror intresserar aktiva storstadsmänniskor som jobb, utbildning, hälsa, 

resor och trender. 

(http://www.city.se/ArticlePages/200610/20/20061020134343_City776/2006

1020134343_City776.dbp.asp, 2006-11-24) 

 

 City Göteborg vänder sig till yngre, aktiv och nyfiken målgrupp som är 

förändringsbenägen. De är engagerade och vill hålla sig uppdaterade om 

Göteborg och sin omvärld. Eftersom de vänder sig till en yngre målgrupp finns 

även City Göteborg på webben och kan där erbjuda ett ständigt nyhetsflöde. 

(http://www.city.se/ArticlePages/200610/20/20061020134343_City776/2006

1020134343_City776.dbp.asp, 2006-11-24) 

 

City Göteborg delas ut där göteborgare rör sig, så som busshållplatser, 

spårvagnar, båtar, fast tidningsställ på stan och i köpcentrum samt på flera 

offentliga platser. Att de just för tillfället finns i storstäderna beror enligt City 

Göteborg på att det är där trenderna föds och de ska dem ha koll på.  

(http://www.city.se/ArticlePages/200610/20/20061020134343_City776/2006

1020134343_City776.dbp.asp, 2006-11-24) 

 

 

3. Teorier 
Medierna i dagens samhälle spelar en stor och avgörande roll för oss 

människor, och för samhällsdebatten. Medierna påverkar oss vad vi tycker och 

tänker om. Det är medierna som bestämmer vad vi får se, höra och läsa om. 

Nyhetsredaktionerna bestämmer vad vi ska ta del av, vad de tycker är viktigt att 

informera om. Men hur går då den här gallringen av nyheter till? Vilka faktorer 

påverkar vad som skrivs i tidningarna? I det här avsnittet presenterar jag teorin 

om Agenda-setting, Gate-keeper, närhetsprincipen och nyhetsvärdering. Alla 

dessa teorier spelar en avgörande roll när nyheter väljs och gallras ut. Det är 
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troligtvis också dessa teorier som nyhetsredaktioner använder sig av när de 

väljer ut nyheter som skall presenteras för publiken.  

3.1 Agenda-Setting Theory 
Vad är det som styr vilka nyheter vi får ta del av? Nyhetsindustrin verkar vara 

mer intresserade av vissa nyheter medan vissa nyheter inte visas någon 

uppmärksamhet. Det är här agenda-setting teorin kommer in. Pressen är 

selektiv, alltså den väljer de nyheter som de anser viktiga för oss att ta upp på 

våran agenda. (Lowery, DeFleur 1995:266) Tidningarna har också en egen 

agenda som styr vilka nyheter det är vi får ta del av. Lowery och DeFleur 

skriver att dem som kontrollerar nyhetsmedierna bestämmer vad som skall 

rapporteras till publiken och det är detta som blir agendan för det mediet vid 

den tiden. (Lowery, DeFleur 1995:401). Agenda-setting teorin förutsätter att 

det finns en relation mellan beslut om en nyhet och tron på dess viktighet hos 

publiken. Detta medför att teorin inte bestämmer vad vi skall tycka om en 

nyhet eller beslut om en nyhet men den bestämmer vad vi skall tycka något om 

och vilka nyheter som är viktiga nog att ta ett beslut om. (Lowery, DeFleur 

1995:401) Bernard Cohen anmärkte i sin bok 1963 att pressen kanske inte är 

bra på att säga vad vi skall tycka om saker men den är framgångsrik på att säga 

vad för saker vi skall tycka något om. Pressen har alltså en viktig uppgift 

genom att sätta agendan för oss. (Lowery, DeFleur 1995:267) 

 

3.2 Gate-keeper teorin 
Som jag tidigare tagit upp så har tidningarna en egen agenda om vilka nyheter 

vi skall ta del av men hur väljer de dessa nyheter? Gate-keeper teorin spelar här 

en stor roll när dessa val skall göras. Gate-keeper teorin är en förlängning av 

agenda-setting teorin och spelar en stor roll när nyheter selekteras ut. Det finns 

ständigt ett stort nyhetsflöde ute i världen och nyhetsbyråerna måste då göra 

ett urval i detta nyhetsflöde. Av alla nyheter som kommer in utnyttjas ca: 10 

procent av dessa nyheter. (Weibull, Hadenius 2003:341) Man kan säga att 

nyhetsflödet är trattformat då det finns ett stort inflöde men ett begränsat 

utflöde till publiken. Det är gate-keepern som gallrar i nyheterna och en nyhet 

måste passera en rad gates för att nå mottagaren. En nyhet riskerar att vid varje 

gate kasseras, omarbetas eller förkortas. (Weibull, Hadenius 2003:342) Weibull 
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och Hadenius tar också upp några punkter som påverkar nyhetsutbudet från en 

nyhetsförmedlare: 

• Det nyhetsföretag som har hand om förmedlingen, dess allmänna 

policy och de resurser det har till förfogande. 

• De producenter som levererar materialet till företaget. 

• De abonnenter som materialet förmedlas till. 

• Den journalistiska arbetsgruppen eller redaktionella miljön. 

(Weibull, Hadenius 2003:343) 

Man kan i enkla drag säga att den personen som har ansvaret för nyheternas 

behandling på en nyhetsbyrå är den så kallade gate-keepern. Men som man kan 

se i punkterna ovan finns det flera faktorer som påverkar nyhetsutbudet och 

”färgar” nyheterna. 

3.3 Närhetsprincipen 
Agenda-setting teorin och gate-keeper teorin spelar som vi ser ovan en 

avgörande roll när nyheter väljs ut men det finns också andra faktorer som 

tidningarna följer när det väljer ut nyheter. Närhetsprincipen är en av de 

faktorerna som spelar en vässäntlig stor roll när nyheter presenteras för sin 

publik. En lokaltidning ger oftast nyheter med en lokal anknytning betydande 

större utrymme i tidningen än en nyhet som saknar den anknytningen. Detta 

beror på att det ger publiken en möjlighet till identifikation och det ger nyheter 

med en lokal anknytning ett högt nyhetsvärde. Den tyske 

kommunikationsforskare Henk Prakke genomförde 1969 en studie där han 

sammanfattade tre faktorer som påverkar nyhetsvärderingen. (Weibull, 

Hadenius 2003:346) De tre faktorerna eller avstånd som påverkar nyhetsvärdet 

är det tidsmässiga avståndet, det kulturella avståndet och det rumsliga 

avståndet. Prakke kom fram till att ju längre bort en eller flera faktorer är desto 

mindre nyhet. Alltså ju mer passé en nyhet är desto mindre nyhetsvärde, ju 

mindre en nyhet berör desto mindre nyhetsvärde och ju längre bort en nyhet 

inträffar desto mindre nyhetsvärde. En nyhet pågår nu, direkt berör och händer 

i närheten har störst nyhetsvärde. (Weibull, Hadenius 2003:346) En tågolycka i 

Indien är inte en lika stor nyhet som en tågolycka i Finland och detta beror på 

det kulturella avståndet. 
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3.4 Nyhetsvärdering 
Som jag tidigare diskuterat så är antalet tänkbara nyheter otroligt stort men alla 

nyheter blir inte nyheter som presenteras för publiken. Frågan man automatiskt 

ställer sig då är vad kännetecknar de nyheter som passerar igenom 

nyhetsprocessen? När nyhetsredaktioner väljer ut sina nyheter gör de en 

nyhetsvärdering av nyheterna. Weibull och Hadenius diskuterar tre punkter 

som kan påverka ett mediums nyhetsvärdering. 1: Hur mediet disponerar sitt 

totala innehåll. 2: Vilka typer av ämnen eller händelser från olika geografiska 

områden som bevakas. 3: Kan det gälla vilka aspekter hos en bestämd händelse 

som får den mest ingående belysningen. (Weibull, Hadenius 2003:346) 

 

Den amerikanska journalisten Walter Lippmann definierade 1924 det 

västerländska nyhetsbegreppet. Lippman menade att det viktigaste för en 

journalist var att han trodde att det fanns en respons hos publiken för nyheten. 

(Weibull, Hadenius 2003:345) Lippmann definierade att en nyhet måste: Väcka 

känslor hos mottagaren och erbjuda läsaren en möjlighet till identifikation. 

Lippmann menade vidare att det viktiga var nyhetsmannens föreställning om 

publikens känslor. (Weibull, Hadenius 2003:345) Att en tågolycka i Finland är 

en större nyhet i Sverige än en tågolycka i Indien kan förklaras med Lippmanns 

teorier då den första väcker starkare känslor genom närhetsprincipen och ger 

en större möjlighet till identifikation än den senare. (Weibull, Hadenius 

2003:345) 

 

Den Norske Massmedieforskaren Einar Östgaard har genomfört några av de 

första studierna om nyhetsvärdering i norden. Östgaard fokuserar främst på 

vilka faktorer som gör händelser till nyheter. Östgaard menar att nyheter med 

ett stort nyhetsvärde har lättast att passera genom nyhetskanalerna. (Östgaard 

1968:8) Men hur får då händelser ett stort nyhetsvärde? Enligt Östgaard finns 

det tre faktorer som påverkar nyhetsvärderingen och det är. Förståelse, ett 

meddelandes nyhetsvärde blir större ju bättre meddelandet blir förstått. När 

meddelandena behandlar enkla händelser och lättförståliga händelser blir 

nyhetsvärdet större. (Östgaard 1968:34, 42) Identifikation, Nyhetsvärdet ökar 

om en händelse behandlar något som publiken sedan tidigare har en viss 

kännedom om. Man identifierar sig lättast med nyheter som överensstämmer 
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med den uppfattning man tidigare har och när en sådan identifikation blir svår 

eller omöjlig förlorar nyheten sitt nyhetsvärde. Eftersom man lättast 

identifierar sig med människor från det egna landet eller den egna kulturen får 

sådana människor och händelser en mer framträdande plats i medierna. 

(Östgaard 1968:42, 45, 49)  Sensationer, Sensationella nyheter är nyheter som 

behandlar brott, olyckor, korruption etc. och det är dessa nyheter som får en 

mer framträdande roll i medierna. Sensationella nyheter är nyheter som på ett 

eller annat sätt påverkar känslorna. Ett meddelandes nyhetsvärde ökar när det 

påverkar känslorna. (Östgaard 1968:64-65) 

 

Östgaard menar att av alla händelser och nyheter som sker får vi veta väldigt 

lite om det men det beror enligt Östgaard på att vad publiken önskar att få 

veta. Vi vill få kunskap om viktiga händelser men vi ställer också andra krav på 

nyheterna. (Östgaard 1968:90) Enligt amerikanska läroböcker skall tidningarna 

informera, förklara, övertala och underhålla. (Östgaard 1968:26) Pressforskaren 

Wilburt Schramm menar att nyhetsmedia rapporterar bara sådant som de tror 

publiken är intresserad av och om ett meddelande skall vara en nyhet måste det 

intressera läsaren. (Östgaard 1968:27-28) Östgaard menar då att ett 

meddelandes nyhetsvärde blir större ju bättre det tillfredställer både 

informationsbehovet och underhållningsbehovet. (Östgaard 1968:30) 

 

Lars Åke Larsson sammanfattar i sin bok ett tiotal faktorer som forskare har 

samlats kring, dessa faktorer anses avgöra vad som blir en nyhet. En nyhet skall 

vara personinriktad, dvs. handla om enskilda personer, Elitinriktad, dvs. speglar 

eliter i samhället. Vara kortsiktig och Relevant för publiken då många berörs. 

