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This study examines how journalistic content can be affected when a local newspapers 

website changes its business model to what is commonly known as a premium paywall. 

 

This study is based upon data provided by the local newspaper Barometern. The data 

concerns the number of online articles included in fifteen subject and geographically 

defined categories. The data was collected from two three month long periods, one 

before and one after the introduction of the news paper paywall that was installed in 

October of 2014. 

 

The study finds that the total number of articles published after the introduction of the 

paywall was significantly higher than before but that the share of articles included in the 

different subject categories did not change considerably for paying readers. For non-

paying readers however, the data show that the share of articles for the different subject 

and geographical categories changed significantly. 

 

Even though the data from this study cannot confirm a correlation, it does highlight a 

possible connection between media competition in different local markets and subject 

matters and the amount of articles that are placed behind the newspapers online paywall 

in that category. This means that non-paying readers in this case got access to a large 

number of articles included in some categories and only a small portion of articles 

included in some other categories. Non-paying readers not only got access to a smaller 

number of articles but also to a different content profile than paying readers. 

 

Nyckelord 
Paywall, betalvägg, premium, freemium, innehåll, content, nyhetsurval, news selection, 

market-driven journalism, journalism, journalistik 
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1 Inledning 
Webben har varit en plattform för journalistik i mer än 20 år men flera mediehus och 

företag som står bakom traditionella papperstidningar runt om i världen har fortfarande 

svårt att få ihop sin ekonomi för journalistik på webben (Nygren & Wadbring, 2013). 

 

Kring millennieskiftet var många optimistiska om medievärldens potential på webben 

men när IT-kraschen slog till år 2001 insåg aktiemarknaden och många publicister att de 

hade överskattat teknikens möjligheter. Mer än tio år senare jobbar medieföretag 

fortfarande hårt med att anpassa sig till den digitala verkligheten (Nygren & Wadbring, 

2013). 

 

Genom webbens historia har medieföretag experimenterat med flera olika finansiella 

modeller. Den dominerande finansiella modellen för journalistik på webben har länge 

varit att distribuera allt material helt gratis, oftast med annonser som huvudsaklig 

intäktskälla. Branschen har dock sedan länge insett att annonsfinansiering inte 

nödvändigtvis är den bästa lösningen. År 2003 tog Jack Fuller, chef på det amerikanska 

medieföretaget Tribune Publishing Company, scen på Online News Associations årliga 

konferens och berättade att han tyckte att branschens beslut att distribuera innehåll helt 

kostnadsfritt på webben var det sämsta beslut den amerikanska tidningsbranschen 

någonsin tagit (Kaye & Quinn, 2010). Redan sex år tidigare, år 1997, hade dock en 

annan potentiell modell introducerats av Wall Street Journal (Vara-Miguel, Sanjurjo 

San Martín, & Díaz-Espina, 2014). 

 

Wall Street Journal hade skapat en hemsida som dagens journalistikforskare beskriver 

som att vara baserad på en typ av betalvägg. I dag använder sig Wall Street Journal 

fortfarande av en betalvägg som låser vissa artiklar så att de bara kan visas av betalande 

prenumeranter och låter vissa andra artiklar vara öppna för alla att läsa (Vara-Miguel et 

al., 2014). Det finns flera olika termer som kan användas för att beskriva en sådan typ 

av betalvägg (Sjøvaag, 2015).  Vissa journalistikforskare använder termen premium 

paywall. Termen används för att beskriva en betalvägg där det är redaktionen som 

bestämmer vilka artiklar som ska vara öppet tillgängliga för alla att läsa och vilka 

artiklar som ska vara stängda för icke-betalande läsare. Denna typ av betalvägg skiljer 

sig från andra sorters betalväggar där metered paywall ger icke-betalande läsare tillgång 
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till exempelvis tio valfria artiklar per vecka eller en hard paywall som stoppar alla 

läsares tillgång till alla artiklar om de inte har betalat för exempelvis en prenumeration 

(Sjøvaag, 2015). 

 

Även i Sverige har betalväggar använts av medieföretag i flera år. Den Schibsted-ägda 

tidningen Aftonbladet har bland annat finansierat delar av sitt material med digitala 

prenumerationer och under de senaste åren har flera andra svenska webbplatser bytt 

eller experimenterat med olika finansiella modeller. Ett exempel på ett företag som har 

satsat på att ta betalt för journalistik på webben är mediekoncernen Gota Media. En av 

företagets lokaltidningar, Barometern, har tidigare haft en webbplats som helt 

finansierats av annonser men som bytte finansiell modell under hösten 2014. 

Tidningens nya hemsida finansieras dels av annonser men även av digitala 

prenumerationer som ger läsare tillgång till visst låst digitalt material (Enström, 2014). 

 

Betalväggar som ersätter annonsfinansierade webbplatser kan få flera konsekvenser för 

läsare. En av de kanske mest uppenbara konsekvenserna är att läsare behöver betala för 

att få tillgång till material som de kanske tidigare kunnat läsa helt gratis. En annan 

möjlig konsekvens för läsare kan vara att betalväggen och tidningens nya ekonomiska 

förutsättningar kan påverka hur och vad tidningar väljer att skriva om. Det journalistiska 

forskningsfältet har dock en relativt begränsad förståelse för hur betalväggar påverkar 

journalistiskt innehåll. Denna studie utgår från den kunskapslucka som finns i 

forskningsfältet (Sjøvaag, 2015). 

 

Denna uppsats fokuserar på att analysera de artiklar som publicerades på Barometerns 

hemsida före respektive efter tidningen bytte från en helt annonsfinansierad modell till 

en modell som är till stor del baserad på en betalvägg som genererar inkomster från 

digitala prenumerationer. Meningen med studien är att den ska ge forskningsfältet och 

medievärlden en större förståelse för hur betalväggar kan påverka eller inte påverka 

nyhetsurvalet på en lokaltidnings hemsida. Detta är ett viktigt ämne att studera eftersom 

flera svenska lokaltidningar byter till att finansiera sin verksamhet med hjälp av 

betalväggar, utan att nödvändigtvis ha en förståelse för hur den nya modellen kan 

påverka deras innehåll. 
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För att studera hur en betalvägg påverkade innehållet på en lokaltidnings webbplats har 

jag valt att använda mig av termen nyhetsurval som utgångpunkt. Med ordet 

nyhetsurval syftar jag på det urval av artiklar som finns tillgängliga för läsare. 

Nyhetsurval är en term som beskriver vilka av de händelser som uppstår i verkligheten 

som sedan presenteras som nyheter av medier. Termen kan tolkas som synonymt med 

ordet nyhetsvärdering men enligt Nord och Strömbäck (2005) skiljer sig ordet från 

nyhetsurval på det sättet att nyhetsurval handlar om vilka händelser som blir nyheter i 

medierna medan nyhetsvärdering handlar om hur möjliga nyheter värderas i relation till 

varandra. Eftersom denna studie undersöker vilket innehåll som har funnits tillgängligt 

för barometern.se:s läsare vid olika tillfällen är det nyhetsurval som är den relevanta 

termen och den aspekt av den journalistiska produkten som denna studie undersöker. 

 

2 Marknadsdriven journalistik som teoretisk grund 
Det händer många små och stora saker i samhället varje dag men bara en bråkdel av alla 

händelser blir nyheter i en nyhetssändning, morgontidning eller på webben. Bakom 

nyheterna finns redaktioner som använder sig av både sin egen och andras erfarenhet 

samt redaktionella regler och riktlinjer för att välja ut vilka händelser som ska 

presenteras som nyheter. Denna process kallas oftast för nyhetsurval (Nord och 

Strömbäck, 2005). Enligt forskare finns det många olika faktorer som påverkar 

nyhetsurvalet och därmed vilka händelser som blir nyheter i medier. En faktor som 

påverkar nyhetsurval är en tidning, tv-station eller radiostations finansiella modell samt 

andra ekonomiska aspekter. Enligt John McManus (1994) styrs nyhetsurval främst av 

två faktorer: journalistiska dygder och marknadskrafter. Journalistiska dygder styr 

nyhetsurval genom att berätta för redaktioner vilka typer av värden som nyheter med 

hög journalistisk standard karaktäriseras av. Eftersom McManus (1994) skriver ur en 

amerikansk kontext anser han att dessa journalistiska dygder handlar om att ge 

konsumenter nyheter som är betydande för dem och som är sanna. Målet med dessa 

journalistiska dygder är att ge medborgare tillgång till information som ger dem 

möjlighet att påverka samhället genom den demokratiska processen. 

