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Den här studien fokuserar på två svenska dagstidningars nyhetsapplikationer och deras 

användning av push-notiser. Specifikt undersöks push-notiser från Aftonbladet och Dagens 

Nyheter för att se vad som karaktäriserar det redaktionella innehåll som sänds ut via push-

notiser.  

För att kartlägga de respektive dagstidningarnas användning av push-notiser tillämpas en 

kvantitativ innehållsanalys där push-notiserna kategoriseras utefter ett kodschema med 

bestämda variabler och variabelvärden. Studiens teoretiska ramverk har utgångspunkt i 

teorier om medielogik, nyhetsvärdering, hårda och mjuka nyheter samt kommersialisering 

och sensationsjournalistik. Utifrån teorin, samt tidigare forskning om vad som blir nyheter, 

skillnader mellan morgonpress och kvällspress samt rubrikanvändning, diskuteras studiens 

resultat.  

Slutsatsen som dras är att medielogiken samt nyhetsvärderingen bakom Aftonbladets och 

Dagens Nyheters push-notiser följer samma mönster som när det kommer till nyheter 

generellt. Vi har också kunnat urskilja skillnader i vilken typ av nyheter som väljs ut för push-

notiser från de olika dagstidningarna - utifrån teori och tidigare forskning visade sig push-

notiserna vara en förlängning av vad som karaktäriserar morgonpress respektive kvällspress, 

då Aftonbladet och Dagens nyheter i stor utsträckning fokuserar på nyheter som följer deras 

profilering. 

 

 

 

Sökord: push-notis, nyhetsapplikation, nyhetsvärdering, hårda nyheter, mjuka nyheter, 

Aftonbladet, Dagens Nyheter 

 



JÖNKÖPING UNIVERSITY 

School of Education and Communication 

Media and Communication Studies C 

Bachelor thesis 15 credits 

Autumn 2016 

 

ABSTRACT 
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This study focuses on the mobile applications of two daily Swedish newspapers, and their use 

of push notifications. More specifically the study examines what characterises the editorial 

content of push notifications from the evening paper Aftonbladet and the morning paper 

Dagens Nyheter.  

To map the push notifications from both newspapers a quantitative content analysis is 

applied by categorising the push notifications using a coding scheme with defined variables 

and variable values. The theoretical framework of the study consist of theories about media 

logic, newsworthiness, hard and soft news, commercialisation and sensationalism. Using 

theory, as well as previous research on what makes news, differences between morning and 

evening press, and the use of headlining, we discuss the results of the study.  

The conclusions are that the media logic and newsworthiness of push notifications from 

Aftonbladet and Dagens Nyheter follow the same pattern as when it comes to news in 

general. We also identify some differences in which way Aftonbladet and Dagens Nyheter use 

push notifications. Applying theory and previous research on the results of this study, push 

notifications seem to be an extension of what characterises the respective newspapers. Both 

Aftonbladet and Dagens Nyheter focuses on news that are typical for morning and evening 

press. 
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1. Inledning 

Att nyhetsmedier spelar en viktig roll i vårt samhälle är det få som har invändningar emot; 

flera forskare pekar på mediernas avsevärda inflytande när det kommer till vilka frågor 

människor tycker är viktiga och hur människor uppfattar olika aspekter av verkligheten 

(Johansson, 2008; Strömbäck, 2015; Westlund, 2015). En fungerande demokrati är därför 

beroende av att medierna förmedlar information om aktuella frågor, politik och samhälle för 

att människor fritt och självständigt ska kunna bilda sig åsikter, delta i samhället och rösta på 

ett genomtänkt sätt (Strömbäck, 2015). 

Under de senaste två decennierna har dock nyhetsmedierna pressats allt hårdare. Vi lever nu 

i en digital värld där människor har enorma valmöjligheter när det kommer till medier. 

Konkurrensen om människors uppmärksamhet är därför hårdare än någonsin tidigare, vilket 

har resulterat i ekonomiska utmaningar för nyhetsorganisationer, samt att nya krav har 

ställts på journalistiken (Strömbäck, 2015; Westlund, 2015). Stort fokus ligger i dag på 

nyheter som genererar klick och uppmärksamhet, vilket flera forskare menar har lett till att 

samhälleligt och demokratiskt intressanta nyheter hamnar i skymundan (Nygaard-Blom & 

Reinecke-Hansen, 2014; Strömbäck, 2015; Westlund, 2015). 