Den skall vara konsonant med gällande värderingar hos publiken, Närliggande 

både geografiskt, kulturellt och tidsmässigt. Nyheten skall vara oväntad och 

avvikande, Enkel, tydlig och begriplig. Dramaturgisk samt Konfliktladdad och 

negativ. 

(Larsson 2001:231) 

Nyheterna måste också ha en viss dignitet eller vara viktiga. När en händelse 

har uppmärksammats kommer ofta liknande händelser med i tidningen under 

en viss tid och det medför att även små nyheter kan bli nyheter. Larsson menar 

 11 



också att hos lokala medier värderas nyheter med lokal anknytning väldigt högt 

på grund av att man vet att det är intressant för publiken. (Larsson 2001:232) 

3.5 Sammanfattning 
Det är alltså ett faktum att vi bör se tidningsnyheterna som en bild av 

verkligheten, ingen spegelbild utan en konstruerad bild. Trots många teorier 

om hur nyheterna som visas i tidningarna väljs ut så påverkas 

tidningsredaktionerna mycket av varandra när det gäller val av händelser och 

nyheter. I dagens samhälle sker allting väldigt fort och det händer något hela 

tiden och det blir därför omöjligt att registrera alla budskap/nyheter som når 

oss, därför vill vi gärna ha uppseendeväckande nyheter eller nyheter som 

väcker känslor och identifikation hos oss. Detta är något som tidningarna vet 

om och använder sig av när de gallrar ut nyheter och detta är även något som 

hänger samman med läsarsiffror vilket är väldigt viktigt för gratistidningarna. 

 

4. Tidigare forskning 

4.1 Håkan Hvitfelt 
Den Svenske massmedieforskaren Håkan Hvitfelt genomförde 1985 en studie 

av nyhetsvärderingen i ett antal svenska tidningar. Hvitfelt studie fokuserar 

främst på tidningarnas första sida eftersom de passerat genom alla steg i 

nyhetsvärderingsprocessen och har då ett högt nyhetsvärde. Hvitfelt ville 

analysera när, var, hur, av vem och varför den verklighetsbild väljs ut och som 

sedan presenteras i nyhetsmedierna. (Hvitfeld 1985:16) 

 

Hvitfelt menar att det är flera faktorer som påverkar nyhetsvärderingen men 

sammanfattar ändå olika faktorer som påverkar en händelse: ”en händelse har 

störst chans att uppmärksammas av och presenteras i nyhetsmedierna om den bl.a. är enkel 

och entydig, handlar om enskilda personer, är sensationell eller överraskande, berör olika slag 

av eliter, utspelas under kort tid men som del av ett tema samt är viktig och dessutom 

negativ” (Hvitfelt 1985:17-18) 

 

Hvitfelt tar upp de norska pressforskarna Galtung och Ruges studie där de 

sammanställer tolv olika faktorer som de anser vara avgörande för om en 
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händelse skall bli en nyhet eller inte. De punkterna är frekvens, Tröskelvärde, 

Entydighet, Meningsfullhet, Konsonans, Det oväntade, Kontinuitet, och 

Komposition. Galtung och Ruge lägger till ytterligare fyra faktorer som de 

anser vara betydelsefulla för de nordiska länderna och de är: Referens till 

elitnationer, Referens till elitpersoner, Personifiering och Negativitet. (Hvitfelt 

1985:103-104) 

 

Utifrån dessa faktorer har Galtung och Ruge sammanställt fem hypoteser: 

• Ju mer händelsen uppfyller kriterierna, desto sannolikare är det att de 

blir nyheter. 

• När en nyhet har blivit utvald kommer det som ger den nyhetsvärde 

enligt nyhetsfaktorerna att betonas. 

• Dessa båda processer pågår i alla steg i nyhetskedjan från själva 

händelsen till läsaren/lyssnaren. 

• Additivitetshypotesen: ju fler nyhetskriterier en händelse kan uppvisa, 

desto större är sannolikheten för att den ska bli en nyhet och få stora 

rubriker. 

• Kompletteringshypotesen: När en händelse inte uppvisar ett eller flera 

av dessa kriterier måste de andra uppfyllas i högre grad. 

(Hvitfelt 1985:104-105) 

 

Hvitfelt kom i sin studie fram till att det är politik, ekonomi, brott och olyckor 

som får ett högt nyhetsvärde på tidningarnas första sida och för att en 

nyhetsartikel skall produceras, publiceras, placeras på första sidan och där bli 

huvudartikel ökar ju mer den behandlar: 

 

1. Politik, ekonomi samt brott och olyckor. 

2. och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd 

3. till händelser och förhållanden 

4. som är sensationella eller överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner 

6. och beskrivs tillräckligt enkelt  

7. men är viktiga och relevanta, 

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

 13 



9. har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor. 

(Hvitfelt 1985:216) 

 

Händelser och nyheter i verkligheten ger en slags ram åt nyhetsrapporteringen. 

Alltså nyhetsmedierna speglar endast verkligheten i en begränsad utsträckning. 

Detta beror enligt Hvitfelt på många orsaker men nyhetsvärderingen gör att 

vissa händelser föredras framför andra. Dessutom uppsöker nyhetsmedierna de 

delar av verkligheten som passar ihop med nyhetsförmedlingens ekonomiska 

villkor och publikens förväntningar. (Hvitfelt 1985:94)   

4.2 Anna Maria Jönsson 
Anna Maria Jönsson är forskare i media och kommunikationsvetenskap vid 

Södertörns högskola. Jönsson gör i sin avhandling ”Samma nyheter eller 

likadana?” en studie i mångfalden hos TV-nyheterna. Jönsson menar att 

medierna i dagens läge spelar en avgörande roll i det offentliga samtalet och för 

åsikts- och opinionsbildning. (Jönsson 2004:39) Nyhetsmedierna betydelse för 

det offentliga samtalet består i att de till stor del påverkar vem som får komma 

till tals och delta i samtalet samt vad samtalet skall handla om. Medierna 

påverkar också vilka åsikter man skall ha och utifrån vilka perspektiv och med 

vilka värderingar man skall betrakta händelser. (Jönsson 2004:39)  

 

Jönsson genomförde en innehållsanalys av olika Tv-nyheter. De 

nyhetsprogram som valdes ut var Rapport, Aktuellt och Nyheterna. Metoden 

som Jönsson använder sig av är en Kvantitativ innehållsanalys, Jönsson 

motiverar valet av metod genom att hypoteserna är av generaliserande karaktär 

och syftar till att utvärdera ett relativt stort material för att få en överblick av 

mångfalden i de svenska TV-nyheterna. (Jönsson 2004:101)  

 

Eftersom Jönsson genomfört sin studie på TV-nyheter kan inga direkta 

jämförelser dras med min studie men man kanske kommer att kunna se 

likheter och skillnader. Svaren i Jönsson studie är sammanfattade av mig för att 

passa min uppsats bättre. Att se skillnader och likheter mellan Aktuellt, 

Rapport och Nyheterna anser jag inte vara av intresse i denna studie och därför 
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är svar av sådan typ borttagna i svaren samt svar som inte anses som relevanta 

för min studie.  

 

Jönssson kom i sin studie fram till att inrikes och utrikesnyheter präglas av en 

dominans för vissa områden och inrikesrapporteringen framför allt ägnas åt 

nyheter om politik, ekonomi, samt brott och olyckor. Det är politiker och 

enskilda individer som får störst utrymme i de svenska TV-nyheterna. Av 

inslagen är det knappt vart tredje inslag tar upp en händelse som alla tre 

programmen rapporterar om samma dag samt att de ”gemensamma” nyheter 

förekommer oftare i löpsedeln och/eller som förstanyhet. 

 (Jönsson 2004:143-238) 

 

Som tidigare sagt så kommer troligtvis inga direkta jämförelser att kunna dras 

mellan Jönssons studie och denna studie men man kommer att kunna se vissa 

likheter och skillnader. Eftersom Aktuellt, Rapport och Nyheterna använder 

sig av något slag av Agenda-setting och nyhetsvärdering kommer liknade 

resultat uppkomma. Även fast nyheterna presenteras i olika medier så sker 

gallringen av nyheter på liknade sätt och det medför att jämförelser kommer att 

kunna dras. 

 

5. Syfte och Frågeställningar 
I Göteborg har vi för tillfället en helt ny mediesituation. Det finns tre 

gratistidningar som ”slåss” om sina läsare. Det står på strategiskt utvalda 

platser i Göteborg och delar ut tidningarna och att ta sig in på centralstationen 

är som att springa ett gatlopp. Där står alla tre representanter för 

gratistidningarna så att missa en tidning där är nästintill omöjligt. Eftersom 

många personer kan ta del av dessa gratistidningar varje dag så kommer 

funderingar kring om det verkligen skiljer något mellan tidningarna eller är det 

så att det är samma nyheter vi tar del av i gratistidningarna men i olika format 

och namn?  

5.1 Syfte 
Syftet är att jämföra huvudnyheten i de tre dagliga utgivna gratistidningarna i 

Göteborg för att se på hur de väljer att profilera sig.  
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Detta kommer jag att undersöka genom att titta på nyhetsvärderingen och 

innehållet i gratistidningarnas huvudnyheter eftersom det är dessa två som 

skapar tidningens profil. 

5.2 Frågeställningar  
• Vilka nyheter blir huvudnyheter i Gratistidningarna? 

Denna frågeställning har jag valt för att mer konkret ta reda på vilka nyheter 

som gratistidningarna väljer som huvudnyheter. Detta för att se hur 

tidningarna väljer att profilera sig utifrån deras huvudnyhet. 

 

• Vad karakteriserar huvudnyheterna i Gratistidningarna? 

o Är det Nationella, Internationella eller lokala nyheter? 

o Är det sensationsnyheter eller seriösa nyheter? 

o Vad handlar huvudnyheterna om/vilken genre? 

Denna frågeställning med underfrågor har jag valt för att rent konkret ta reda 

på vad som skiljer tidningarna åt om det nu finns några skillnader. Samt att rent 

konkret ta reda på vad som karakteriserar en huvudnyhet i gratistidningarna.  

 

• Hur väljer gratistidningarna att profilera sig utifrån huvudnyheterna? 

Denna frågeställning är kopplad till teorierna för att de nyheter som 

presenteras som huvudnyheter är starkt kopplat till nyhetsvärdering, agenda-

setting och gate-keeping teorin. Och det är utifrån gratistidningarnas 

huvudnyheter som tidningarnas profil framkommer.   

 

• Hur kan man se på nyhetsvärdering i gratistidningarna utifrån Hvitfelts 

punkter? 

Hvitfelts tio punkter om nyhetsvärdering är intressant att undersöka för att se 

om de även stämmer in på gratistidningar. Hvitfelt kom fram till att det var 

politik, ekonomi, brott och olyckor som får ett högt nyhetsvärde samt att för 

en nyhet skall placeras på första sidan ökar ju mer den behandlar de tio 

punkterna. Stämmer detta då in på gratistidningarna och följer deras 

huvudnyhet dessa punkter? 
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6. Material och Metod 

6.1 Val av metod 
Att se på TV, lyssna på radio, läsa en tidning eller surfa på Internet är att ägna 

sig åt någon form av innehållsanalys. Mer eller mindre medvetet så registrerar 

vi olika egenskaper i skriften, talet eller bilden och av detta skapar vi oss ett 

budskap. Det som skiljer att göra en vetenskaplig innehållsanalys mot det vi 

gör dagligen är den teoretiska förankringen och det systematiska 

tillvägagångssättet. (Ekström, Larsson 2004:111)   

 

Eftersom jag vill analysera innehållet i huvudnyheten på första sidan i de 

dagligt utgivna gratistidningarna i Göteborg för att se likheter och skillnader 

anser jag att det görs bäst med en innehållsanalys. Det finns två olika typer av 

innehållsanalyser den kvantitativa och det kvalitativa. Den kvantitativa 

innehållsanalysen syftar alltid till att ta det enskilda till det generella. Man vill 

kunna generalisera och få kunskap om exempelvis en hel population. 