 

Nyhetsurval påverkas också av marknadskrafter, enligt McManus (1994). Dessa krafter 

påverkar främst kommersiella nyhetsorganisationer eftersom de kan utsättas för press 

från ägare och investerare att nyhetsproduktionen ska generera pengar. När 

marknadskrafter får dominera styrningen av nyhetsurval finns det större potential för att 
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skapa ekonomiska vinster från nyhetsproduktionen, vilket är huvudmålet i en 

marknadsdriven nyhetsjournalistik. En nyhet som utgår ifrån den marknadsdrivna 

nyhetslogiken lockar en så stor publik som möjligt, kostar så lite som möjligt att 

producera och skadar annonsörer och investerare till en så låg grad som möjligt och är 

därför så kommersiellt gynnsam som möjligt, enligt McManus (1994). 

 

Baserat på de två påverkanskrafterna påstår McManus (1994) att alla nyheter, 

nyhetssändningar, tidningsartiklar och tidningar kan delas in i en av tre kategorier. 

 

1. Övervägande journalistisk 

2. Övervägande marknadsstyrd 

3. En kompromiss mellan journalistisk och marknadsstyrd 

 

Kategorierna beskriver vilka motiv det finns för att publicera en nyhet eller genomföra 

en nyhetssändning. I det första fallet handlar det om att producera nyheter som har som 

sitt enda motiv att nå upp till de journalistiska dygderna. I det andra fallet är en nyhets 

enda mål att vara ekonomiskt gynnsam. 

 

Det tredje fallet är en kompromiss mellan de journalistiska dygderna och de 

marknadsbaserade krafterna. En sådan kompromiss kan uppstå på ett av två sätt, enligt 

McManus (1994). En redaktion kan antingen dela upp sin nyhetsproduktion mellan 

nyheter som fokuserar på att följa de journalistiska dygderna och på nyheter som 

fokuserar på att följa de marknadsmässiga krafterna eller på nyheter där de båda 

krafterna kan kombineras i en nyhet. Detta betyder att de två faktorerna inte 

nödvändigtvis står i motsats till varandra. Vissa stora händelser kan exempelvis erbjuda 

medborgare den information de behöver för att driva den demokratiska processen och 

samtidigt locka en stor publik som uppfyller krav på vinster i en kommersiell 

verksamhet. Även journalistisk som är dyr att producera kan i vissa fall lyckas med att 

följa de journalistiska dygderna och samtidigt generera vinst. Dyr journalistik kan dock 

hindras av kommersiella behov av att minska risker för förlust (McManus, 1994). 

 

Baserat på redaktioners interna publicistiska regler och riktlinjer, redaktioners 

erfarenhet av journalistiska dygder samt ägares ekonomiska tillgångar och krav kan 

nyhetsurval påverkas på olika sätt. McManus (1994) teori om de marknadsmässiga 
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faktorernas påverkan på journalistik betyder att olika redaktioner som har olika 

ekonomiska möjligheter och begränsningar kan rapportera om olika händelser eller till 

och med rapportera om samma händelse på olika sätt. 

 

Flera andra forskare håller med McManus om hans teori om marknadens påverkan på 

journalistiken. James T. Hamilton (2004) anser att alla journalister är indirekt eller 

direkt påverkade av en nyhetsproduktions ekonomiska aspekter. Med det menar han att 

journalister kan bli tvingade att producera vissa nyheter eller skriva om dem på vissa 

sätt på grund av ekonomiska faktorer som exempelvis styr hur mycket tid som kan 

läggas på vissa nyheter eller hur stora intäkter den nyheten kan generera. Hamilton 

(2004) säger också att journalister kan bli direkt påverkade av marknadskrafter när de 

medvetet eller omedvetet väljer nyheter som gynnar medieföretagets ekonomi, både 

genom att minska utgifter men även genom att öka dess potentiella inkomst. Även 

Herbert J. Gans (2004) håller med om att journalister indirekt påverkas av ekonomiska 

faktorer genom redaktörer och mellanchefer som pressas av krav på minskande utgifter 

och ökande vinster. Han anser dock inte att journalister själva påverkar nyhetsurval på 

ett direkt sätt. Han påpekar till och med att det i vissa fall kan vara svårt för redaktörer 

och chefer att påverka journalister eftersom cheferna riskerar att mötas av stark kritik 

från journalister som hellre fokuserar på nyheter som uppnår de journalistiska dygderna 

än på nyheter som är marknadsdrivna. 

 

McManus, Hamilton och Gans har alla lite olika amerikanska perspektiv på 

nyhetsproduktion och marknadens påverkan på den. Det finns dock flera andra forskare 

som visar att McManus grundläggande teori om marknadens påverkan på journalistiken 

också gäller i Norden. Den norska forskaren Sigurd Allern (2001) har forskat om norska 

tidningar och deras finansiella modeller. Hon har kunnat visa på kopplingar mellan 

vilka nyheter som publiceras i tidningar och företagens finansiella modeller. Tidningar 

som hon beskriver som tabloidiserade publicerar generellt fler nyheter om 

underhållning, sport samt brott och straff medan dagstidningar publicerar fler nyheter 

om politik, ekonomi och kultur. Även Allern understryker alltså McManus (1994) teori 

om marknadskrafternas påverkan på journalistiken. 

 

Även i Sverige har forskare hittat liknande kopplingar mellan ekonomiska aspekter och 

journalistisk produktion. Marina Ghersetti (2000) visar på tydliga kopplingar mellan 
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den amerikanska mediestrukturen och den svenska och påpekar att ökad konkurrens på 

mediemarknaden leder till förändringar i medieproducenters prioriteringar. 

 

Håkan Hvitfelt (1989) menar också att nyhetsmaterial präglas av finansiella aspekter. 

Han påpekar att många mediers mål är att hålla sina kostnader så låga som möjligt och 

samtidigt nå ut till en så bred publik som möjligt för att göra så stora vinster som 

möjligt. 

 

McManus (1994) amerikanska teori om finansiella aspekters påverkan på nyhetsurval är 

relevant för många olika mediestrukturer och länder. Detta bekräftas av både norska och 

svenska forskare. För denna studie är McManus teori grundläggande för att beskriva 

varför ämnesområdet är intressant och för att skapa en förståelse för hur olika 

finansiella modeller har möjlighet att påverka journalistisk produktion. 

 

3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en traditionell tryckt lokaltidnings 

webbplats kan påverkas av introduktionen av en betalvägg. Den är tänkt att skapa en 

utökad förståelse för hur betalväggar som finansiell modell påverkar vilka typer av 

artiklar och nyheter som publiceras och görs tillgängliga för olika typer av läsare. 

Studien har även som mål att belysa de potentiella informationsskillnader som en 

betalvägg kan skapa för läsare med olika ekonomiska och tekniska möjligheter. Studien 

är tänkt att hjälpa forskningsfältet och medievärlden att skapa sig en utökad förståelse 

för vilka konsekvenser introduktionen av en betalvägg kan få för läsare och för 

samhället i stort. 

 

4 Frågeställning 

• Hur förändrades nyhetsurvalet på Barometerns hemsida för de läsare som 

betalade för allt innehåll efter introduktionen av betalväggen?  

• Hur förändrades nyhetsurvalet på Barometerns hemsida för de läsare som inte 

betalade för låst innehåll efter introduktionen av betalväggen? 
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5 Tidigare forskning om betalväggar och nyhetsurval 
Inom det journalistiska forskningsfältet finns det ett stort antal studier som fokuserar på 

människors attityder kring betalväggar och på hur villiga konsumenter är att betala för 

innehåll som är placerat bakom betalväggar. Det finns dock ett relativt litet antal artiklar 

som fokuserar på betalväggars påverkan på journalistiskt innehåll (Sjøvaag, 2015). Jag 

har sökt efter studier om ämnet som är skrivna på svenska och engelska och bara hittat 

tre relevanta studier i hela världen som handlar om betalväggar och dess påverkan på 

nyhetsurval. Två av dessa tre studier är lika min studie på många sätt och visar tydligt 

på hur norska tidningar publicerar material som är låst bakom digitala betalväggar. Den 

tredje studien visar hur en väl etablerad internationell journalistisk webbplats publicerar 

sitt innehåll bakom en väl etablerad betalvägg som är mer än femton år gammal.  