Digitaliseringen har också inneburit att allt fler tar del av nyheter via sina mobiltelefoner, 

samtidigt som läsningen av papperstidningar minskar (Andersson, 2015; Westlund, 2015). 

Framväxten av mobila plattformar, genom vilka man kan ladda ner mobilapplikationer, har 

lockat till sig miljontals innehållsleverantörer. Bland dessa innehållsleverantörer hittar man 

ett stort antal nyhetsorganisationer världen över, som har gjort både journalistiska och 

tekniska satsningar på nyheter i mobilen (Nel & Westlund, 2012; Westlund, 2012).  

Ett steg i satsningarna på nyhetsapplikationernas utveckling är de så kallade push-notiserna, 

som syftar till att löpande under dagen återuppta kontakten med användarna och uppmuntra 

dem till att läsa de artiklar som push-notiserna hänvisar till (Fidalgo, 2009). På grund av den 

höga exponeringsgrad som detta nyhetsmaterial får när det hamnar på användarens 

mobilskärm är det intressant att undersöka vad som karaktäriserar dessa nyheter och hur 

nyhetsvärderingen bakom dem ser ut. Inte minst med tanke på att nyheter som behandlar 

frågor om demokrati, politik och samhälle utgör en minskande andel av det totala 

nyhetsutbudet (Strömbäck, 2015).  
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2. Bakgrund 

För att visa på tendenser och kontextualisera studien redogör detta kapitel för de förändrade 

villkoren i dagens medielandskap, framväxten av nya medieplattformar, push-teknologin 

samt Aftonbladets och Dagens Nyheters digitala utveckling.  

2.1. Det förändrade medielandskapet 

I Sverige och andra moderna demokratier spelar medierna en central roll som medborgarnas 

viktigaste källa till information om aktuella frågor, politik och samhälle. Medierna kan utöva 

avsevärd makt när det kommer till vilka frågor människor tycker är viktiga och över hur 

människor uppfattar olika aspekter av verkligheten. Mediernas främsta uppgift anses därför 

ofta vara att tillhandahålla information som gör att människor fritt och självständigt kan 

bilda sig åsikter, delta i samhället och rösta på ett genomtänkt sätt (Strömbäck, 2015; Weibull 

& Wadbring, 2014). 

Innan spridningen av internet tog fart under 1990-talet var medier för de allra flesta 

likvärdigt med radio, tv och tidningar. Numera har en majoritet av svenskarna tillgång till en 

dator och internet i hemmet och nästan alla har en mobiltelefon. Effekten av dessa 

förändringar är att informationsmängden har ökat explosionsartat, samt att människor 

numera har tillgång till nästintill obegränsade valmöjligheter när det kommer till medier. Det 

har i sin tur resulterat i att människors sätt att konsumera medier på har genomgått stora 

förändringar under de senaste två decennierna. Människors preferenser och politiska 

intresse har fått en allt större betydelse för vilken typ av medier de väljer att ta del av, vilket i 

sin tur har resulterat i att nyhetsmedier och nyhetsjournalistik utgör en krympande andel av 

det totala medieutbudet (Bergström & Oscarsson, 2014; Strömbäck, 2015). 

För dem som är intresserade av frågor som rör politik och samhälle har det visserligen blivit 

enklare att ta del av den sortens nyheter, men det är också enklare än någonsin att undvika 

alla sorters nyhetsmedier och nyhetsjournalistik, om man det vill säga inte är intresserad. Det 

har i sin tur resulterat i en växande kunskapsklyfta mellan olika grupper i samhället - 

nyhetssökare och nyhetsundvikare. Samtidigt som ökningen av andelen nyhetssökare har 

avstannat fortsätter dessutom andelen nyhetsundvikare att öka, vilket är problematiskt 

eftersom det kan ha konsekvenser för demokratin. En fungerande demokrati bygger 

nämligen på att människor inte väljer bort de medier som förmedlar nyheter om politik och 

samhälle, samt att kunskapsklyftorna mellan olika grupper i samhället inte är alltför stora. 