(Ekström, Larsson 2004:111)  

 

Men jag vill i min analys nå en djupare kunskap för att se hur texten hänger 

samman, om exempelvis en händelse sker i Stockholm och en lokal känd 

Göteborgare uttalar sig om händelsen är det ett väldigt intressant resultat och 

för att få fram sådana resultat ter sig den kvalitativa innehållsanalysen bäst. I 

den kvalitativa innehållsanalysen gör man en noggrann läsning av textens delar, 

helhet och den kontext som texten ingår i. Enligt Esaiasson m.fl. finns det flera 

skäl till att använda den kvalitativa metoden framför den kvantitativa men ett 

viktigt skäl är att helheten i texten som är det centrala och som man vill fånga 

in. Antas vara något annat än summan av delarna. Alltså vissa delar av texten 

anses vara viktigare än andra. Ett annat skäl är också att det man söker i texten 

ligger dolt under ytan och kan endast fås fram med hjälp av en noggrann 

läsning av texten. (Esaiasson m.fl. 2004:233) 

 

Man kan använda sig av både den kvalitativa- och kvantitativa metoden för att 

få fram intressanta svar. Den kvantitativa ”går mer på ytan” medan den 

kvalitativa går ”djupare” men båda metoderna kan ge intressanta svar. 
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För att nå djupare kunskap om de dagligt utgivna gratistidningarna i Göteborg 

har jag som tidigare sagts valt att genomföra en kvalitativ innehålls analys och 

har i detta fall lånat begrepp från den kritiska diskursanalysen, men har även 

lagt till några begrepp. Dessa delar ingår i min analys: 

• Den tematiska strukturen – här organiserar man händelserna i 

nyhetsartikeln hierarkiskt. Först kommer huvudhändelsen och textens 

övriga händelser kan ses som sekundära händelser eller händelser som 

är med för att förklara huvudhändelsen. 

• Genre – Vilken gener tillhör artikeln, är det exempelvis brott, olyckor, 

ekonomi, politik och så vidare 

• Historisk bakgrund – hur den aktuella händelsen placerar sig i relation 

till händelser som redan ägt rum. 

• Källor/Aktörer – vilka får komma till tals och vad kommenterar, 

reagerar och bedömer dem. 

• Frånvarande information – Vilken information saknas i artikeln? 

• Närvarande implikationer – är ”onödig”, överflödig eller irrelevant 

information i nyhetstexten. 

• Lexikal stil – innebär att texten kan vara präglad av en viss stil. Hade 

innehållet kunnats kommuniceras på ett annat vis. Man undersöker helt 

enkelt ordvalet. 

• Övrigt – Analys av artikeln som inte passar in på ovannämnda punkter. 

Varför denna nyhet troligtvis blev en huvudnyhet och så vidare. 

(Ekström, Larsson 2004:204-206) 

När man skall genomföra en kvalitativ innehållsanalys börjar man alltid med en 

övergripande problemställning. För att sedan söka svaret på 

problemställningen är det nödvändigt att precisera ett antal frågor som skall 

ställas till textmaterialet. Svaret på dessa frågor utgör också svaret på 

forskningsproblemet. (Esaiasson m.fl. 2004:238) Det finns sen två olika 

tillvägagångssätt som man kan använda sig av när man söker svaren i 

forskningsmaterialet. Antingen jobbar man med förhandsdefinierade kategorier 

alltså bestämda svar på frågorna eller som jobbar man med ett öppet 

förhållningssätt. Svaren på frågorna avgörs där av det man hittar i 

forskningsmaterialet. (Esaiasson m.fl. 2004:240) 

 

 18 



Eftersom jag vill att innehållet i tidningarna skall styra undersökningen  

kommer jag att använda mig av ett öppet förhållningssätt men kommer att 

definiera hur jag tolkar vissa händelser, nyheter, personer, aktörer, genre etc.  

 

För att undersökningen sedan skall få en hög validitet krävs det att 

undersökningen är intersubjektiv, alltså att analysen av ett innehåll ska vara 

oberoende av den forskare som utför den. En annan forskare skall kunna göra 

om analysen med samma resultat. (Ekström, Larsson 2004:113) Enligt 

Esaiasson m.fl. är detta svårt för de menar att vi omöjligt kan nå insikt om 

andra personers erfarenheter och det är erfarenheterna som styr hur en text 

förstås. (Esaiasson m.fl. 2004:246) Men genom att jag definierat begreppen i 

analysschemat kommer tolkningen förhoppningsvis bli minimal vilket medför 

en hög validitet. 

6.2 Val av material 
Först bestämdes vilka gratistidningar som skulle analyseras i uppsatsen och det 

blev det vardagliga utgivna gratistidningarna i Göteborg (Metro, PunktSE, City 

Göteborg). Eftersom jag valde en kvalitativ metod begränsade jag mig till en 

vecka. Gratistidningarna samlades sedan in under en vecka, på vardagarna. 

Insamlingen av Gratistidningarna påbörjades måndag 2006-11-20 v.47 och 

avslutades fredag 2006-11-24 v.47. En avgränsning som görs här är att Metro 

utkommer på lördagar men inte de andra tidningarna och därför har Metro 

lördag valts bort i undersökningen eftersom det inte anses vara relevant då 

analysen går ut på att jämföra de tre gratistidningarna. Sammanlagt blev det 15 

tidningar, 5 av Metro, 5 av PunktSE och 5 av City Göteborg.  

 

Målet med materialurval är att med bästa möjliga hänsyn ge en representativ 

bild av problemområdet som man vill belysa. (Ekström, Larsson 2004:120) 

Men det finns praktiska begränsningar att ta hänsyn till. Analysen kanske 

kräver en mycket detaljerad läsning vilket gör det omöjligt att ha ett stort urval. 

Jag har tidigare kommenterat att jag vill nå en djup kunskap vilket medför att 

urvalet begränsas. Men att ta en mätvecka under ett år kan vara olämpligt om 

det är en vecka under högsommaren eller julen. På grund av att medierna 

kommer vara ”färgade” av dessa tider och presentera nyheter som relaterar till 

dessa händelser. (Ekström, Larsson 2004:121) 
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V.47 som blev mätveckan i min analys anser jag vara relevant för hela året. 

Även fast det var nära jul var det inte tillräckligt nära för att det skulle ”färga” 

av sig i tidningarnas huvudnyheter. Det skedde inte heller någon större 

händelse som alla tidningarna rapporterade om utan v.47 kan ses som en 

”normal” vecka. 

 

Jag har valt att bara koncentrera mig på huvudnyheten på första sidan. Men hur 

definierar jag huvudnyheten i gratistidningarna? PunktSE är den tidning som 

till största del presenterar en stor nyhet på första sidan och små nyheter i en 

spalt till vänster. De andra tidningarna har oftast två Nyheter på första sidan. 

Jag har valt att definiera huvudnyheten som den nyhet som är högst upp, den 

understa nyheten är oftast en nöjes nyhet men det finns undantag. City 

Göteborg har fredagen den 24november en stor bild på Money Brother på 

första sidan och under bilden finns en stor rubrik ”Polisens nya metod ska 

minska våldet”. Jag har i detta fall valt att definiera polisens nya metod som 

huvudnyheten för denna dag.  

 

Oftast så fortsätter huvudnyheten inne i tidningen och texten på första sidan är 

ett utdrag av texten inne i tidningen. Jag har i mitt fall valt att analysera texten 

inne i tidningen eftersom det är hela nyheten som presenterar där. Det finns 

undantag då hela texten av huvudnyheten presenteras på första sidan och jag 

har i de fallen analyserat den texten som presenteras på första sidan.  

 

I de fallen då huvudnyheten har presenterats som två nyheter inne i tidningen 

har jag valt att analysera båda. Detta för att få med hela kontexten och helheten 

i nyheten.    

6.3 Definition av Analysschemat 
Jag har som tidigare sagt valt att använda mig av ett öppet analysschema men 

för att få en så objektiv undersökning som möjligt har jag valt att definiera 

några begrepp som jag kommer använda när jag genomför analysen. Hur 

definierar jag olika genrer? Vad är kända elitpersoner? Och så vidare. Det är 

omöjligt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys utan att det förekommer 
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tolkning från forskaren men genom att jag definierat några av begreppen 

kommer tolkningen förhoppningsvis bli minimal. 

 

Genre 

• Politik – Händelser som är politiska eller händelser om en 

person/personer i politiken. Exempelvis ”EU stoppar billig sprit på 

Internet” 

• Ekonomi – Händelser som berör ekonomi eller person/personers 

ekonomi. Exempelvis ”Statustressen sätter tusentals unga i skuld”  

• Brott – Händelser som berör kriminella händelser, personer som råkat 

ut för brott, eller kriminella personer. Exempelvis ”Polisen grep 

bankrånarna”  

• Olyckor – händelser som berör olyckshändelser. Exempelvis 

”bilolyckor”. 

• Skola och utbildning – Händelser som berör skola och utbildning. 

Exempelvis ”Svenska studenter äldst i hela Europa”. 

• Hälsa – Händelser som berör hälsa och personers hälsa. Exempelvis 

”Ett av fem barn är överviktiga”. 

 

6.3.1 Övriga definitioner  

Närhet 

• Lokala händelser. (händelser som sker i närheten av Göteborg) 

• Lokala platser. (Platser i närheten av Göteborg som exempelvis 

Järntorget, Liseberg och platser i städer i närheten av Göteborg) 

• Lokala politiker. (Politiker som verkar inom Göteborgs kommun som 

exempelvis Göran Johansson) 

• Lokala aktörer/personer. (Företag eller personer som har lokal 

anknytning som exempelvis Swedish Match, personer boende i 

Göteborg, personer som arbetar för lokala institutioner.) 

• Kulturell närhet. (Är länder med samma kultur som oss, exempelvis 

Norge, Danmark, Finland.) 

 

 

 21 



Kända 

• Lokala politiker (Politiker som är kända i Göteborg och av göteborgare 

som exempelvis Göran Johansson) 

• Lokala personer (Lokalt kända profiler som exempelvis Patrik Sjöberg, 

Lasse Kronér) 

• Politiker (Politiker som är kända i hela Sverige oftast dem med ledande 

positioner i politiken som exempelvis Fredrik Reinfelt) 

• Personer (Kända profiler i Sverige som exempelvis Emma Andersson) 

• Elitpersoner (Personer som har eller haft höga positioner i samhället 

som exempelvis Göran Persson samt kända sportprofiler) 

• Elitnationer (Länder med mycket stor makt som exempelvis USA och 

Kina) 

• Platser (Platser som är kända av största delen av svenskarna som 

exempelvis Globen, Liseberg och Drottningholm) 

• Institutioner (Institutioner som är kända inom Sverige oftast statens 

institutioner). 

 

Händelser/Nyheter 

• Sensationella händelser (Händelser som nästan är overkliga som 

exempelvis OS i Sverige 2014) 

• Överraskande händelser (Händelser som man inte är beredd på som 

exempelvis Fredrik Reinfelt avgår) 

• Enkla (enkla händelser som alla kan identifiera sig med och som inte är 

komplicerade med många olika betydelser) 

• Händelser som anser som viktiga och relevanta (ex: berör många 

personer som exempelvis ”så mycket mer pengar får du kvar på din lön 

när skatten sänks”) 

• Är händelsen negativ, positiv eller neural? (är händelsen negativ, 

neutralt eller positivt skriven samt är konsekvenserna negativa, neutrala 

eller positiva). 