 

5.1 Lokaltidning i förändring på webben 

News Behind the Wall är en studie som beskriver hur en lokaltidnings webbinnehåll 

förändrades efter uppsättningen av en betalvägg. Studien är skriven av Nina Kvalheim 

(2014) och baseras på data från lokaltidningen fevennen.no – en norsk lokaltidning som 

införde en betalvägg på sin hemsida maj 2012. Studien undersöker antalet artiklar som 

publicerades inom tidningens olika ämneskategorier under de tre månaderna: maj 2012, 

september 2012 och mars 2013. Studien fokuserar alltså på nyhetsartiklar som 

publicerades på tidningens webbplats under betalväggens första månad samt under två 

efterföljande månader. 

 

Studien har flera problem. För det första visar den inte hur hemsidans statistik såg ut 

innan betalväggen sattes upp, vilket betyder att den inte visar på någon tydlig förändring 

av innehållet före respektive efter betalväggen sattes upp. De mätperioder som 

Kvalheim (2014) använder sig av är också spridda över stora delar av kalenderåret, 

vilket riskerar att skada studiens validitet. Det är inte säkert att studien visar 

förändringar eller likheter mellan de olika mätperioderna som har med introduktionen 

av betalväggen att göra eftersom det kan förekomma säsongsvariationer som riskerar att 

påverka studiens resultat. 

 

Trots studiens metodproblem identifierar den ett mönster i hur tidningen markerar 

artiklar som öppna eller stängda och vilka typer av händelser tidningen väljer att skriva 
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om. Den norska lokaltidningen som studeras i studien låser inte alla sina artiklar bakom 

en betalvägg. Likt Barometern har den norska redaktionen möjlighet att välja vilka 

artiklar som ska stängas och vilka som ska vara öppna för alla att läsa. Kvalheim (2014) 

har studerat hur stor andel av de låsta artiklarna på hemsidan som inkluderas i olika 

ämneskategorier. Hon finner att de artiklar som tidningen låter vara öppna till störst 

utsträckning är artiklar som handlar om sport, olyckor och trafik. Det är alltså främst 

artiklar som kan sägas ha ett stort värde under korta tidsperioder, så som aktuella 

sportresultat och information om nuvarande trafiksituationer, som tidningen låter vara 

öppna. De artiklar som tidningen låser bakom sin betalvägg till högst utsträckning 

inkluderas i ämneskategorier som handlar om kultur och sociala frågor. I dessa 

kategorier inkluderas nyheter om lokala kulturtillgångar, minoriteter och om vård och 

hälsa. Kvalheim (2014) tolkar det som om att det är nyheter med mer långvarigt värde 

som läggs bakom tidningens betalvägg. 

 

Studien studerar både innehåll som är producerat av tidningen och innehåll som är 

producerat av en extern nyhetsbyrå. Den fokuserar på vilka typer av artiklar som 

tidningen markerade som låsta och vilka som var öppna för alla att läsa. Studien visar 

tydligt att tidningen markerade fler egenproducerade nyheter som låsta än nyheter som 

var producerade av en nyhetsbyrå. Enligt Kvalheim (2014) kan detta bero på att 

tidningen väljer att låsa exklusivt material bakom betalväggen. Nyheterna som 

nyhetsbyrån har producerat kan finnas publicerade utan kostnad av andra nyhetskällor, 

vilket betyder att läsare som är intresserade av innehållet kan vända sig till kostnadsfria 

alternativ om nyheten är låst på fevennen.no. 

 

Studien visar alltså vilken strategi den norska lokaltidningen hade när det gällde att 

publicera material framför respektive bakom sin betalvägg. Studien visar på vissa 

förändringar i tidningens innehåll över tid men den kan inte peka på förändringar som 

forskaren anser har någon större betydelse för det övergripande nyhetsurvalet på 

lokaltidningens hemsida. 

 

5.2 Konkurrensens betydelse  

Helle Sjøvaag (2015) är författaren till en studie som på många sätt kan liknas vid News 

Behind the Wall. Studien presenterar data från tre norska tidningar som använder sig av 

betalväggar på sina hemsidor. Studien presenterar data som visar hur de respektive 
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tidningarnas nyhetsurval har förändrats under treårsperioder och vilket material som de 

olika tidningarna har valt att lägga bakom respektive framför sina betalväggar. 

 

Studien kan inte peka på några betydande förändringar i tidningarnas nyhetsurval, som 

kan sägas vara direkta resultat av betalväggarna, men den kan visa på ett mönster som 

styr vilka artiklar som tidningarna väljer att markera som låsta. Enligt Sjøvaag (2015) är 

tidningarna medvetna om att alla typer av artiklar inte passar lika väl för att generera 

intäkter genom betalväggen. Sjøvaag (2015) pekar främst ut sport som en typ av 

ämneskategori som tidningarna inte anser bör ligga bakom betalväggar. Tidningarna 

sägs vara rädda för att förlora en viktig del av sin publik som kan vända sig till andra 

kostnadsfria alternativ om tidningen lägger artiklar bakom sin betalvägg. Studien visar 

alltså att det är den kostnadsfria konkurrensen inom olika ämneskategorier som är en 

avgörande faktor för vilka nyheter som tidingarna låser bakom sina betalväggar.  

 

 

5.3 Betalvägg och artikelämnen 

Alfonso Vara-Miguel, Elena Sanjurjo San Martín och Carolina Díaz-Espina (2014) är 

författarna till en studie som studerar hur den europeiska upplagan av Wall Street 

Journals hemsida förändrades under en tidsperiod. Studien beskriver vilka typer av 

artiklar som tidningen valde att lägga bakom sin betalvägg under mätperioden, vilket 

material som publicerades öppet och hur andelen öppet material förändrades över tid. 

Den visar hur en hemsida som inte stänger allt sitt material bakom sin betalvägg 

resonerar kring vilket material som ska vara öppet och vilket som ska vara stängt för 

icke-betalande läsare. Den undersöker alltså inte potentiella förändringar av nyhetsurval 

som resultat av en förändrad finansiell modell utan på utvecklingen av en redan 

etablerad betalvägg. 

 

Studien undersöker material som publicerades på Wall Street Journals hemsida mellan 

år 2010 och 2012. Den visar hur Wall Street Journal valde att publicera sitt innehåll 

under de olika kalenderåren och visar på möjliga trender när det gäller sättet som 

tidningen väljer att publicera artiklar på och därmed på hur nyhetsurvalet för läsare som 

betalar eller inte betalar för hemsidans kostnadsbelagda innehåll förändras. 
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Studien beskriver ett flertal faktorer som forskarna anser styr huruvida en nyhet läggs 

bakom eller framför tidningens betalvägg. Den visar bland annat att vilken 

ämneskategori som en nyhet var publicerad inom hade betydelse för huruvida den 

placerades framför eller bakom hemsidans betalvägg. Av de 18 ämneskategorier som 

inkluderades i studien fann forskarna fem kategorier vars artiklar var särskilt troliga att 

låsas bakom hemsidans betalvägg. Den synliggör en gemensam nämnare för alla fem 

kategorier: de är alla starkt specialiserade och innehåller nyheter som inte publicerades 

av konkurrerande nyhetsproducenter. Detta visar att Wall Street Journal prioriterade att 

placera unikt material bakom sin betalvägg (Vara-Miguel et al., 2014). 

 

Eftersom studien hämtar data från tre olika år kan forskarna göra jämförelser av hur stor 

andel av det publicerade materialet Wall Street Journal låste bakom sin betalvägg under 

en längre period. Forskarna pekar på en trend som tydligt visar att en allt mindre andel 

av det totala antalet artiklar låses bakom webbplatsens betalvägg över tid (Vara-Miguel 

et al., 2014). 

 

Studien visar även hur ämneskategorier påverkar vilka typer av artiklar som 

publicerades som låsta bakom webbplastens betalvägg och vilka som publicerades 

öppet. På det sättet är studien relevant som tidigare forskning för min studie. Studien 

kan dock inte visa på förändringar av innehåll på grund av en förändrad finansiell 

modell och den kan inte sägas vara ett exempel på hur lokaltidningar tänker kring 

publicering av innehåll bakom betalväggar. 

 

6 Metod 
I detta kapitel kommer jag att presentera den metod som jag har använt mig av, hur jag 

har gjort mitt urval och hur jag har behandlat min data. Jag har valt att noggrant 

redogöra för alla delar av min process. Jag är medveten om att vissa delar skulle kunna 

redogöras i en bilaga men jag tycker att det är viktigt att alla beslut jag har tagit som 

påverkar studien redovisas tydligt, särskilt eftersom min behandling av data kan anses 

vara en av de mest problematiska delarna av studien. 
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6.1 Metodval 

Denna studie är genomförd med en kvantitativ innehållsanalys som metod. Jag har valt 

denna analysmetod eftersom den är passande för att studera större material och för att 

göra det möjligt att se tänkbara trender och göra jämförelser av stora mängder material. 