Annars riskerar det politiska deltagandet att bli mindre utbrett och den politiska 

representationen att snedvridas (Medieutvecklingen, 2014; Strömbäck, 2015). 

 



5 
 
 

2.2. Journalistikens förändrade villkor 

Som ett resultat av digitaliseringen och den ökade konkurrensen om människors 

uppmärksamhet har de svenska nyhetsmedierna pressats allt hårdare under de senaste två 

decennierna. Kravet att hålla nere kostnaderna har ökat samtidigt som nyhetsvärderingarna 

har påverkats i riktning mot att fokusera på nyheter som genererar klick och 

uppmärksamhet, på bekostnad av nyheter som är intressanta ur ett samhälleligt och 

demokratiskt perspektiv (Nygaard-Blom & Reinecke-Hansen, 2014; Strömbäck, 2015). 

Nyheter som fokuserar på samhälle och politik kräver nämligen mer resurser och ställer 

dessutom högre krav på människors politiska intresse och politiska kunskaper. 

Konsekvenserna av detta är bland annat en uttunnad journalistisk kvalitet samt att större 

delar av landet hamnar i medieskugga. Allt färre journalister kan nämligen inte förväntas 

upprätthålla en lika bred bevakning som förr, vilket riskerar att göra nyhetsmedierna allt 

mindre informativa och bidra negativt till människors politiska kunskaper (Strömbäck, 

2015). 

2.3. Nya plattformar för nyhetsmedier 

Som vi inledningsvis konstaterade är människor beroende av medier för att få information 

om allt sådant som ligger bortom den egna vardagen. För de allra flesta är det traditionella 

massmedier såsom tv, radio och tidningar, i deras analoga eller digitala former, som har 

störst betydelse. Det beror på att det framförallt är nyhetsmedier som har organisationen och 

resurserna för att samla in, bearbeta och sprida information om aktuella skeenden, men har 

också att göra med att människor av tradition vänder sig till nyhetsmedier för information 

om politik och samhälle. Över tid har digitala medier blivit viktigare, även om de sajter som 

människor vänder sig till för information om politik och samhälle i stor utsträckning är 

digitala versioner av traditionella nyhetsmedier (Strömbäck, 2015). 

Sverige har historiskt sett haft ett högt tidningsläsande, men sedan en tid tillbaka har antalet 

tidningsläsare sjunkit för varje år. Under 1990-talet var det framför allt kvällspressen som 

stod för den stora upplageminskningen, men under 2000-talet har även morgontidningarna 

pressats allt hårdare (Medieutvecklingen, 2016; Weibull & Wadbring, 2014). 

Teknikutvecklingen har emellertid gjort det möjligt att konsumera medier på nya sätt. 

Samtidigt som den regelbundna läsningen av tryckta dagstidningar har minskat har den 

regelbundna användningen av nättidningar ökat markant. För morgonpressens del 

dominerar dock fortfarande läsningen av papperstidningen, även om läsningen av 

morgontidningar på nätet har expanderat kraftigt under de senaste åren. För kvällspressens 

del har de båda kurvorna redan hunnit korsa varandra, till nätupplagornas fördel 

(Andersson, 2015). Sammantaget innebär det att den digitala konsumtionen av nyhetsmedier 
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har fått en ökad betydelse, och på senare år har även nyhetsläsning via mobiltelefoner blivit 

allt vanligare. När det gäller vilka aktiviteter som Sveriges befolkning helst ägnar sig åt på 

datorn respektive i mobilen har det visat sig att fler föredrar att ta del av nyheter i sin 

mobiltelefon än på datorn - en tendens som illustrerar mobiltelefonens ökade betydelse när 

det kommer till konsumtionen av nyhetsmedier (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). 