• Är händelsen en del av ett tema? (om en nyhet har uppmärksammats 

kommer den uppmärksammas under en viss tid eller liknade 

händelser). 
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• Vilka källor används? (exempelvis Institutioner, kända personer, 

politiker, elitpersoner). 

•   Konflikt – händelser som återspeglar konflikter mellan människor 

eller institutioner. 

• Personifiering – ju mer en händelse kan ses i personliga termer som 

resultat av enskilda personer desto större nyhet. 

 

Givetvis kan en händelse eller person passa in på flera av punkterna. 

Exempelvis: ”Liseberg i brand när Göran Persson var på besök” Göran 

Johansson uttalar sig! Då har vi Liseberg som är en känd plats och en känd 

lokal plats, vi har Göran Persson som en känd elitperson och Göran Johansson 

som en lokal känd politiker. Nyheten är sensationell, överraskande, viktig och 

relevant. Nyheten är negativ och personifierad. Nyheten kommer troligtvis att 

bli ett tema och om Göran Persson uttalar sig är det en elitperson som källa.   

 

6.4 sammanfattande utvärdering 
Valet av metod för att svara på mina frågeställningar var ett bra val men i 

efterhand kunde urvalet varit större för att få fram mer generaliserande resultat. 

En kvantitativ metod kunde också bidragit med mer generaliserande resultat.  

 

Validitet handlar om man har undersökt det man påstått undersöka och utifrån 

detta vill jag säga att min undersökning har hög validitet då jag undersökt det 

jag påstått. Problemet blir den externa validiteten som handlar om i vilken 

utsträckning som de erhållna resultaten kan generaliseras. (Esaiasson m.fl. 

2005:61)  Eftersom undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys innehåller 

den tolkning av mig och för att få hög validitet krävs det att undersökningen är 

objektiv, alltså att analysen av ett innehåll ska vara oberoende av den forskare 

som utför den. En annan forskare skall kunna göra om analysen med samma 

resultat. (Ekström, Larsson 2004:113) Enligt Esaiasson m.fl. är detta svårt för 

de menar att vi omöjligt kan nå insikt om andra personers erfarenheter och det 

är erfarenheterna som styr hur en text förstås. (Esaiasson m.fl. 2004:246)  

Utifrån detta är jag tveksam till att det resultat en annan forskare skulle komma 

fram till skulle bli detsamma som mitt, men givetvis skulle resultaten peka åt 
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samma håll. Detta medför att det finns en extern validitet och reliabilitet i min 

undersökning. Reliabiliteten innebär frånvaro av slupmässiga eller 

osystematiska fel. (Esaiasson m.fl. 2005:67) och som tidigare sagt är detta svårt 

i kvalitativa innehållsanalyser då de till stor del bygger på tolkning från 

forskaren samt så tillför den mänskliga faktorn att fel kan uppstå. Genom att 

jag definierat begreppen i analysschemat kommer tolkningen förhoppningsvis 

bli minimal vilket medför en högre reliabilitet och extern validitet. En hög 

reliabilitet och validitet medför en hög resultatvaliditet vilket jag anser att min 

undersökning har. 

 

 

7. Resultat och Analys 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera analysen och resultatet. Analysen 

presenteras dag för dag samt tidning för tidning med en sammanfattning i 

slutet för varje dag. Sedan kommer resultatet presenteras i form av de tre 

profilerna samt med en resultatdiskussion och till sist en slutdiskussion i form 

av hur mina resultat överensstämmer med tidigare studier. 

7.1 Måndag 2006-11-20 

7.1.1 Nyhetsvärdering och innehåll 

PunktSE har denna dag valt att skriva om att ett av fem barn är överviktiga och 

det går under genren hälsa. Artikeln har låg lokal anknytning men det finns en 

anknytning. Eftersom PunkSE skall vara en tidning för yngre människor som 

lever i storstaden är det inte konstigt att det finns en lokal anknytning utan det 

konstiga är att inte den anknytningen är större och starkare. Artikeln i PunktSE 

är den som känns minst seriös och ligger mer åt sensationspress. Aktörerna 

som förekommer i artikeln är tillstörsta del elitpersoner med höga positioner 

inom sjukvården. En av aktörerna har lokal anknytning då personen är 

överläkare på ett sjukhus i Göteborg. Att denna aktör förekommer i artikeln 

beror troligtvis på den lokala anknytningen som personen tillför för hans 

uttalande är irrelevant för artikeln. Huvudnyheten som de presenterar är en 

nyhet som väcker intresse hos många då den behandlar ett ämne som ligger 
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högt på våran agenda. PunktSE vänder sig främst till yngre människor som 

lever ett storstadsliv och det är läsarnas liv och intressen som är 

utgångspunkten för deras journalistik. Huvudnyheten som de presenterar anser 

inte jag stämma bra in på vad deras syfte är eftersom yngre människor som 

lever storstadsliv har troligtvis inte detta som intresse och det är kanske det 

som gör att nyheten är mer sensationspress för att väcka yngre människors 

intresse av nyheten. 

 

City Göteborg väljer denna dag att skriva om att tjejer fastnar i nätspelande och 

det går under genren är hälsa eftersom artikeln fokuserar på den 

beroendeframkallande delen av nätspelande. Artikeln har hög lokal anknytning 

då den huvudsakliga aktören i artikeln är och agerar i Göteborg samt att 

artikeln riktar sig till yngre kvinnor i Göteborg. Detta stämmer bra överens 

med City Göteborgs syfte som är att ge läsaren koll på just den staden de lever 

i. Artikeln i City Göteborg är mer seriös press än sensationspress och mycket 

fokus läggs på aktörerna som uttalar sig. De aktörer som förekommer i artikeln 

är lokala aktörer samt aktörer för kända institutioner. Att dessa aktörer 

förekommer i artikeln beror troligtvis på den lokala anknytningen aktörerna 

tillför samt den trovärdighet som kommer från kända institutioner.  

Huvudnyheten som de presenterar väcker troligtvis ett intresse hos dem som 

spelar på nätet eller funderar på att spela på nätet men den gruppen som 

nyheten vänder sig till är begränsad. City Göteborg vänder sig till yngre, aktiv 

och nyfiken målgrupp som är förändringsbenägen och det gör även 

huvudnyheten.  

 

Metro har valt att skriva om att statusstressen sätter tusentals unga i skuld. 

Denna nyhet går under genren ekonomi eftersom den behandla ungdomars 

privatekonomi. Huvudnyheten är en nationell nyhet utan lokal anknytning och 

det beror troligtvis på att Metro ges ut i många städer i Sverige och vill inte 

skapa en allt för stark anknytning då andra delar av landet inte har den 

förförståelsen som krävs för att då förstå artikeln. Artikeln i Metro är den 

huvudnyhet som känns mest seriös och händelsen är seriöspress. Artikeln 

lägger mycket fokus på att vara saklig och informationsrik.  Aktörerna som 

förekommer i Metros artikel har inga lokala anknytningar men företräder kända 
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institutioner vilket skapar tyngd och trovärdighet vilket troligtvis också är syftet 

med deras uttalanden. Huvudnyheten som metro presenterar väcker troligtvis 

intresse hos yngre människor och hos föräldrar som är oroliga för sina barn. 

Metros syfte är att ge läsaren en bred och snabb nyhetsöversikt över senaste 

dygnets inrikes- och utrikesnyheter. Det är troligtvis därför som artikeln känns 

som den mest seriösa då deras syfte är att vara en seriös gratistidning. 

7.1.2 Sammanfattning 

Ingen av gratistidningarna väljer denna dag att presentera samma huvudnyhet. 

Alla nyheter som denna dag presenterats är nationella nyheter i grunden men 

City Göteborg väljer att rikta nyheten till göteborgarna och ha med lokala 

aktörer vilket troligtvis beror på City Göteborgs syfte som är att presentera 

lokala nyheter till läsarna i den staden tidningen ges ut, medan PunktSE bara 

har med lokala aktörer. Metro är den tidning som inte har någon lokal 

anknytning och det beror troligtvis på att den ges ut i stora delar av Sverige och 

dess syfte inte är att ge lokala nyheter utan att ge snabba och breda inrikes- och 

utrikesnyheter till läsaren. PunkSE och City Göteborgs huvudnyheter är 

sensationspress och kvällsjournalistik då det på flera ställen förekommer 

dramatiseringar medan Metro är seriöspress och artikeln präglas av en saklighet 

som gör den stel och väldigt neutral. 

 

7.2 Tisdag 2006-11-21 

7.2.1 Nyhetsvärdering och innehåll 

PunktSE har denna dag valt att skriva om elever som slipper stöket och genren 

är skola och utbildning. Artikeln saknar lokal anknytning och beror på artikeln 

är en kampanj mot mobbning som presenteras i olika medier och mer 

specifikt: Aftonbladet, PunktSE, aftonbladet.se och TV7. Artikeln är seriös och 

saklig och beror troligtvis på att det är en artikel i en kampanj men författaren 

använder enstaka ord som är till för att dramatisera händelsen. Aktörerna som 

förekommer i artikeln har ingen lokal anknytning vilket beror på nyhetens 

karaktär då den är en del av en kampanj. Men det förekommer en aktör som 

företräder en känd institution. Huvudnyheten som PunkSE presenterar idag är 

en nyhet som troligtvis inte skulle bli en huvudnyhet om den inte ingick i en 
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kampanj mot mobbning. Kampanjen anses som viktig och relevant och det är 

därför händelsen lyfts upp som en huvudnyhet.  

 

City Göteborg har denna dag valt att skriva om polisens nya mjukare stil. 

Genren är politik eftersom beslutet av ny polismetod tagit på politisk nivå. 

Artikeln är av nationell art men med hög lokal anknytning då 

poliskommissarien är från Göteborg samt att övningen av den nya metoden 

görs i Göteborg. Detta stämmer bra överens med City Göteborgs syfte som är 

att ge läsaren koll på just den staden de lever i. Nyheten är seriöspress med hög 

lokal anknytning. Den aktör som förekommer i artikeln har hög lokal 

anknytning samt så företräder personen en känd institution. Att denna aktör 

förekommer i artikeln beror på nyhetens karaktär samt själva händelsen. Men 

troligtvis också för att ge trovärdighet, tyngd och lokal anknytning till artikeln.  

Att City Göteborg presenterar denna nyhet som en huvudnyhet beror troligtvis 

på att intresset är stort i Göteborg på grund av Göteborgskravallerna 2001 

samt att många vill se ett resultat av den hårda kritik som framfördes efter 

kravallerna 2001 mot polisen. Nyheten vänder sig till en stor målgrupp och inte 

bara den yngre och aktiva målgruppen utan till en bredpublik. 