Metoden stämmer väl överens med den typ av data som studien kräver för att närma sig 

sitt syfte och den har visats fungera bra i tidigare forskning. För att metoden ska fungera 

bra krävs det att forskaren tydligt redovisar hur den definierat sitt urval och hur data 

som forskningen baseras på har tagits fram (Eliasson, 2013). 

 

6.2 Urval 

Denna studie syftar till att studera vilken påverkan betalväggar kan ha på innehåll. Jag 

kom på studien som idé när jag tänkte på mina lokala mediers olika finansiella modeller 

på webben. Jag insåg att lokaltidningen Barometern nyligen bytte finansiell modell på 

sin hemsida och att tidningen därför skulle vara intressant för undersökningen. Jag 

tycker att Barometern är ett bra val för denna studie eftersom den är en relativt stor 

lokaltidning med en stor publik och produktion. Den är också intressant att studera 

eftersom den genomförde sitt byte av finansiell modell så nyligen. Barometern kan 

därför vara ett exempel på hur nyhetsurvalet på en lokaltidnings hemsida förändras av 

en modern implementering av en betalvägg. 

 

Till en början ville jag att min uppsats skulle fokusera specifikt på innehåll. Jag 

bestämde mig därför för att göra den till en kvantitativ studie som utgick från ett stort 

arkiv av artiklar vars variabler hade fördefinierats av tidningens redaktion. Jag 

upptäckte att tidningen använde sig av så kallade ”avdelningar” som beskriver vilken 

kategori, vilket ämne eller artikeltyp som artiklar är indelade i. Jag insåg vid ett senare 

tillfälle att jag också var intresserad av att ta reda på vilka artiklar som var gömda för 

icke-betalande läsare och vilka artiklar som var öppna för alla att läsa. Barometern 

kallar de artiklar som är stängda för ”Plus-artiklar”. Detta blev en av de variabler som 

jag använde mig av för att kategorisera mitt material.  

 

Jag hade alltså bestämt mig för två variabler: avdelning och Plus-markering. Studiens 

tredje och sista variabel är tid. För att kunna besvara studiens frågeställningar har jag 

valt att hämta data från två olika tidsperioder. Perioderna är utvalda för att mäta samma 

tid av kalenderåret för att undvika potentiella säsongsvariationer och för att mäta 
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perioder som har en relativt stor tidsmarginal till bytet av finansiell modell. Tanken är 

att mätperioderna ska undvika att påverkas av den turbulens som skulle kunna uppstå på 

en redaktion som byter tekniska system och möjligen redaktionella riktlinjer och regler. 

Tidsperioderna har alltså valts ut eftersom jag tror att det finns en risk för att innehållet 

som publicerades strax före och strax efter bytet av finansiell modell kan ha påverkats 

på ett sätt som inte gör dem representativa för de två perioderna. Eftersom tidningen 

bytte till att använda sig av en betalvägg som finansiell modell under oktober månad 

2014 valde jag två perioder som hade lika stort avstånd till detta datum, på vardera sida 

av datumet. Eftersom jag ville mäta samma tid på kalenderåret under de två olika 

perioderna valde jag att hämta data från mars till och med maj 2014 och från mars till 

och med maj 2015. Båda dessa perioder ligger fem månader från hemsidans 

introduktion av betalväggen och mäter alltså samma del av kalenderåret. 

 

Denna studie baseras alltså på tre variabler: avdelning, Plus-markering och tid. Alla tre 

variablerna är nominala eftersom de inte kan rangordnas. Tidsvariabeln är inte en 

intervallvariabel eftersom den bara mäter ett av två möjliga alternativ och 

svarsalternativen inte säger något om avstånd (Eliasson, 2013). 

 

Utifrån de tidsperioder som jag har valt för undersökningen har jag bestämt mig för att 

samla in all data för att göra en totalundersökning av den. När det sedan har blivit dags 

för resultatredovisning och analys har jag dock valt att strategiskt plocka bort viss data. 

Hur detta har genomförts redovisas senare i metodkapitlet. 

 

6.3 Datainsamling och analys 

För att samla in data har jag besökt Barometerns redaktion och använt mig av 

tidningens datorer. Jag har loggat in i tidningens statistiksystem, som kallas Xlibris, och 

pratat med systemutvecklare för att komma fram till vilka söktermer jag ska använda för 

att hitta den data som jag var intresserad av. Genom statistiksystemet har jag sedan valt 

att visa resultat för artiklar publicerade på tidningens hemsida under de olika 

perioderna. 

 

När arkivsystemet får en tidsbaserad avgränsning visar den det totala antalet artiklar 

som publicerades under perioden, det totala antalet publicerade artiklar under de 

markerade månaderna och det totala antalet artiklar som publicerades i de avdelningar 
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som förekom under sökperioden. Det är informationen om antalet träffar i de olika 

kategorierna som är den data som undersökningen är baserad på. 

 

All data som jag har samlat in från den period som jag kallar mätperiod 2014 var enkel 

att få fram då det enda som krävdes var att rätt tidsperiod var inmatad, att sökmotorn 

bara letade fram artiklar och inte bilder eller andra objekt och att sökningen 

genomfördes i rätt arkiv. 

 

Sökningen för mätperiod 2015 var mer komplicerad eftersom den också krävde 

sökningar om data för Plus-markerade artiklar. För att samla in information om dessa 

typer av artiklar genomförde jag separata sökningar efter artiklar som var markerade 

som Plus-artiklar. Sökningar för 2015 komplicerades ytterligare av att tidningen hade 

separerat data om TT-artiklar från interna artiklar. Data om TT-artiklar var 

sammanslagna i samma arkiv under mätperiod 2014. 

 

Här redovisas de sökningar som jag genomförde för att samla in studiens data. All data 

hämtades från arkivet den 26 november 2014. 

 

• Publiceringsdag: 2014-03-01 till 2014-05-31. Typ: Artiklar. Produkt: 

barometern 

• Publiceringsdag: 2014-03-01 till 2014-05-31. Typ: Artiklar. Produkt: 

barometern. Författare: TT Tidningarnas telegrambyrå 

• Publiceringsdag: 2015-03-01 till 2015-05-31. Typ: Artiklar. 

• Publiceringsdag: 2015-03-01 till 2015-05-31. Typ: Artiklar. Produkt: 

barometern.se 

• Publiceringsdag: 2015-03-01 till 2015-05-31. Fritext: Plus: true. Typ: Artiklar. 

Produkt: barometern.se 

• Publiceringsdag: 2015-03-01 till 2015-05-31. Fritext: Plus: false. Typ: Artiklar. 

Produkt: barometern.se 

• Publiceringsdag: 2015-03-01 till 2015-05-31. Artiklar. Produkt: barometern.se 

 

Eftersom jag samlade in data från två perioder där två olika system användes av 

redaktionen finns det flera skillnader mellan hur redaktionerna har arbetat med att 

markera vilken avdelning olika artiklar ska ha. Den största skillnaden är att alla 
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sökningar för år 2014 inkluderade TT-artiklar medan TT redovisas separat år 2015. 

Eftersom jag inte är intresserad av TT-artiklar utan av tidningens interna 

nyhetsproduktion valde jag att i efterhand ta bort all data för artiklar som var markerade 

som TT-artiklar från 2014. Jag valde också att inte ta med TT-material i den data jag 

analyserade från 2015. 

 

Ett annat problem med de många stora skillnaderna som jag upptäckte mellan de två 

mätperioderna var att vissa avdelningar hade olika namn under de olika mätperioderna, 

att det fanns ett flertal avdelningar som användes under korta perioder för bara ett fåtal 

artiklar och att vissa artiklar hade markerats med avdelningar som såg ut att vara 

felstavade eller variationer av en större avdelning. För att göra all data jämförbar har jag 

därför valt att sortera och filtrera delar av den data som jag har samlat in. 

 

Nedan redovisas alla förändringar som har genomförts. Alla förändringar är markerade 

med årtal som beskriver vilken mätperiod den förändringen handlar om. 

 

• 2014: ”Reagera” byter namn till ”Insändare”. 

• 2014: ”OT-sporten” och ”Sport” slås samman med ”Sporten”. 