Eftersom mobiltelefonen fungerar som ett portabelt verktyg för interpersonell 

kommunikation, exempelvis via telefonsamtal och sms, blev den snabbt en naturlig del i 

människors liv och har haft en omfattande spridning under 1990- och 2000-talet. I dagsläget 

har i stort sett alla svenskar en mobiltelefon och över 60 procent har en smartphone. Det 

innebär att en majoritet av Sveriges befolkning ständigt har en mobiltelefon på armlängds 

avstånd, vilket i hög grad har påverkat människor vardag. Särskilt eftersom mobiltelefonen 

inte längre bara är ett verktyg för kommunikation (Strömbäck, 2015; Westlund, 2015).  

I takt med mobilteknologins utveckling och lanseringen av internet i mobilen har den något 

mer primitiva mobiltelefonen utrustats med allt fler datorliknande funktioner. Som vi redan 

sett äger i dag en majoritet av Sveriges befolkning en smartphone, vilken är utrustad med en 

rad funktioner som ger användaren omedelbar tillgång till söktjänster, sociala medier, spel 

och nyhetsmedier genom en mängd anpassningsbara applikationer (Westlund, 2015). Många 

av aktiviteterna som kan utföras via en smartphone är beroende utav internet och 78% av 

Sveriges befolkning är därför uppkopplade till internet i smartphonen medan 65% kopplar 

upp sig varje dag (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). 

Genom spridningen av dessa portabla och individanpassade mobiltelefoner med 

internetåtkomst har dagens medielandskap öppnat dörren för åtskilliga nya möjligheter, 

både för privatpersoner och företag av olika slag. Framväxten av mobila plattformar, genom 

vilka man kan lägga upp och ladda ner mobilapplikationer, har lockat till sig miljontals 

innehållsleverantörer. Bland dessa innehållsleverantörer hittar man flera stora 

nyhetsorganisationer världen över som har gjort omfattande ekonomiska investeringar i att 

leverera mobilt innehåll (Nel & Westlund, 2012; Westlund, 2012). Parallellt med spridningen 

av ny teknologi för information och kommunikation har alltså traditionella medier i allt 

högre utsträckning utvecklat digitala och mobila lösningar för att tillhandahålla nyheter. För 

många människor har den här tekniska utvecklingen inneburit nya sätt att konsumera 

nyheter på. Mobiltelefonen har nämligen fått en ökad betydelse för att ta del av nyheter och 

har därmed förändrat villkoren för nyhetsindustrin på flera sätt (Internetstiftelsen i Sverige, 

2016; Westlund & Färdigh, 2015). 

För att ta del av nyheter i mobiltelefonen finns det flera vägar att gå. Mobil- och webbsajter, 

söktjänster, sociala medier, e-post i form av exempelvis nyhetsbrev och inte minst 
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nyhetsapplikationer är alla exempel på funktioner som gör det möjligt att läsa nyheter i 

mobiltelefonen (Westlund, 2012). Redan år 2012 påvisade en SOM-undersökning att tre av 

fyra smartphone-användare använde sin smartphone för att ta del av nyheter, samt att 

merparten gjorde det med hög regelbundenhet. I samma undersökning framgick också att 

det vanligaste sättet att ta del av nyheter är via mobil- och webbsajter samt via 

nyhetsapplikationer. Just nyhetsapplikationer visade sig också vara det som i störst 

utsträckning användes dagligen, vilket pekar på den betydande roll som nyhetsapplikationer 

spelar i människors vardag. I SOM-undersökningen från 2012 drog man därmed slutsatsen 

att nyhetsapplikationer var något som skulle komma att utvecklas och användas i allt högre 

utsträckning under de kommande åren - en spekulation som har besannats i högsta grad 

(Westlund, 2012). 

2.3.1. Push-notiser 

Ett steg i utvecklingen av mobilapplikationer är de så kallade push-notiserna. Själva push-

teknologin kom till världen redan i slutet av 1990-talet och hyllades då som en teknisk 

revolution (Lasica, 1997). En krönikör för New York Times var emellertid inte lika imponerad 

av det nyuppfunna fenomenet som var push-teknologin och i en krönika som publicerades år 

1997 gav han uttryck för sin skepticism. 