 

Metro har denna dag valt att publicera två huvudnyheter med olika inriktningar 

men med samma huvudhändelse. På första sidan väljer de att publicera: 

tolvåring anmälde Blocketbedrägeriet och inne i tidningen: var tjugonde 

nätannons stoppas för bedrägeri. På första sidan fokuserar artikeln på vad som 

hänt och att det var en tolvåring som polisanmälde brottet. Inne i tidningen 

fokuserar artikeln på vad som hänt och vad Blocket gör åt saken för att 

förhindra bedrägerier. Genren är brott eftersom händelsen som ägt rum är 

kriminell. Nyheterna är nationella utan lokala anknytningar och det beror 

troligtvis på att Metro är rikstäckande. Aktörerna som förekommer i artikeln 

har ingen lokal anknytning men en aktör företräder en känd institution. Att 

dessa aktörer förekommer i artikeln beror troligtvis på nyhetens karaktär och 

på själva händelsen men också för att nyheten skall vara nationell med hög 

trovärdighet. Att Metro presenterar dessa två nyheter som huvudnyheter beror 

troligtvis på att det är en händelse som berör många då det är väldigt många i 

Sverige som köper saker över Internet samt att det nu köps extra mycket på 
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nätet inför julen och det finns då ett stort intresse hos publiken för dessa 

huvudnyheter. Artiklarna känns i övrigt som väldigt seriösa och informations 

rika vilket stämmer bra överens med Metros syfte vilket är att presentera 

nyheter brett och snabbt till läsarna. 

7.2.2 Sammanfattning 

Det är ingen av Gratistidningarna som denna dag väljer att presentera samma 

nyhet. Det är bara City Göteborg som väljer att presentera en lokal huvudnyhet 

medan de andra väljer nationella nyheter. Att PunkSE valt en nationell nyhet 

beror på att deras huvudnyhet är en del av en kampanj mot mobbning som 

presenteras i Aftonbladets olika medier. Metro väljer även denna dag att 

presentera en nationell nyhet vilket troligtvis beror på att Metro ges ut över 

stora delar av landet och använder då samma huvudnyhet samt att deras syfte 

är att ge breda och snabba inrikes- och utrikesnyheter till läsarna. PunkSEs 

artikel är saklig och information rik men artikeln påminner om 

kvällsjournalistik och artikeln innehåller dramatiseringar. City Göteborgs artikel 

är sensationspress och kvällsjournalistik medan Metros båda artiklar är 

seriöspress och väldigt informations rika vilket medför att artiklarna på vissa 

ställen blir övertydliga. 

7.3 Onsdag 2006-11-22 

7.3.1 Nyhetsvärdering och innehåll 

PunktSE har denna dag valt att skriva om upphittandet av Mockfjärdsvapnet 

som kan ha varit inblandat i Palme mordet. Genren är brott eftersom artikeln 

tar upp ett brott som begåtts och ett som kan ha begåtts. Nyheten är nationell 

utan lokal anknytning och det beror troligtvis på att nyheten har ett stor 

nationellt intresse och är en nyhet för hela Sverige. Händelsen är överraskande 

då ingen hade förväntat sig att hitta vapnet i Mockfjärds sjön. Aktörerna som 

förekommer i artikeln har ingen lokal anknytning och det beror troligtvis på att 

mycket av artikeln är tagen från Aftonbladet samt att Palmemordet saknar lokal 

anknytning till Göteborg. De aktörer som förekommer i artikeln är kända 

personer och kända institutioner. Att PunktSE väljer att presentera denna 

nyhet som en huvudnyhet beror troligtvis på att det finns ett oerhört stort 

intresse för Palme mordet hos allmänheten och denna nyhet är något som de 

flesta vill ta del av. Nyheten överensstämmer inte med PunktSE syfte men 
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eftersom nyhetens intresse, storlek och nyhetsvärde är så stort får lokala 

händelser gallras bort och ge utrymme åt viktigare nyheter. PunkSE väljer 

denna dag för ovanligheten skull att presentera två nyheter på första sidan. 

Den understa nyheten är en väldigt lokal nyhet och att dem gör så beror 

troligtvis på att PunktSE syfte är att ge nyheter till yngre personer som lever 

storstadsliv och då har lokala nyheter ett väldigt stort nyhetsintresse och 

nyhetsvärde.  

 

City Göteborg väljer denna dag att skriva om övervakningsfilmer som läggs ut 

på nätet. Genren är brott eftersom det är brottsligt att lägga ut 

övervakningsfilmer på nätet samt att vissa sätter upp övervakningskameror 

utan tillstånd vilket är en brottslig handling. Nyheten har väldigt hög lokal 

anknytning då det handlar om övervakningskameror i Göteborg samt att 

chefen på Länsstyrelsens enhet som delar ut kameraövervakningstillstånd i 

Göteborg får väldigt stort utrymme i artikeln. Men nyheten är av nationell art 

då alla städer har kameraövervakning och kan eller har drabbats av samma 

problem. En av aktörerna som förekommer i artikeln har lokal anknytning 

samt företräder en känd institution. Den andra aktören som förekommer i 

artikeln kan ses som expert på området som händelsen behandlar. Att dessa 

aktörer förekommer i artikeln beror troligtvis på att skapa en tyngd och 

trovärdighet till artikeln samt skapa en lokal anknytning. Att City Göteborg 

väljer att presenterar denna nyhet som huvudnyhet beror troligtvis på att den 

har en hög lokal anknytning vilket överensstämmer bra med City Göteborgs 

syfte som är ge läsarna koll på just den staden de lever i samt berörs alla 

Göteborgare av nyheten vilket skapar ett stort intresse hos publiken.  

 

Metro väljer denna dag att skriva om att Svenska studenter är äldst i hela 

Europa. Genren är skola och utbildning eftersom artikeln behandlar utbildning 

i Sverige. Nyheten är nationell och saknar lokal anknytning och beror troligtvis 

på Metros rikstäckande utgivning. De aktörer som förekommer i artikeln har 

ingen lokal anknytning och beror troligtvis på att artikeln är nationell och 

behandlar en nationell fråga. De aktörer som uttalar sig i artikeln är aktörer 

som företräder kända institutioner samt kända politiker. Att dessa aktörer får 

uttala sig i artikeln beror troligtvis på att metro vill hålla nyheten nationell samt 
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att de tillför tyngd och trovärdighet till artikeln. Att Metro väljer att presentera 

denna nyhet som huvudnyhet beror troligtvis på att de tror att det är en nyhet 

som tilltalar många läsare. Samt att det är en huvudnyhet som är lite mer 

”seriös” än andra nyheter. Metro presenterar denna dag även en nyhet till på 

första sidan och det är en lokal nyhet om översvämningarna i Göteborg. Att 

inte den nyheten lyfts fram som en huvudnyhet beror troligtvis på att 

nationella nyheter får större utrymme i Metro och anses viktigare då Metro är 

rikstäckande. Huvudnyheten som Metro presenterar stämmer bra överens med 

dess syfte som är att presentera nyheter brett och snabbt till läsarna. 

7.3.2 Sammanfattning 

Det är ingen av tidningarna som denna dag väljer att presentera samma nyhet. 

Undantag är att PunktSE och Metro väljer att presentera översvämningarna i 

Göteborg som ”andra” nyhet på första sidan. Det är City Göteborg som väljer 

att presentera en lokal nyhet vilket överensstämmer bra med deras syfte medan 

de andra väljer nationella nyheter och det är väldigt konstigt att PunktSE inte 

väljer att presentera en lokal nyhet eftersom deras syfte är presentera nyheter 

för yngre personer som lever storstadsliv. Men eftersom innehållet i nyheten 

kommer från TT och Aftonbladet kan det ha påverkat valet av huvudnyhet. 

Metro är den tidning som framställs som den mest seriösa tidningen genom 

huvudnyheten medan City Göteborg mer framställs som sensationspress 

genom deras huvudnyhet. PunkSE är den tidning som har mest likheter med 

kvällspressen och det kan bero på att det är Aftonbladet som startat tidningen 

och att det då färgar av sig på PunkSE. 

7.4 Torsdag 2006-11-23 

7.4.1 Nyhetsvärdering och innehåll 

PunktSE väljer idag att skriva om en psyksjuk man som hotat en person i 

Göteborg med pistol. Genren är brott eftersom det är brottsliga händelser som 

nyheten tar upp. Nyheten är lokal och platserna som förekommer i artikeln är 

lokala. Det är även lokala aktörer som får uttala sig i artikeln. Detta beror 

troligtvis på att PunkSE i Göteborg vänder sig till göteborgarna vilket medför 

att lokala nyheter har högt nyhetsvärde. PunkSE:s syfte är också att ge en 

uppdatering av nyheter i stan, Sverige och i världen till yngre människor som 

lever storstadsliv. Det medför också att lokala nyheter får ett stort utrymme 
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och högt nyhetsvärde i tidningen. De aktörer som förekommer i artikeln är 

lokala aktörer och företräder kända institutioner. Att dessa aktörer förekommer 

i artikeln beror troligtvis på att händelsen har lokal anknytning och kräver då 

lokala aktörer. Att PunktSE valt att publicera denna nyhet som en huvudnyhet 

beror troligtvis på den höga lokala anknytningen som nyheten har samt att 

mannen kan vara en fara för allmänheten och nyheten berör då alla boende i 

Göteborg. Det medför att det finns ett stort nyhetsintresse för nyheten och en 

stor potential läsargrupp. Händelsen är även en vecka gammal och rymningen 

en månad, frågan är varför de valt att publicera artikeln nu efter så lång tid och 

inte när det inträffade. Beror det på brist på nyheter eller fick de uppgifterna 

om pistolhotet en vecka efter? Hur som helst så känns nyheten lite passé och 

frågan är om den skulle ha publicerats överhuvudtaget.  

 

City Göteborg väljer idag att skriva om att man skall se upp vart sina pengar tar 

vägen när man skänker pengar till välgörenhetsorganisationer. Då det finns 

många bluff organisationer. Genren är brott eftersom vissa organisationer och 

insamlingar inte är lagliga. De insamlade pengarna går inte till det som lovas. 

Nyheten är nationell men eftersom City Göteborg riktar nyheten mot 

göteborgarna har nyheten en lokal anknytning. Det beror troligtvis på att City 

Göteborg syfte är att är ge nyheter till yngre personer som vill ha koll på just 

den staden de lever i. De aktörer som förekommer i artikeln har ingen lokal 

anknytning men företräder kända institutioner, detta beror till största del på att 

nyheten är av nationell art och kräver då uttalanden av personer på det 

området som händelsen behandlar. Att City Göteborg presenterar denna nyhet 

som en huvudnyhet beror troligtvis på att många skänker pengar till 

välgörenhetsorganisationer under julen och eftersom man inte vill att pengarna 

skall gå till fel personer skapar denna nyhet ett stort nyhetsvärde hos publiken. 

City Göteborg försöker även rikta den till göteborgarna vilket stämmer överens 

bra med deras syfte som är att ge läsaren koll på just den staden de lever i. 

 

Metro väljer denna dag att skriva om att dödsdrog säljs billigt till unga på 

Internet. Genren är brott då det är olagligt att sälja droger. Nyheten är nationell 

utan lokal anknytning och de aktörer som förekommer i artikeln har ingen 

lokal anknytning men en av aktörerna företräder en känd institution. Att 
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aktörerna saknar lokal anknytning beror troligtvis på att händelsen är nationell 

och kräver då uttalanden från aktörer som arbetar inom området som 

händelsen behandlar. Att Metro har valt att publicera denna nyhet som en 

huvudnyhet beror troligtvis på att det är en nyhet som har ett högt nyhetsvärde 

hos publiken då de flesta är yngre personer samt att det finns ett intresse i hela 

Sverige då drogen sälj över hela landet. Nyheten stämmer även bra överens 

med Metros syfte som är att ge en bred och snabb nyhetsöversikt. Händelsen 

om dödsfallen är också väldigt gammal, frågan är varför de valt att publicera 

artikeln nu efter så lång tid och inte när dödsfallen inträffade. Beror det på brist 

på nyheter eller fick de uppgifterna om att drogen säljs på nätet senare? Hur 

som helst så känns nyheten lite passé och frågan är om den skulle ha 

publicerats överhuvudtaget 

7.4.2 Sammanfattning 

Det är ingen tidning denna dag som väljer att presentera samma nyhet. 