• 2014: ”Nöje & kultur” slås samman med ”Kultur & nöje”. 

• 2014: TT-relaterade avdelningar tas bort: TT-Inrikes, TT-Sport, TT-Utrikes, TT-

Nöje och TT-Kultur. 

• 2014: Avdelningar som tas bort: ”Guldklimpar”, ”Nyheter”, ”Sölvesborg”, 

”Intervjuer och reportage”, ”In/ut”, ”Blekinge”, ”Teater”, ”Sweden rock”, 

”Dödsfall”, ”Blogg”, ”Hurra”, ”Bonus”, ”Film”, ”Konserter”, ”Christian 

Gustafsson”, ”Hansson & Hansson”, ”Krönika”, ”Skivor”, ”Fotbollsbloggen”, 

”Minnesord”, ”Johan Israelsson”, ”Det handlar om kalm…” och ”Kalmar ff”. 

• 2015: ”Hultsfred on” slås samman med ”Hultsfred”. 

• 2015: Kategorier tas bort: ”Ettan”, ”Drömboende”, ”Baksidan”, ”Affärsliv”, 

”Län” och ”Bonus weekend”. 

• 2015: ”Sport” byter namn till ”Sporten” 

 

Flera förändringar som redovisas ovan är genomförda eftersom samma avdelning har 

bytt namn från det ena året till det andra. Tidningen har exempelvis bytt namn på 

Insändare till Reagera. För att göra det lättare att jämföra data från de olika 
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mätperioderna har jag därför valt att byta namn på avdelningen så att den heter samma 

sak vid de båda mätperioderna. Jag har också slagit samman vissa kategorier som jag 

anser vara stavningsvariationer av samma avdelning. År 2014 slog jag exempelvis 

samman tre olika avdelningar som har ordet sport i sig till en avdelning kallad Sporten. 

År 2014 valde jag också att ta bort kategorin Guldklimpar, som är små annonser för 

nyfödda barn, eftersom jag inte ansåg att denna avdelning innehöll data om 

journalistiska artiklar. Avdelningen Nyheter togs bort eftersom den inte innehöll nyheter 

från någon specifik ort, om något specifikt ämne och eftersom den inte hade någon 

motsvarighet år 2015. Detta betyder att data om vissa artiklar försvinner från mätperiod 

2014 men jag anser att antalet artiklar är relativt litet och att det inte påverkar resultatet 

avsevärt. Andra exempel på sådana avdelningar är Intervjuer och reportage, Hurra, 

Bonus och Minnesord. Alla dessa kategorier har tagits bort eftersom de innehåller ett 

relativt litet antal artiklar som möjligen hade kunnat delas in i andra kategorier men som 

hade krävt en djupare analys för att på ett korrekt sätt kunnat placeras in i andra 

avdelningar. 

 

Efter att förändringarna i datan hade genomförts var det totala antalet artiklar som 

inkluderades i studien 2 705 från mätperiod 2014 och totalt 9 038 från mätperiod 2015. 

 

För att erbjuda absolut transparens om hur jag har behandlat min data har jag redovisat 

all obehandlad data i Bilaga 1, 2 och 3. 

 

Jag har fört in studiens data manuellt från de bilder jag tagit på Barometerns arkiv in i 

ett Microsoft Excel-dokument där all data har analyserats och alla diagram skapats. 

 

6.4 Metodkritik 

Studiens metod har ett flertal problem som försämrar dess reliabilitet och validitet. Ett 

av studiens största potentiella problem är faktumet att indelningen av artiklar i 

tidningens avdelningar har genomförts av tidningens anställda. Jag som forskare har 

därför ingen kontroll över hur avdelningar används av olika artiklar. Jag har inte heller 

någon insyn i om den mest passande avdelningen faktiskt har använts av alla artiklar. 

Det är möjligt att journalister och redaktörer på Barometern har markerat artiklar på 

olika sätt och att det därför finns artiklar som exempelvis är markerade ”Kalmar” när de 

kanske egentligen borde vara markerade ”Sporten”. Den enda lösningen på detta 
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problemet som jag ser är att manuellt kontrollera alla artiklar och deras respektive 

avdelning utifrån ett kodschema. Det stora antalet artiklar som då skulle behöva 

undersökas är dock så stort att jag inte skulle kunna genomföra studien på den 

begränsade tid som denna kandidatuppsats tillåter. 

 

Eftersom jag inte har möjlighet att manuellt kontrollera alla artiklar och deras respektive 

avdelning och eftersom all data som jag har samlat in inkluderar avdelningar som bara 

använts under korta perioder eller till ett litet antal artiklar, har jag inte heller möjlighet 

att se till att all data inkluderas i den slutliga analysen. Som forskare hade jag behövt gå 

in och manuellt läsa materialet i avdelningar så som ”Bonus”, ”Hurra” och ”Hansson & 

Hansson” för att tolka vilken annan avdelning dessa artiklar skulle kunna inkluderas i. 

Jag har därför valt att ta bort dessa artiklar från mitt urval, vilket påverkar studiens 

validitet. 

 

Den metod jag har valt att använda för denna studie är bra på att synliggöra stora 

datamängder men den kan inte visa potentiellt nyanserade innehållsförändringar. 

Studien visar därför bara på nyhetsurval ur ett brett perspektiv och visar inte på 

potentiella förändringar när det gäller exakt vad som skrivs i artiklar. 

 

Metoden kan inte heller mäta andra förändringar som redaktionen kan ha genomgått 

under samma period. Studien studerar exempelvis inte eventuella förändringar i antalet 

anställda eller förändringar i redaktionella riktlinjer eller regler på Barometern. Det 

betyder att metoden inte kan utesluta externa påverkningar på innehållet. Metoden kan 

därför inte komma fram till exakt vilken påverkan betalväggen har haft på innehållet. 

Den kan bara redovisa hur innehållet såg ut under de två mätperioderna. 

 

6.5 Forskningsetik 

Denna studie handlar om data som finns publikt tillgänglig på Barometerns hemsida. 

Jag har dock fått tillgång till ett sökverktyg som inte är tillgängligt publikt. För att få 

tillgång till verktyget har jag bett om lov från tidningens chefredaktör. Jag har 

informerat honom om att jag gör en studie och vad den handlar om. Han har godkänt 

min tillgång till tidningens data och jag anser därför att studien inte gör några etiska 

övertramp, vilket gör att studien uppfyller Vetenskapsrådets (2002) samtyckeskrav. 
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7 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras all data som studien baseras på. För att göra 

det enkelt att förstå hur jag har analyserat den har jag valt att presentera, jämföra och 

analysera min data i ett kapitel. Först presenteras all data som studien baseras på och 

därefter jämförs och analyseras data från de olika mätperioderna. De delar av Resultat 

och analys-kapitlet som innehåller analys och presentation av möjliga förklaringar till 

resultatet är tydligt markerade med rubriker. Resultat och analys-kapitlet avslutas med 

en ren analysdel som synliggör en större potentiell förklaring till en grupp resultat samt 

en sammanfattning av hela Resultat och analys-kapitlet. 

 

7.1 Resultat mätperiod 2014 

I denna del av resultatkapitlet presenteras data som omfattar alla artiklar som 

publicerades på barometern.se under perioden 1 mars till 31 maj 2014. Resultatet 

redovisas i två diagram som visar andelen respektive antalet artiklar som publicerades i 

avdelningarna. 
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Data från mätperiod 2014 visar att Kalmar var den avdelning som Barometern skrev 

flest artiklar om. Nyheter om Kalmar stod för 25,10 procent av alla artiklar som 

publicerades under perioden och det publicerades 91,27 procent fler artiklar i 

avdelningen Kalmar det gjordes i den näst största avdelningen, Oskarshamn. Kalmar-

avdelningen innehöll också fler artiklar än vad de andra ortsbaserade avdelningarna, 

Öland, Nybro, Emmaboda, Hultsfred, Torsås och Högsby, gjorde tillsammans. 

 

Oskarshamn var den näst största avdelningen men Sporten förekom i nästan lika hög 

grad som Oskarshamn. 13,12 procent av artiklarna på webbplatsen handlade om 

Oskarshamn och 12,68 procent handlade om Sporten. 

 

Åsiktstexter som inkluderades i avdelningarna Insändare, Ledare och Debatt låg på 

ungefär samma nivå. Insändare stod för 7,13 procent av det totala nyhetsurvalet, Ledare 

för 6,50 procent och Debatt för 5,58 procent. Om de tre kategorierna skulle slås samman 

och betraktas som en samling åsiktstexter skulle de tillsammans stå för 19,22 procent av 

det totala urvalet artiklar från mätperioden. Kultur & nöje låg på ungefär samma nivå 

som de individuella åsiktsavdelningarna, på 6,40 procent. 