... the promotion of Push is the silliest piece of puffery to waft along in several 

seasons. In fact, Push is nothing more than a thinly disguised return to ideas of 

information delivery that the Internet has made obsolete. The failure of Push is 

preordained. (Gleick, 1997) 

I krönikan jämför Gleick (1997) teknikens påtvingade passivitet med det, enligt honom, 

förlegade fenomenet broadcasting. “Push implies interruption and salesmanship. Pull implies 

choice”, menar Gleick (1997) - i den digitala tidsåldern vill människor själva välja vilken 

information de tar del av. 

Vid tidpunkten för Gleicks skarpa kritik användes push-teknologin främst för e-post, men i 

takt med att internet- och mobilanvändandet har ökat har också push-teknologin utvecklats 

(Fidalgo, 2009). I dag, omkring 20 år efter att Gleick (1997) publicerade sin kritik, har 1990-

talets hype kring push-teknologin visat sig vara rättfärdigad. Samtida entusiaster spekulerade 

att teknologin inom en snar framtid skulle komma att brukas i smarta, interaktiva tv-skärmar 

och mobiltelefoner, vilket till stor del har blivit verklighet (Kelly & Wolf, 1997). I dag 

använder sig mängder av mobilapplikationer för Iphone, Android och andra liknande 

apparater av push-teknologin i form av push-notiser. Detta gäller även de största 

nyhetsorganisationerna, både internationellt och i Sverige (Westlund, 2014); såväl 
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Aftonbladet som Dagens Nyheter använder sig av push-teknologi i form av push-notiser som 

sänds ut via deras respektive mobilapplikationer. 

I korthet skulle man kunna säga att push-notiser via mobilapplikationer går ut på att 

uppmuntra inaktiva användare att återuppta kontakten med mobilapplikationen. Själva 

push-notisen innefattar därför information som skickas ut och hamnar på mottagarens 

startskärm, utan att mottagaren själv behöver göra någonting. Därigenom har push-notiser 

blivit ett effektivt sätt för nyhetsorganisationer att regelbundet under dagen återuppta 

kontakten med sina användare och på så sätt uppmuntra dem till att läsa de artiklar som 

push-notiserna hänvisar till. I dessa fall skickas korta nyhetsmeddelanden ut till dem som 

har nyhetsapplikationen installerad på sin smartphone, samt har godkänt villkoren för push-

notiser (Fidalgo, 2009). 

Som Gleick (1997) mycket riktigt påpekade utgör push-teknologin en motpol till “pull”. 

Istället för att användaren på eget initiativ söker upp information innebär push-baserad 

dataleverans att information skickas ut till användaren, utan att någon specifik sökning efter 

har gjorts. (Franklin & Zdonik, 1998) Mjukvaruutvecklaren Brad Templeton beskrev den här 

typen av push-baserad dataleverans på följande sätt: “The truest form of push is something 

that literally grabs you, makes your pager beep, pops up a window to interrupt what you’re 

doing. But users will tolerate very little of that, and they’ll have to have a high level of input 

on what they want to be alerted about” (Lasica, 1997). 

Om vi tar ovan nämnda nyhetsapplikationer som ett exempel fungerar push-teknologin som 

ett filter där ett smalare urval från dagens nyhetsflöde presenteras på användarens skärm, 

vare sig mobilapplikationen i fråga används eller inte. Det innebär att läsaren inte själv aktivt 

letar upp nyheten utan att nyheten istället hittar läsaren. Urvalet som presenteras på 

mobilskärmen hamnar dessutom på en plats som är synligare än övrigt nyhetsmaterial - inte 

helt olikt de nyheter som väljs ut för löpsedlar och förstasidorna i traditionell tryckt press. 

Som Templeton mycket riktigt påpekade kräver emellertid interaktion i form av push-

teknologi att användarna har högt inflytande över vilken information som hamnar på deras 

mobilskärm (Lasica, 1997). Därmed kan slutsatsen att push-notiser styrs av sina användare 

och deras intressen rimligen dras. Detta för att push-notiserna inte ska ha motsatt effekt och 

istället resultera till att användarna avinstallerar push-notiserna. 