PunktSE är den tidning som valt att presentera den huvudnyhet med störst 

lokal anknytning, City Göteborgs huvudnyhet är nationell men riktad till 

göteborgarna vilket gör att den får en lokal anknytning även fast den är låg. 

Metro har denna dag valt att presentera en nationell nyhet utan lokal 

anknytning vilket troligtvis beror på att Metro ges ut i många städer samt att 

deras syfte är som gratistidning att presentera snabba och breda inrikes- och 

utrikesnyheter till läsarna. Huvudnyheterna som presenteras denna dag känns 

inte viktiga och relevanta då två av dem är gamla nyheter samt att nyheten i 

City Göteborg inte har så högt nyhetsvärde att den borde presenteras som en 

huvudnyhet. Beror detta på brist på nyheter denna dag eller har två av 

tidningarna mottagit uppgifterna väldigt sent efter händelsen? Händelserna 

känns passé och borde inte ha presenterats som huvudnyheter. PunkSE är den 

tidning som presenterar en huvudnyhet som liknar kvällsjournalistik och 

nyheten är mer åt sensationspress än seriöspress och beror troligtvis på att 

PunktSE är Aftonbladets gratistidning vilket speglar av sig i artiklarna. Metro är 

den tidning som presenterar en huvudnyhet som är mest seriös och det finns 

inget i artikeln som är åt sensationsnyhet. City Göteborg presenterar också en 

seriös huvudnyhet men lutar ändå lite åt kvällsjournalistik men det är inte 

sensationspress. 
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7.5 Fredag 2006-11-24 

7.5.1 Nyhetsvärdering och innehåll 

PunktSE har denna dag valt att skriva om polisen som grep tre bankrånare. 

Genren är brott eftersom händelsen tar upp brottsliga handlingar. Nyheten är 

lokal då rånen skedde i Västra Götalandsregionen och det var polisen i 

Göteborg som grep rånarna. Det är även lokala aktörer som får uttala sig i 

artikeln vilket medför att artikeln får hög lokal anknytning. Detta beror 

troligtvis på att PunkSE i Göteborg vänder sig till göteborgarna vilket medför 

att lokala nyheter har högt nyhetsvärde. PunkSE:s syfte är också att ge en 

uppdatering av nyheter i stan, Sverige och i världen till yngre människor som 

lever storstadsliv. Det medför också att lokala nyheter får ett stort utrymme 

och högt nyhetsvärde i tidningen. Den aktör som förekommer i artikeln har 

lokal anknytning samt så företräder han en lokal institution. Att denna aktör 

förekommer i artikeln beror troligtvis på att händelsen är lokal och kräver då 

lokala uttalanden samt att tidningen vill hålla artikeln lokal för att skapa 

identifikation. Att PunkSE väljer att publicera denna nyhet som en huvudnyhet 

beror troligtvis på att det finns ett stort nyhetsintresse för nyheten i Västra 

Götalandsregionen då det var här rånen begicks och eftersom PunkSE vänder 

sig till läsare i den regionen får nyheten ett högt nyhetsvärde hos publiken och 

hos PunktSE. 

 

City Göteborg väljer denna dag att skriva om polisens övning av den nya 

metoden som skall minska våldet. Genren är Politik eftersom det är ett 

politiskt beslut om en ny metod efter Göteborgskravallerna 2001. Artikeln är 

lokal med kommer ha påverkningar på nationell nivå. De aktörer som 

förekommer i texten är lokala aktörer som företräder en känd institution. Att 

dessa aktörer förekommer i artikeln beror troligtvis på att händelsen är lokal 

samt att tidningen vill skapa en stark lokal anknytning med hjälp av dessa 

uttalanden. Även platsen som övningen ägt rum på är kända lokala platser då 

det i fråga handlar om Heden och Avenyn. Att City Göteborg har valt att 

publicera denna nyhet som en huvudnyhet beror troligtvis på det höga 

nyhetsvärde som denna artikel har hos läsarna i Göteborg då 

Göteborgskravallerna fortfarande ligger färskt kvar i bakhuvudet på många och 

det var en händelse som påverkade väldigt många. Eftersom City Göteborgs 
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syfte är att ge läsarna koll på just den staden de lever i är det lokala nyheter som 

kommer få ett högt nyhetsvärde. Polisens nya metod är en nyhet som har ett 

högt nyhetsvärde hos Göteborgarna och intresserar många vilket gör att den 

passar bra in på City Göteborgs syfte. Artikeln är även en uppföljning på City 

Göteborg huvudnyhet tisdagen 2006-11-21. Då City Göteborg presenterade 

huvudnyheten om polisens nya mjukare metod. 

 

Metro har denna dag valt att skriva om att EU stoppar billig sprit på Internet. 

Genren är politik eftersom beslutet om frågan har utretts och beslutats av 

politiker i EU. Artikeln är nationell utan lokal anknytning och det beror som 

tidigare sagts på att Metro är rikstäckande och vill då inte skapa en allt för stark 

lokal anknytning då andra delar av landet inte har den förförståelsen som 

kanske krävs för att förstå artikeln. Den aktör som förekommer i artikeln har 

ingen lokal anknytning vilket beror på att nyheten är nationell och frågan 

internationell detta medför att det behövs uttalanden från någon som är insatt i 

ämnet vilket gör att aktörer med insyn får uttala sig och i detta fall en känd 

politiker. Detta skapar trovärdighet och tyngd åt artikeln vilket tidningen 

troligtvis eftersträvar. Att Metro har valt att publicera denna nyhet som en 

huvudnyhet beror troligtvis på det stora intresset för alkoholskatten i Sverige. 

Gruppen människor som handlar sprit över nätet är begränsad men gruppen 

människor som köper alkohol utomlands är väldigt stor vilket medför att det 

finns ett stort intresse och ett högt nyhetsvärde på denna typ av nyheter hos 

publiken och Metro. Nyheten stämmer bra överens med Metros syfte som är 

att ge en bred och snabb nyhetsöverblick av dagen nyheter. 

7.5.2 Sammanfattning 

Det är ingen tidning som denna dag väljer att presentera samma nyhet. 

PunkSE och City Göteborg väljer denna dag att presentera huvudnyheter med 

hög lokal anknytning och det stämmer bra överens med deras syfte som är att 

vända sig till läsare i den staden som tidningen ges ut i. Metro väljer som 

vanligt att presentera en nationell huvudnyhet utan lokal anknytning. Artikeln i 

PunkSE är sensationspress och kvällsjournalistik medan Metro är seriöspress 

vilket medför att texten präglas av saklighet och stelhet. City Göteborgs artikel 

är uppbyggd som en berättelse och det finns flera dramatiseringar i texten 

vilket medför att även den är sensationspress och kvällsjournalistik. Metro 
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presenterar denna dag även en lokal andranyhet vilket är en nyhet om polisens 

nya metod. Samma nyhet som City Göteborg väljer som huvudnyhet att det ser 

ut så här beror troligtvis på att Metro vill profilera sig som en nationell och 

bred gratistidning medan City Göteborg och PunkSE vill profilera sig som 

lokala gratistidningar med relevanta lokala nyheter. 

 

7.6 De tre profilerna 
Frågan är nu hur de tre gratistidningarna väljer att profilera sig utifrån min 

analys. Utifrån min analys väljer City Göteborg att profilera sig som en lokal 

gratistidning med huvudnyheter som är lokala eller huvudnyheter som är 

nationella men City Göteborg riktar i de fallen nyheten till göteborgarna. De 

aktörer som förekommer i huvudnyheterna är till största del lokala vilket 

troligtvis beror på att händelsen är lokal och kräver då lokala uttalanden samt 

att City Göteborg vill hålla artikeln lokal med lokala uttalanden. City Göteborg 

vänder sig till en yngre, aktiv och nyfiken målgrupp som vill hålla sig 

uppdaterade om Göteborg och sin omvärld. Detta stämmer väldigt bra in på 

City Göteborgs huvudnyheter då dem i denna analys till största del alltid är 

lokala med lokala aktörer. 

 

PunkSE är den tidning som hamnar mittemellan på grund av att de inte alltid 

väljer att presentera huvudnyheter som är lokala. Men i vissa huvudnyheter 

som är nationella försöker de skapa en lokal anknytning genom att ha med 

lokala aktörer som uttalar sig i artikeln men i övrigt är artiklarna nationella. De 

aktörer som får uttala sig i PunkSE är till största del personer med 

framträdande positioner inom de områdena som artikeln behandlar och det 

beror troligtvis på att PunkSE vill skapa en tyngd och trovärdighet. I vissa 

nationella nyheter får lokala aktörer uttala sig och även där personer med 

framträdande positioner. Det beror troligtvis på att PunkSE vill skapa en lokal 

anknytning till Göteborg samt att få en trovärdighet och tyngd till artikeln. 

PunkSE verkar styras mycket av Aftonbladet då de tar upp nyheter som 

nästintill är tagna från Aftonbladet samt att expert journalister på Aftonbladet 

uttalar sig i vissa artiklar. PunkSEs syfte är att ge läsarna en snabb uppdatering 

vad som händer på stan, i Sverige och i världen. Detta stämmer väldigt bra in 
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på vilka huvudnyheter de förmedlar i denna analys för det är en blandning av 

lokala och nationell nyheter. 

 

City Göteborg och PunkSE är de två gratistidningarna i denna analys som är 

mer åt sensations press och kvällstidningsjournalistik än åt seriös press. Detta 

kan bero på att båda tidningarna ägs och till stor del styr av kvällstidningar. 

Detta färgar av sig i huvudnyheterna då de ser likadana ut med ett 

kvällstidnings upplägg och att många av artiklarna är sensationspress. PunkSE 

skriver även att tidningen är tänkt som en länk till Aftonbladet. Man skall alltså 

läsa PunkSE på morgonen och sedan läsa Aftonbladet på kvällen. Detta är 

också en bidragande orsak till att tidningen ser ut som den gör då tanken är 

igenkänningsfaktorn vilket medför att tidningarna ser likadana ut.  

 

Metro är den tidning som väljer att bara presentera nationella nyheter i denna 

analys och profilerar sig därmed som en nationell gratistidning. Detta beror 

troligtvis på att Metro ges ut i många städer och väljer därmed att presentera 

samma huvudnyhet i alla olika tidningar. Metro har ofta även en ”andra” nyhet 

som är lokal vilket skapar en lokal anknytning. De aktörer som förekommer i 

huvudnyheterna är ofta personer med framträdande positioner inom området. 

Detta beror troligtvis på att artiklarna kräver uttalanden från dessa personer 

samt att Metro vill tillföra en trovärdighet och tyngd till artiklarna. Metro är 

även den tidning som framställs som seriöspress i min analys. Detta kan bero 

på att Metro inte ägs eller styrs från någon kvällstidning och väljer då att skapa 

en tidning åt det seriösa hållet istället för åt sensationspress. Metros 

huvudnyheter kan inte jämföras med kvällspressen men kan jämföras mot DN 

vilket är en stor skillnad mot de andra två gratistidningarna.  

 

En av de frågorna jag funderade på innan jag började med analysen var om vi 

tog del av samma nyheter fast i olika format och namn eller fanns det en 

skillnad? Svaret är ja, det finns en skillnad mellan tidningarna. Vill man läsa om 

lokala nyheter i Göteborg i kvällstidningsformat skall man välja City Göteborg. 