 

De mindre geografiskt avgränsade avdelningarna, Öland, Nybro, Emmaboda, Hultsfred, 

Torsås och Högsby, som Barometern skrev om hade bara små andelar av det totala 

nyhetsurvalet. Öland-avdelningen var den tredje mest omskrivna geografiskt avgränsade 

avdelningen, efter Kalmar och Oskarshamn, och stod för 4,88 procent av artiklarna på 

barometern.se. Högsby var den geografiskt avgränsade avdelning som hade minst andel 

av det totala antalet artiklar, 2,40 procent. 

 

Familj var den avdelning som hade minst andel artiklar av alla avdelningar på 

Barometerns hemsida under mätperiod 2014. Familj inkluderas dock bara i denna 

mätning eftersom den är en stor avdelning för mätperiod 2015. Under mätperiod 2014 

publicerades totalt sex artiklar inom avdelningen Familj, vilket gör den nästan obetydlig 

i jämförelse med de andra avdelningarna. 

 

Det totala antalet artiklar som publicerades under mätperiod 2014 var 2 705 stycken. 
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7.2 Resultat mätperiod 2015, inklusive Plus-artiklar 

I denna del av resultatkapitlet redovisas data om alla artiklar som publicerades mellan 1 

mars och 31 maj 2015. Även data om artiklar som var markerade som Plus-artiklar är 

därför inkluderade i diagrammen nedan. Diagrammen representerar alltså nyhetsurvalet 

för en läsare som betalade för att få tillgång till alla artiklar på webbplatsen, även de 

som publicerades bakom betalväggen. 
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Data för alla artiklar publicerade under mätperiod 2015 visar att Kalmar var den största 

avdelningen som Barometern publicerade artiklar inom. Den näst största avdelningen 

var Sporten som det publicerades 18,58 procent färre artiklar i än det gjorde i 

avdelningen Kalmar. 

 

Familj var mätningens tredje största avdelning. Den stod för 9,96 procent av artiklarna 

som publicerades under perioden. Oskarshamn var den näst största geografiskt 

avgränsade avdelningen och stod för 9,87 procent. Nybro och Öland var den tredje 

respektive fjärde största geografiskt avgränsade avdelningen med 6,71 respektive 6,57 

procent av det totala antalet publicerade artiklar. I alla resterande geografiskt 

avgränsade avdelningarna publicerades det mellan 310 och 389 artiklar. Mönsterås var 

den största avdelningen av de mindre geografiskt avgränsade avdelningarna och Högsby 

var den avdelning som det skrevs minst om. 

 

Insändare stod för 5,97 procent av det totala nyhetsurvalet och Ledare och Debatt stod 

för 2,07 procent respektive 1,68 procent. Om dessa tre avdelningar tillsammans skulle 

beskrivas som åsiktsrelaterade avdelningar och slås samman skulle de stå för totalt 9,73 

procent. 

 

Det publicerades 493 artiklar om Kultur & nöje. Detta gav avdelningen en total andel på 

5,45 procent. 

 

Det totala antalet artiklar som publicerades under mätperioden, inklusive Plus-artiklar, 

var 9 038 stycken. 

 

7.3 Resultat mätperiod 2015, exklusive Plus-artiklar 

Nedan presenteras data som representerar alla artiklar som publicerades på 

barometern.se under perioden 1 mars till 31 maj 2015 och som inte var markerade som 

Plus-artiklar. Denna data visar alltså nyhetsurvalet för en läsare av barometern.se som 

inte betalade för att få tillgång till de artiklar som publicerades bakom hemsidans 

betalvägg. 
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För läsare som inte betalade för tillgång till Plus-artiklar var det avdelningen Sporten 

som användes av flest artiklar under mätperiod 2015. Sporten stod för 22,53 procent av 

artiklarna som publicerades under perioden och det publicerades 21,89 procent fler 

artiklar i avdelningen Sporten än i den geografiskt avgränsade avdelningen Kalmar. 

 

Familj var den tredje största avdelningen och Insändare var den fjärde största. Ledare 

stod för 3,84 procent av artiklarna och Debatt stod för 3,12 procent. Tillsammans stod 

de tre åsiktsrelaterade avdelningarna för 9,73 procent av artiklarna som var tillgängliga 

för icke-betalande läsare. 

 

Nybro var den näst största geografiskt avgränsade avdelningen och Öland var den tredje 

största. Oskarshamn stod för 3,12 procent av det totala nyhetsurvalet och Högsby var 

den minst omskrivna geografiskt avgränsade avdelningen. Det publicerades totalt 64 

artiklar inom avdelningen Högsby under de tre månader som mätningen omfattade. 

 

Det publicerades totalt 107 artiklar inom avdelningen Kultur & nöje, vilket gav den 2,20 

procent av det totala nyhetsurvalet. 

 

Det totala antalet artiklar som publicerades och gjordes tillgängligt för läsare som inte 

betalade för Plus-artiklar var 4 870 stycken. 

 

7.4 Jämförelse av avdelningars andel och antal artiklar 

Nedan följer två diagram som visar hur andelen och antalet artiklar som publicerades i 

de olika avdelningarna skiljer sig mellan de tre mätningarna. Jag har valt att 

representera andelen publicerade artiklar inom de respektive avdelningarna med 

stapeldiagram istället för cirkeldiagram eftersom jag anser att stapeldiagram är det bästa 

sättet att jämföra data från flera olika dataserier i samma diagram.  
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7.5 Jämförelse av geografiskt avgränsade avdelningar 

Barometern har sitt huvudkontor i Kalmar och Kalmar är den geografiskt avgränsade 

avdelning som Barometern skriver om som har högst antal invånare (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). Det är därför naturligt att Kalmar är den största geografiskt 

avgränsade avdelningen i alla tre mätningarna. Med denna logik skulle det dock vara 

Oskarshamn som var den näst största geografiskt avgränsade avdelningen i alla tre 

mätningar. Så är inte fallet. Oskarshamn var den näst största avdelningen under 

mätperiod 2014 men inte under mätperiod 2015 för läsare som inte betalade för Plus-

artiklar. Trots att Barometern publicerade 151,27 procent fler artiklar inom avdelningen 

Oskarshamn under mätperiod 2015 än under mätperiod 2014 sjönk antalet tillgängliga 

artiklar inom avdelningen för icke-betalande läsare med 57,18 procent. Högsby är den 

enda andra geografiskt avgränsade avdelningen där antalet tillgängliga artiklar sjönk 

från mätperiod 2014 till mätperiod 2015 för icke-betalande läsare. I avdelningen 

Högsby sjönk dock antalet tillgängliga artiklar bara från 65 till 64 stycken. Oskarshamn 

är därför den enda geografiskt avgränsade avdelning där antalet tillgängliga artiklar 

sjönk avsevärt för icke-betalande läsare från mätperiod 2014 till mätperiod 2015. 

 

Antalet tillgängliga artiklar ökade i alla geografiskt avgränsade avdelningar från 

mätperiod 2014 till mätperiod 2015 för läsare som betalade för Plus-artiklar. Nybro var 

den geografiskt avgränsade avdelning som ökade mest procentuellt för läsare som 

betalade för Plus-artiklar, då den ökade med 450,90 procent från mätperiod 2014 till 

mätperiod 2015. Antalet artiklar ökade dock som sagt i alla geografiskt avgränsade 

avdelningar. Andelen artiklar ökade också för alla orter, med undantag för Kalmar och 

Oskarshamn. 

 

7.6 Jämförelse av Sporten och Kultur & nöje 

Antalet artiklar som publicerades inom avdelningarna Sporten, Familj samt Kultur & 

nöje ökade drastiskt från mätperiod 2014 till mätperiod 2015. Mellan de två 

mätperioderna ökade deras totala antal artiklar med 419,54 procent. Sporten ökade med 

flest antal artiklar och blev den största avdelningen av alla för icke-betalande läsare 

under mätperiod 2015. Avdelningen Sporten ökade alltså sin andel av nyhetsurvalet 

med 9,85 procentandelar från sitt redan relativt höga 12,68 procent. 
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Även om antalet artiklar som inkluderades i avdelningen Kultur & nöje ökade kraftigt 

från mätperiod 2014 till mätperiod 2015 för betalande läsare sjönk antalet tillgängliga 

artiklar för icke-betalande läsare. 

 

7.7 Jämförelse och analys av Familj 

Avdelningen Familj ökade sin andel av nyhetsurvalet från 0,22 procent under mätperiod 

2014 till 12,63 procent under mätperiod 2015. Denna kraftiga ökning kan möjligen 

förklaras av att Barometern tidigare valt att hålla Familj-relaterade artiklar exklusiva för 

sin papperstidning och att de sedan valt att publicera Familj-artiklar när betalväggen var 

uppsatt. 

 

7.8 Jämförelse och analys av åsiktsavdelningar 

Barometern har tre avdelningar som skulle kunna beskrivas som avdelningar som 

innehåller åsiktstexter av olika slag. Avdelningarna är Debatt, Ledare och Insändare. De 

två förstnämnda avdelningarna förändrades nästan inte alls när det gällde antal artiklar. 

Detta kan bero på att Barometern publicerade ett visst antal Ledare- och Debatt-artiklar 

varje månad och att alla artiklar som tidningen producerade publicerades under de båda 

mätperioderna. De två avdelningarnas brist på ett ökande antal artiklar betydde att 

andelen artiklar som inkluderades i de två avdelningarna sjönk mellan mätperiod 2014 

och mätperiod 2015.  

 

Antalet artiklar som publicerades inom avdelningen Insändare ökade mellan de två 

mätperioderna. Jag ser två potentiella förklaringar till denna förändring. Den ena är att 

Barometern tidigare har valt att inte publicera alla sin Insändare på nätet och att antalet 

artiklar därför ökade efter att betalväggen sattes in. En annan potentiell förklaring skulle 

kunna vara att Barometerns nya hemsida har någon ny typ av teknisk lösning som gör 

det möjligt för dem att få in fler insändare. De två möjligheterna utesluter inte varandra 

och det är fullt möjligt att ingen av dem stämmer överens med den verkliga 

förklaringen. 

 

7.9 Jämförelse och analys av antalet tillgängliga artiklar 

Det totala antalet artiklar som publicerades under de två mätperioderna skiljer sig 

markant från varandra. När alla artiklar, inklusive Plus-artiklar, inkluderas hade antalet 
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publicerade artiklar från mätperiod 2014 till mätperiod 2015 ökat med 234,12 procent. 

Även för läsare som inte betalade för Plus-artiklar ökade antalet tillgängliga artiklar 

med 154,09 procent från mätperiod 2014 till mätperiod 2015. Den stora ökningen av 

antalet publicerade artiklar på barometern.se skulle kunna förklaras av att tidningen 

valde att publicera fler artiklar på sin hemsida, som tidigare varit exklusiva för 

papperstidningen. Det är möjligt att tidningen bestämde sig för att publicera mer 

material på sin hemsida när de hade skapat ett system för att ta betalt för artiklar som 

publicerades på webben. Det finns inget belägg för detta i tidigare forskning men ett 

utökat utbud på webben nämndes av tidningen vid lanseringen av betalväggen 

(Enström, 2014). 

 

7.10 Analys om exklusivitet och mediekonkurrens 

Denna studie belyser flera stora förändringar av Barometerns nyhetsurval, särskilt för 

läsare som inte betalar för Plus-artiklar. Baserat på dessa förändringar kan jag se ett 

mönster i hur tidningen väljer att publicera sina artiklar bakom sin betalvägg. Detta 

mönster bekräftas inte av den data som studien gör tillgänglig, eftersom studien inte har 

tillräckligt mycket underlag för att bekräfta det. Förklaringen stämmer dock väl överens 

med liknande mönster som synliggörs av tidigare forskning (Kvalheim, 2014; Sjøvaag, 

2015; Vara-Miguel et al., 2014). 

 

Jag kan se en koppling mellan mediekonkurrens på olika delar av den lokala och 

nationella mediemarknaden som påverkar hur Barometern publicerar artiklar bakom och 

framför sin betalvägg. I den data som denna studie presenterar syns ett mönster som 

pekar på att Barometern medvetet eller omedvetet väljer att placera artiklar som är 

utsatta för låg mediekonkurrens bakom sin betalvägg och publicera artiklar som är 

utsatta för hög mediekonkurrens helt öppet och gratis framför sin betalvägg. 

 

Det finns en ekonomisk logik bakom en sådan publiceringsstrategi. Om en artikel om 

ett visst ämne publiceras som en Plus-artikel på Barometerns hemsida och sedan 

publiceras helt kostnadsfritt av exempelvis Sveriges Radio P4 Kalmar är det möjligt att 

vissa läsare väljer att läsa Sveriges Radios artikel istället för att betala för en 

prenumeration för att få tillgång till artikeln från Barometern. Eftersom Barometern 

fortfarande har annonser på sin hemsida genererar även icke-betalande läsare inkomster 

för tidningen, vilket motiverar dem att locka så många läsare som möjligt även om de 
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inte kommer att betala för Plus-artiklar. De artiklar som däremot är helt exklusiva för 

Barometerns hemsida är inte utsatta för samma konkurrens från andra lokala eller 

nationella medier och dessa artiklar har därför större potential att locka fler betalande 

läsare. Eftersom artiklarna är unika för Barometern finns det ingen risk för att 

intresserade läsare väljer att vända sig till Barometerns konkurrenter för att läsa samma 

nyhet. Denna logik stämmer väl överens med tidigare forskning men även med 

McManus (1994) teori om den marknadsstyrda journalistiken. Det innehåll som 

Barometern presenterar för läsare styrs potentiellt av marknadskrafter och av viljan att 

öka tidningens inkomster. 

 

Nedan visas två diagram som visar på antalet artiklar som var tillgängliga för två olika 

typer av läsare under de två mätperioderna. I det första diagrammet visas antalet 

tillgängliga artiklar inom de respektive avdelningarna för betalande läsare och i det 

andra visas samma avdelningar men för läsare som inte har tillgång till Plus-artiklar.  

Diagrammen visar antalet tillgängliga artiklar i de fyra avdelningar som jag anser är 

bäst exempel på hur mediekonkurrens påverkar nyhetsurvalet för de olika läsartyperna. 
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Diagrammen illustrerar de stora skillnader som finns när det gäller antalet tillgängliga 

artiklar inom olika avdelningar för två olika typer av läsare. Det första diagrammet visar 

stora ökningar av antalet artiklar i alla fyra avdelningar medan det andra diagrammet 

visar skillnader mellan avdelningar som jag anser är utsatta för olika mängd 

mediekonkurrens. Det andra diagrammet visar hur icke-betalande läsare får tillgång till 

flera hundra fler artiklar inom avdelningen Kalmar efter introduktionen av betalväggen 

medan antalet artiklar mer än halverades inom avdelningen Oskarshamn. Diagrammen 

sätter de två geografiskt avgränsade avdelningarna i relation till varandra och det blir 

uppenbart att det är något som skiljer dem åt. Samma relation finns mellan 

avdelningarna Sporten och Kultur & nöje. Diagrammen gör det uppenbart att det är 

något som skiljer kategorierna från varandra. 

 

Skillnaderna mellan Kalmar och Oskarshamn skulle kunna bero på att den förstnämnda 

avdelningen troligen har en större lokal mediekonkurrens än den andra och skillnaderna 

mellan Sporten och Kultur & nöje skulle kunna bero på att den förstnämnda 

avdelningen främst innehåller nyheter som är aktuella under korta perioder och 

möjligen är utsatta för större lokal och nationell mediekonkurrens. En liknande relation 

mellan just dessa två typer av avdelningar nämns specifikt av tidigare forskning 

(Kvalhiem, 2014; Sjøvaag, 2015). 

 

7.11 Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att skapa en förståelse för hur innehållet på en traditionell 

tryckt lokaltidnings hemsida påverkades av introduktionen av en betalvägg. Den 

försöker besvara frågor om hur tidningens nyhetsurval förändrades för två olika typer av 

läsare efter betalväggens introduktion. Studien redovisar för nyhetsurval genom att mäta 

antalet och andelen artiklar som inkluderades i avdelningar som tidningen själv 

utformat. Baserat på data om artiklar publicerade inom dessa avdelningar kan studien 

visa på förändringar och likheter i nyhetsurvalet för de två typerna av läsare. 