Vill man däremot få en blandning av lokala och nationella nyheter i ett 

kvällstidningsformat skall man välja PunkSE. Men vill man hellre läsa 

nationella nyheter i ett seriöst perspektiv skall man välja Metro. Det finns alltså 
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en klar skillnad mellan tidningarna och de väljer att profilera sig olika vilket kan 

bero på att man söker olika målgrupper som läsare. 

7.7 Resultatdiskussion  
De teorier jag använt mig av i uppsatsarbetet är Agenda-setting, Gate-keeper, 

närhetsprincipen och nyhetsvärdering. Jag ska i det här avsnittet försöka dra 

slutsatser och diskutera resultaten jag har kommit fram till, med utgångspunkt 

från de här teorierna.  

 

Agenda-setting och Gate-keeper teorin kan hjälpa till att förklara varför ingen 

av tidningarna valt att publicera samma nyhet någon dag. Det beror på enligt 

dessa teorier att tidningen är selektiv, att tidningen väljer de nyheter som de 

anser är viktiga för oss samt att tidningarna själva väljer ut nyheter som passar 

dem. Med hjälp av detta kan vi nu förklara varför de tre gratistidningarna har 

tre olika profiler samt valt att publicera olika nyheter varje dag. City Göteborg, 

PunkSE och Metro har varsin agenda vilket styr deras huvudnyhet. City 

Göteborg anser att lokala nyheter är de viktigaste för dem och för oss och 

väljer därmed att presentera lokala huvudnyheter till största del. PunkSEs 

agenda är att publicera huvudnyheter som är av intresse hos läsarna varesig om 

det är nationella eller lokala nyheter. Metros agenda är att ge seriösa nationella 

huvudnyheter utan lokala anknytningar som de anser är viktiga för hela Sverige 

att ta del av. Eftersom nyhetsflödet är ofantligt stort måste tidningarna göra ett 

urval i dessa nyheter och det är då tidningarnas agenda och profil som påverkar 

valet av nyheterna som väljs ut. Gate- keepern är den funktion som gallrar ut 

nyheterna ur nyhetsflödet som senare presenteras för läsaren. Tidningarnas 

agenda påverkar här valet av nyheter som presenteras för läsaren, Metros 

agenda gör att tidningen fokuserar på nationella huvudnyheter och gallrar till 

största del ut de nyheter som passar deras agenda. Detta är samma för de två 

andra gratistidningarna för de gallrar ut nyheter som passar deras agenda och 

som de tror kommer att intressera läsaren. Att de gör så här medför att 

tidningarna får tre olika profiler vilket kan bero på att man söker olika 

målgrupper. 

 

Om vi nu ser på närhetsprincipen kan vi se att de stämmer bra överens med 

huvudnyheterna som tidningarna presenterar. Huvudnyheterna som 
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presenteras av de tre gratistidningarna händer nu, berör och händer i närheten. 

Enligt Prakke har dessa nyheter då ett högt nyhetsvärde. Detta kan också 

förklara varför inga av tidningarna väljer att presentera samma nyheter. City 

Göteborg värderar lokala nyheter med ett högt nyhetsvärde medan Metro inte 

gör det i lika stor utsträckning eftersom de vill ha nationella huvudnyheter. 

Tidningarnas olika agenda gör att de värderar nyheter olika vilket medför att 

vissa får ett högre nyhetsvärde än andra. Nyheter som händer lokalt kanske 

inte behöver beröra så mycket då nyheten är lokal medan exempelvis för att 

Metro skall publicera en lokal nyhet som huvudnyhet måste den beröra väldigt 

mycket medan City Göteborg inte ställer det kravet. En sak som man kan se i 

analysen är att inga internationella nyheter presenteras som huvudnyhet utan 

det är nationella och lokala nyheter som får plats på första sidan. Detta beror i 

stor grad på närhetsprincipen då nyheter som händer nära oss berör mer vilket 

återspeglar sig i tidningarnas huvudnyheter. 

 

Hadenius och Weibull definierade tre punkter som kan påverka ett mediums 

nyhetsvärdering. En av de punkterna kan hjälpa till att förklara varför det finns 

skillnader mellan de tre gratistidningarna. Den punkten är vilka typer av ämnen 

eller händelser från olika geografiska områden som bevakas. Eftersom det 

finns en sådan klar skillnad mellan City Göteborg och Metro kan det bero på 

enligt Hadenius och Weibull att tidningarna väljer att fokusera på olika 

geografiska områden. City Göteborg som vill vara en lokal gratistidning 

fokuserar därför mer på området kring Göteborg och väljer att publicera den 

huvudnyhet med mest nyhetsvärde från det området. Medan Metro som vill 

vara en tidning som erbjuder läsaren en bred och snabb nyhetsöverblick av 

inrikes- och utrikesnyheter väljer att fokusera på Sverige och Världen. Metro 

publicerar sedan den huvudnyheten med högst nyhetsvärde från det området.  

 

7.8 Hur stämmer mina resultat in på tidigare studier om 
nyhetsvärdering? 
Hur stämmer då Hvitfelts tio punkter om nyhetsvärdering in på de tre 

Gratistidningarna? Hvitfelt kom fram till att det var politik, ekonomi, brott och 

olyckor som får ett högt nyhetsvärde på tidningarnas första sida. Detta 

stämmer bra in på min analys förutom att det inte presenterade någon 
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huvudnyhet med olyckor under min analys period. Samt att hälsa, skola och 

utbildning fick ett stort utrymme i huvudnyheterna. Detta kan bero på att det 

inte förekom några olyckor som var värda att rapportera om under min analys 

period vilket då avspeglar sig i tidningarna samt att hälsa, skola och utbildning 

har det senaste åren varit ett hett diskuterat ämne något det kanske inte var när 

Hvitfelt genomförde sin studie 1985.  

 

Hvitfelt kom i sin studie fram till att för en nyhetsartikel skall publiceras och 

placeras på första sidan och där bli en huvudnyhet ökar ju mer den behandlar: 

1. Politik, ekonomi samt brott och olyckor. 

2. och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd 

3. till händelser och förhållanden 

4. som är sensationella eller överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner 

6. och beskrivs tillräckligt enkelt  

7. men är viktiga och relevanta, 

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

9. har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor. 

(Hvitfelt 1985:216) 

Hur stämmer då Hvitfelts tio punkter in på min analys? Det stämmer 

förvånansvärd bra in. De flesta artiklarna handlar om politik, brott och 

ekonomi. Det är i alla artiklarna ett kort geografiskt och kulturellt avstånd till 

händelser eller förhållanden då alla nyheter är lokala eller nationella händelser i 

Sverige. Däremot är bara en huvudnyhet överraskande vilket gör att Hvitfelts 

punkt fyra inte stämmer överens med min analys. Punkt fem som handlar om 

enskilda elitpersoner stämmer inte heller överens med min analys då ingen av 

huvudnyheterna behandla enskilda elitpersoner. Händelser som beskrivs 

tillräckligt enkelt stämmer bra överens med min analys då de flesta av artiklarna 

beskrivs tillräckligt enkelt utan flera betydelser. Punkt sju som handlar om 

händelsen är viktig och relevant stämmer också väldigt bra in på min analys då 

de flesta av artiklarna är viktiga och relevanta då de berör många personer. 

Händelserna utspelas under en kort tid men som en del av ett tema stämmer 

också väldigt bra in då flera av artiklarna är en del av ett tema och utspelas 
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under en kort tid. Givetvis finns det undantag då några av artiklarna saknar 

tema och är gamla nyheter men övervägande är de relevanta och en del av ett 

tema. Punkt nio som handlar om händelsen har negativa inslag stämmer också 

väldigt bra in då de flesta av huvudnyheterna är negativa då konsekvenserna av 

händelserna är negativa. Den sista av Hvitfelts punkter som handlar om artiklar 

som har elitpersoner som källor. Detta stämmer också väldigt bra in på min 

analys då flertalet av artiklarna har elitpersoner som källor. 

 

Hvitfelts studie från 1985 stämmer fortfarande väldigt bra in på dagens 

tidningar samt på dagens nya trend, gratistidningar. Det som är den största 

skillnaden är att hälsa, skola och utbildning har fått en större plats i dagens 

media vilket inte är så konstigt då vissa ämnens betydelse förändras över tid.  

 

Min studie stämmer också väldigt bra överens med Östgaards studie där han 

fastställer tre punkter som påverkar nyhetsvärderingen. Östgaard menar att en 

nyhets nyhetsvärde ökar om den behandlar enkla och lättförståliga händelser. 

Resultaten i min studie visar att de flesta huvudnyheterna är enkla och 

lättförståliga vilket bidrar till att dessa nyheter blivit huvudnyheter. Östgaard 

menar också att nyhetsvärdet ökar om händelsen behandlar något som man 

tidigare har en viss kännedom om något som de flesta huvudnyheter i min 

studie gör. De flesta ingår i ett tema och ett sådant exempel är polisens nya 

mjukare demonstrations metod. Det är en händelse som många känner till då 

den behandlar Göteborgskravallerna och är en del av ett tema i den 

bemärkelsen då det tidigare skrivits mycket om polisens metoder under 

Göteborgskravallerna. Östgaard menar också att nyheter som behandlar brott, 

olyckor, korruption får en mer framträdande roll i medierna. I min studie får 

brott den största uppmärksamheten vilket då stämmer bra in på både 

Östgaards och Hvitfelt studier. Att olyckor och korruption inte förekommer 

kan förklaras med att i Sverige förekommer det inte korruption i sådan stor 

bemärkelse samt att min analysvecka inte drabbades av några olyckor som var 

värt att rapportera om.  

 

Enligt Östgaards studie så uppfyller huvudnyheterna i min analys hans punkter 

i stor utsträckning vilket kan förklara varför just dessa nyheter har blivit 
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huvudnyheter. De är enkla, behandlar händelser som vi känner till sedan 

tidigare samt behandlar relevanta områden. 

 

Även Lars- Åke Larssons punkter stämmer bra överens med min studie då de 

påminner om Hvitfelts punkter. Men en punkt som inte passar så bra in på 

Metro är punkten om att nyheten skall vara dramaturgisk. City Göteborg och 

PunkSE påminner mycket om kvällspress och använder dramaturgiska knep i 

många huvudnyheter för att dramatisera händelserna men det gör inte Metro. 

Metro har en neutral och stel stil vilket gör huvudnyheterna väldigt seriösa 

vilket då inte passar in på Larssons punkter. Larsson menar också att lokala 

medier värderar lokala händelser väldigt högt på grund av att man vet att det är 

intressant för publiken. Detta kan förklara varför City Göteborg till största del 

väljer att presentera lokala händelser då de är och vill vara en lokal 

gratistidning. Medan Metro som vill vara en rikstäckande tidning väljer att 

publicera nationella huvudnyheter. Larsson menar också att händelser som har 

uppmärksammats i medier kommer ofta liknande händelser med i tidningen 

under en viss tid. Detta stämmer också bra in då City Göteborg presenterade 

en huvudnyhet med polisens nya mjukare metod och några dagar senare 

presenterade de en huvudnyhet om övningen av polisens nya mjukare metod. 

 

Galtung och Ruges studie stämmer också väldigt bra in på min studie då deras 

punkter påminner om Hvitfelts punkter. Skillnaden är att Galtung och Ruges 

studie har fler punkter samt så har de satt upp hypoteser och det är dem jag 

tänker fokusera på här. Galtung och Ruges menar att ju mer en händelse 

uppfyller deras punkter desto sannolikare är det att de blir en nyhet. Det 

stämmer bra överens med min studie då flertalet av huvudnyheterna uppfyller 

punkterna. Galtung och Ruges menar även att ju fler av dessa punkter en 

händelse uppfyller desto större chans att det blir en nyhet med stora rubriker, 

alltså huvudnyhet. Eftersom min studie fokuserar på huvudnyheter kanske det 

inte är förvånande att de uppfyller flera av punkterna. Skillnaderna ligger istället 

i vad nyheterna fokuserar på, om det är lokalt eller nationellt för i övrigt 

uppfyller de flesta huvudnyheterna flertalet av Galtung och Ruges punkter. 

Galtung och Ruges menar också att om en händelse inte uppfyller flertalet av 

punkterna måste de andra uppfyllas i högre grad. Detta kan förklara varför 
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vissa lokala nyheter blivit huvudnyheter och varför Metro alltid presenterar 

nationella nyheter. De uppfyller det kulturella avståndet mycket bra för 

nyheten står nära sin publik. Exempelvis så står en lokalnyhet om Stockholm 

inte nära sin publik om den publiceras i City Göteborg men däremot om den 

publiceras i City Stockholm.   

 

Det finns även likheter mellan min studie och Anna Maria Jönssons studie. 

Jönsson kom i sin studie fram till att inrikesrapporteringen framförallt ägnades 

åt nyheter om politik, ekonomi, olyckor och brott. Detta stämmer bra överens 

med mina resultat då alla förekom i studien förutom olyckor. Jönsson kom 

även fram till att de var politiker och enskilda individer som fick störst 

utrymme i de svenska TV-medierna. Något som också stämmer bra in på min 

studie då det är politiker och enskilda individer som företräder en känd 

institution som fick mest utrymme i min studie. Var tredje inslag tog upp en 

händelse som alla tre programmen rapporterade om. Här kan man se en likhet 

som även förekommer i min studie. Det är ovanligt att de tar upp liknade 

nyheter om det inte är någon stor nyhet. För Jönsson kom fram till att de 

nyheter de gemensamt rapporterar om förekommer oftast som första nyhet. 

Under min analysvecka förekom det ingen ”stor” nyhet vilket medförde att alla 

tre tidningar publicerade olika huvudnyheter. Något som påminner om TV-

medierna. Orsaken kan vara att de väljer att profilera sig olika för att de 

medvetet söker olika målgrupper samt har olika nyhetsvärderingar som 

återspeglas i nyheterna. 

 

Genom denna jämförelse kan man se att medierna använder sig av liknande 

nyhetsvärderingar och teorier när nyheterna gallras ut. Det är samma 

nyhetsflöde som alla medier tar del av bara olika förutsättningar att presentera 

nyheterna på och det gäller då att gallra ut nyheter som har ett högt 

nyhetsvärde som lockar läsare och TV-tittare.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att gratistidningarna inte skiljer sig mycket från 

betaltidningar och inte heller ifrån tidningarna som ingått i studierna från 

flertalet av forskarna som presenterats här. De kriterier en händelse måste 

uppfylla i betaltidningar måste även en händelse uppfylla i gratistidningarna för 
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att bli en nyhet. Att skillnaderna inte är stora kan beror på att flertalet av 

gratistidningarna i denna studie kommer ifrån kvällstidningarna. Vilket färgar 

av sig i gratistidningarna. Skillnaderna mellan gratistidningarna kan också 

förklaras i ägandeformen då tanken med PunkSE är att man ska läsa den på 

dagen och sedan läsa Aftonbladet på kvällen. Troligtvis är tanken liknade hos 

City Göteborg fast det istället gäller GT och Expressen. Tanken är då att 

gratistidningarna väljer att fokusera på lokalnyheter medan kvällstidningarna 

väljer att fokuserar på nationella och internationella nyheter. Metro är den 

tidning som skiljer sig mest ifrån de andra tidningarna och är den tidning som 

inte ägs eller styrs av någon kvällstidning. Vilket kan vara svaret på att de 

fokuserar på seriösa nationella huvudnyheter. Metro ges ut i många städer i 

Sverige och har som syfte att presentera breda och snabba inrikes- och 

utrikesnyheter till läsarna vilket återspeglas i deras huvudnyheter. 

 

 

8. Sammanfattning 
Det som fångade mitt intresse från början var att det nu är en helt unik 

mediesituation i Göteborg. Det finns tre gratistidningar som ”slåss” om 

läsarna. Min tanke som jag hade var om det är samma nyheter vi får ta del av 

fast i olika format och namn. Det jag ville undersöka var hur de tre 

gratistidningarna valde att profilera sig för att locka läsare. Detta görs i 

huvudsak genom huvudnyheten för det är den som drar till sig läsare. Tankarna 

jag hade var om det finns det några skillnader mellan tidningarnas 

huvudnyheter eller är det samma nyheter vi får ta del av? Utifrån dessa tankar 

formulerade jag mitt övergripande syfte som blev: ”Syftet är att jämföra 

huvudnyheten i de tre dagliga utgivna gratistidningarna i Göteborg för att se på hur de väljer 

att profilera sig”.   

Detta har jag valt att undersöka genom att titta på nyhetsvärderingen och 

innehållet i gratistidningarnas huvudnyheter för det är dessa två som skapar 

tidningens profil. För att få fram svaren på mitt syfte valde jag att använda mig 

av den kvalitativa innehållsanalysen. Och med hjälp av Agenda-setting theory, 

Gate-keeper funktionen, Närhetsprincipen och nyhetsvärdering har jag sökt 

svaren på skillnaderna och likheterna mellan gratistidningarna 
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Svaren jag fick fram i undersökningen var att de tre gratistidningarna väljer att 

profilera sig helt olika. Vill man läsa om lokala nyheter i Göteborg i 

kvällstidningsformat skall man välja City Göteborg. Vill man däremot få en 

blandning av lokala och nationella nyheter i ett kvällstidningsformat skall man 

välja PunkSE. Men vill man hellre läsa nationella nyheter i ett seriöst perspektiv 

skall man välja Metro. Att tidningarna väljer att profilera sig olika beror på att 

det aktivt söker olika målgrupper. Tidigare forskning om nyhetsvärdering 

stämde bra överens med min undersökning. De kriterier en händelse måste 

uppfylla i betaltidningar måste även en händelse uppfylla i gratistidningarna för 

att bli en nyhet. 

 

Gratistidningarna finns här och nu och trenden är att det bara blir fler och fler 

och min undersökning hoppas jag kommer att inspirera fler studier på 

gratistidningarna då det är ett relativt outforskat område samt att mer forskning 

behövs. Det finns skillnader mellan tidningarna även fast de ibland är små, 

detta beror troligtvis på att de aktivt söker olika målgrupper så nu är det upp 

till dig att välja vilken tidning du vill läsa… 
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10. Bilagor 

10.1 bilaga 1 
Exempel på hur analysen såg ut… 

 

Torsdag 2006-11-23 

PunktSE 

Tematiska strukturen 
Huvudhändelsen är att en psyksjuk man har pistolhotat en person förra veckan 

i Göteborg. Underhändelser eller sekundära händelser är att den psyksjuka 

mannen rymde från Lillhagens rättspsykiatriska avdelning förra månaden. 

 

Genre 

Genren är brott eftersom det är brottsliga händelser som nyheten tar upp.    

 

Historisk bakgrund 

Den historiska bakgrunden som förekommer i artikeln är när de beskriver 

rymningen som mannen genomförde förra månaden. Den bakgrunden behövs 

för att man skall få ett sammanhang i artikeln och förstå vad som hänt.  

 

Artikeln är en del av ett tema om man ser till rymningen förra månaden, 

historien blir uppblåst igen då mannen hotade en person i Göteborg. Psyksjuka 

personer som begår brottsliga händelser har numera ett stort nyhetsvärde efter 

Anna Lind incidenten och det var en tid efter Lind mordet ett stort media tryck 

kring likartade nyheter och Psykvården kritiserades hårt. Detta medför att 

nyheten kan sättas in i ett tema som fortfarande har ett högt nyhetsvärde. 

 

Aktörer 

De aktörer som får chans att uttala sig i artikeln är: 

• Ulf Mellander (inspektör på Göteborgspolisens kriminaljour) – uttalar 

sig om att mannen är efterlyst och vad det innebär. 

• Ulf Mellander (inspektör på Göteborgspolisens kriminaljour) – Uttalar 

sig om vart mannen kan tänkas befinna sig. 
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• Robert Sjölund (presstjänst vid Östra sjukhuset) – avslutar artikeln 

genom bekräfta vad som har hänt och hänvisar till Polisen. 

Aktörerna som förekommer i texten är lokala aktörer. Polisen och Östra 

sjukhuset är även kända institutioner. 

 

Frånvarande information 

Som läsare hade det varit väldigt intressant att få läsa något uttalande från den 

person som blev pistolhotad. För att få svar på vad som exakt inträffade och 

hur mannen uppträdde, om han exempelvis var aggressiv eller lugn? Det hade 

även varit intressant om personal på Lillhagen fick uttala sig för att få en bild 

av personen, om han är instabil och aggressiv eller inte. Eftersom han är 

efterlyst hade även en bild på den psyksjuka mannen varit av intresse som ett 

sätt att varna allmänheten och få fast mannen snabbare. 

 

Eftersom denna information saknas missar man ett helt perspektiv vilket kan 

medföra att man erhåller en skev bild av händelsen. 

 

Närvarande implikationer 

Onödig eller irrelevant information i artikeln är uppgifterna från GT som 

beskriver att mannen skall ha ett stor intresse för basketspelare och troligtvis 

befinner sig i Stockholm för att vara nära spelarna. Detta tillför inget till 

artikeln och kan ses som överflödig information som bara skapar mer 

betydelser som gör at identifikationen blir lidande.  

 

Händelsen är även en vecka gammal och rymningen en månad, frågan är varför 

de valt att publicera artikeln nu så lång tid efter och inte när det inträffade. 

Beror det på brist på nyheter eller fick de uppgifterna om pistolhotet en vecka 

efter? Hur som helst så känns nyheten lite passé och frågan är om den skulle 

publicerats överhuvudtaget.  

 

Lexikal stil 

Nyheten är negativ då konsekvenserna av nyheten är negativa. Nyheten är 

annars neutral och präglas av kvällstidningsjournalistik. Det ligger mer åt 
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sensationspress än seriöspress och beror troligtvis på att PunktSE är 

Aftonbladets gratistidning vilket speglar av sig i artiklarna.  

 

Övrigt 

Händelsen är lokal och platserna som förekommer i artikeln är lokala. Det är 

även lokala aktörer som får uttala sig i artikeln. Detta beror troligtvis på att 

PunkSE i Göteborg vänder sig till göteborgarna vilket medför att lokala 

nyheter har högt nyhetsvärde. PunkSE:s syfte är också att ge en uppdatering av 

nyheter i stan, Sverige och i världen till yngre människor som lever storstadsliv. 

Det medför också att lokala nyheter får ett stort utrymme och högt 

nyhetsvärde i tidningen. Händelsen är enkel men med många olika betydelser 

vilket försvårar identifikationen. Har svårt att se händelsen som viktig och 

relevant då den är över en vecka gammal och frågan är varför den publiceras 

nu. Händelsen kan ses i personliga termer men är svårt med personifiering då 

mannen är psyksjuk och hans handlingar är irrationella vilket försvårar 

personifieringen. Att PunktSE valt att göra denna nyhet till huvudnyhet beror 

troligtvis på den höga lokala anknytningen och att mannen kan vara en fara för 

allmänheten och nyheten berör då alla boende i Göteborg. Det medför att det 

finns ett stort nyhetsintresse för nyheten och en stor potential läsargrupp.   
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