 

Studien visar att andelen artiklar som inkluderades inom tidningens avdelningar inte 

förändrades markant för läsare som betalade för att få tillgång till allt material efter 

introduktionen av betalväggen. Antalet artiklar ökade avsevärt för betalande läsare men 

skillnaderna mellan andelen artiklar i de olika avdelningarna är alltså inte stora. 
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Studien visar att antalet tillgängliga artiklar ökade även för icke-betalande läsare, även 

om ökningen inte var lika stor som för betalande läsare. Studien visar även att antalet 

artiklar som publicerades inom olika avdelningar förändrades på ett helt annat sätt för 

icke-betalande läsare än för betalande läsare. Antalet och andelen artiklar sjönk drastiskt 

inom vissa avdelningar och ökade drastiskt inom vissa andra avdelningar. Detta betydde 

att nyhetsurvalet för icke-betalande läsare förändrades på flera sätt. Studien kan inte 

visa att betalväggen var den enda orsaken till nyhetsurvalets förändringar men med 

tanke på vissa förändringars storlek är det rimligt att tolka nyhetsurvalets förändring 

som en direkt konsekvens av betalväggens existens. 

 

Det är inte möjligt att säga exakt vilken påverkan betalväggen har haft på de typer av 

artiklar som publicerades på Barometerns hemsida eftersom flera externa faktorer kan 

ha påverkat nyhetsurvalet. Studien kan dock ses som ett exempel på hur en 

lokaltidnings hemsidas innehåll förändrades av introduktionen av en betalvägg. I 

kombination med tidigare forskning och teorier om marknadskrafters påverkan på 

journalistisk kan studiens resultat ändå vara en del av grunden för fortsatt forskning 

inom ämnet. 

 

8 Diskussion och vidare forskning 
Denna studie visar på stora skillnader av nyhetsurvalet för olika typer av läsare på 

Barometerns hemsida. Dessa skillnader väcker frågor som har diskuterats inom 

journalistikens forskningsfält i årtionden. Utifrån de resultat som denna studie 

presenterar kan det ifrågasättas hur betalväggen påverkar den informationsklyfta som 

finns mellan olika människor och grupper i samhället. Den klyfta som jag syftar på kan 

kallas för the digital divide (Norris, 2001). Digital divide är en term som beskriver den 

tekniska barriär som skiljer delar av samhället och världen från varandra när det gäller 

tillgång till information. Av flera anledningar kan olika delar av världen och samhället 

få tillgång till olika informationsteknik vid olika tillfällen. Ekonomiska faktorer kan 

exempelvis göra det möjligt för rikare invånare i vissa samhällen att få tillgång till ny 

teknik innan fattigare invånare får det. Ny teknik kan ge rika invånare tillgång till 

information tidigare än vad fattigare invånare kan, vilket kan skapa en 

informationsklyfta mellan olika delar av samhället. Utöver ekonomiska faktorer kan 

tillgång till teknik påverkas av exempelvis utbildning och kunskap. Detta betyder att de 

delar av samhället som redan har tillgång till mest kunskap och information har 
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potential att lättare anpassa sig till ny teknik och få tillgång till ännu mer information, 

vilket skulle kunna bygga på den informationsklyfta som redan finns i samhället 

(Norris, 2001). 

 

Hur ny teknik påverkar informationsskillnader mellan olika delar av samhället har 

diskuterats av forskare i årtionden. Vissa påstår att ny teknik ger fler människor tillgång 

till mer information, vilket har potential att minska informationsskillnader mellan 

människor. Andra forskare anser att ny teknik riskerar att öka informationsskillnader 

mellan människor eftersom personer med högre utbildning och större ekonomiska 

tillgångar har möjlighet att få tillgång till ny teknik i snabbare takt än fattiga. Hur ny 

teknik än påverkar den digitala klyftan, är många forskare överens om att den existerar i 

både globala och nationella sammanhang (Norris, 2001). 

 

Denna studie visar hur nyhetsurvalet på Barometerns hemsida förändrades på olika sätt 

för olika typer av läsare. Läsare med olika ekonomiska tillgångar och tekniska 

kunskaper som antingen hade möjlighet att betala för Plus-artiklar eller inte, fick 

tillgång till nyhetsurval som skiljde sig från varandra. I relation till det tidigare 

nyhetsurval som existerade när webbplatsen var annonsfinasierad snedvreds 

nyhetsurvalet för läsare som av någon anledning inte hade möjlighet att få tillgång till 

Plus-artiklar. Eftersom Barometerns hemsida tidigare var helt öppen för alla att läsa och 

sedan krävde betalning för att ge tillgång till ett liknande nyhetsurval uppstod en risk för 

att läsare delades upp och fick tillgång till två kraftigt skilda nyhetsurval. Det finns 

därför en risk för att Barometerns betalvägg förstärkte den informationsklyfta som redan 

finns i samhället. 

 

Tidigare forskning pekar på att denna potentiella förstärkning av den digitala klyftan 

inte är unik för Barometern (Kvalheim, 2014). Likt denna studie pekar även tidigare 

forskning på att det kan uppkomma markanta informationsskillnader för olika typer av 

läsare när webbplaster använder sig av betalväggar som finansiell modell. 

Forskningsfältet saknar dock en ordentlig förståelse för hur betalväggar påverkar 

människor och samhällen genom ett förändrat nyhetsurval. Varken denna studie eller 

någon annan tidigare forskning som tas upp i denna studie undersöker hur betalväggars 

påverkan på innehåll kan påverka människor och samhället. Detta är ett förslag på 

framtida forskning inom ämnet. 
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Ett annat förslag för vidare forskning är att göra en djupare studie av olika ekonomiska 

och redaktionella faktorers påverkan på nyhetsurval. Denna studie visar inte varför 

tidningens nyhetsurval förändrades, den konstaterar bara att vissa förändringar förekom. 

Framtida forskning skulle förslagsvis kunna studera andra förändringar inom en 

redaktion som byter finansiell modell som kan påverka nyhetsurvalet. Dessa faktorer 

skulle exempelvis kunna vara förändringar av redaktionella regler, förändringar av 

arbetskraft eller andra externa faktorer. 
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Bilagor 
 
Nedan presenteras all obehandlad data som samlades in från Barometerns arkiv. 
 
Bilaga 1 
 
Data 2014 
Kalmar 679 
Oskarshamn 355 
Sporten 267 
Guldklimpar 246 
Reagera 193 
Ledare 176 
Nöje & Kultur 172 
Debatt 151 
Öland 132 
Nybro 110 
Mönsterås 102 
TT Inrikes 101 
Nyheter 87 
Emmaboda 80 
OT-sporten 75 
TT Sport 72 
Hultsfred 70 
Torsås 70 
Högsby 65 
TT Utrikes 64 
Elmbloggen 54 
Län 41 
Supervalår 41 
Kalmar ff 30 
Det handlar om kalm… 29 
TT Nöje 25 
Johan Israelsson 21 
Minnesord 21 
Fotbollsbloggen 20 
Skivor 19 
Krönika 17 
Hansson & Hansson 13 
Christian Gustafsson 11 
TT Kultur 9 
Familj 6 
Konserter 6 
Film 4 



  
 

IV 

Bonus 3 
Hurra 3 
Blogg 2 
Dödsfall 2 
Sweden rock 2 
Teater 2 
Blekinge 1 
In/ut 1 
Intervjuer och 
reportage 1 
Kultur & nöje 1 
Sport 1 
Sölvesborg 1 

  
  



  
 

V 

Bilaga 2 
 
Data 2015, inklusive 
Plus-artiklar 
Kalmar 1620 
Sport 1319 
Familj 900 
Oskarshamn 892 
Nybro 606 
Öland 594 
Insändare 540 
Kultur & nöje 493 
Mönsterås 389 
Hultsfred 380 
Torsås 337 
Emmaboda 317 
Högsby 310 
Ledare 187 
Bonus weekend 174 
Debatt 152 
Sverige & världen 129 
Affärsliv 58 
Län 45 
Drömboende 17 
Lyxbilaga 13 
Baksidan 9 
Ettan 3 
Hultsfred on 2 

 
  



  
 

VI 

Bilaga 3 
 
Data 2015, exklusive 
Plus-artiklar 
Sport 1097 
Kalmar 900 
Familj 615 
Insändare 488 
Nybro 301 
Öland 226 
Ledare 187 
Hultsfred 183 
Mönsterås 162 
Debatt 152 
Oskarshamn 152 
Emmaboda 125 
Sverige & världen 119 
Torsås 109 
Kultur & nöje 107 
Bonus weekend 66 
Högsby 64 
Län 19 
Affärsliv 5 
Baksidan 3 
Hultsfred on 2 
Drömboende 2 
Ettan 1 

 