2.4. Aftonbladet 

Aftonbladet är en svensk kvällstidning med socialdemokratisk inriktning. Tidningen utgår 

från Stockholm men är sedan 1960-talet en rikstäckande tidning med publicering sju dagar i 

veckan (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). Rollen som masspridd kvällstidning befästes 

redan under 1930-talet när Aftonbladet började tryckas i tabloidformat och kom att präglas 
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av snabb, sensationsinriktad nyhetsförmedling och hårda satsningar på idrotts- och 

nöjesmaterial. År 1996 köptes Aftonbladet upp av den norska mediekoncernen Schibsted och 

samma år blev Aftonbladet Sveriges största kvällstidning, för första gången sedan 1950-talet 

(Gruvö, Oscarsson & Gustafsson, u.å.). I dag är Aftonbladet Sveriges största nyhetsmedia i 

samtliga plattformar: I print, i desktop, i online-tv och i mobilen (Rundkvist, 2014). 

Aftonbladets digitala resa påbörjades år 1994 när tidningen etablerade sig som Sveriges 

första dagstidning på internet med den månatliga kulturbilagan Aftonbladet Kultur. År 1995 

tillfördes nyheter med flera nätspecifika tjänster, såsom direktsändningar, daglig sportfilm, 

textarkiv och olika betaltjänster (Gruvö, Oscarsson & Gustafsson, u.å.). Nyhetssajten var 

under många år avgörande för Aftonbladets framgång, men i dagsläget sker ökningen av 

läsare inte i första hand online, utan i mobilen (Rundkvist, 2014). För läsare i mobilen finns 

en mobilapplikation utrustad med push-notiser för både Iphone och Android (Aftonbladet 

Hierta, 2016). 

I september 2016 uppgick Aftonbladets totala räckvidd till omkring 3 292 000 läsare per dag, 

fördelat på 2 254 000 i mobilen, 1 676 000 på webben, 735 000 i webb-TV och 569 000 

papperstidningsläsare. Sammantaget innebär det att Aftonbladet i dagsläget når omkring 43 

procent av den svenska befolkningen, samt att det är fler som läser Aftonbladets artiklar i 

mobil och surfplatta än på dator (Aftonbladet, 2016; Rundkvist, 2014). För att få tillgång till 

hela Aftonbladets utbud på webb- och mobilsajten krävs en plus-prenumeration. Vi har dock 

sett att Aftonbladets push-notiser bara leder till artiklar som ingår i det kostnadsfria utbudet 

(Aftonbladet, 2017). 

2.5. Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter, DN, är en oberoende liberal daglig morgontidning som utkommer i 

Stockholm. Tidningen är ett dotterbolag till mediekoncernen Bonnier AB, som är norra 

Europas ledande medieföretag. Dagens Nyheters ställning som dominerande opinionsorgan i 

Sverige befästes redan under 1940- och 1950-talet, och har under efterkrigstiden aldrig varit 

hotad, även om tidningen upplagemässigt inte alltid har varit ledande (Johansson & Sundin, 

u.å.). 

En milstolpe i Dagens Nyheters utveckling var när nättidningen DN.se lanserades 1996. Där 

kunde läsarna ta del av nyheter, reportage, intervjuer, fördjupningar och annat material som 

fanns samlat på webben (Dagens Nyheter, u.å.). Sedan dess har Dagens Nyheter, i likhet med 

Aftonbladet, genomfört stora satsningar på sin mobila plattform under 2000-talet. År 2006 

lanserades Dagens Nyheters mobila webbsida och 2011 kom applikationen, som då endast 

fanns tillgänglig för Iphone (Brohult, 2006; DN, 2011). I dag finns Dagens Nyheter som 

mobilapplikation med push-notiser för både Iphone och Android. En stor del av Dagens 
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Nyheters utbud på webb- och mobilsajten ingår i olika prenumerationer som blir tillgängliga 

mot en månads- eller årsavgift. Vi har sett att de artiklar som sänds ut via push-notiser inte 

alltid ingår i Dagens Nyheters kostnadsfria utbud, vilket innebär att användare som inte är 

prenumeranter i dessa fall endast kan ta del av push-notisen och inte den tillhörande artikeln 

(Dagens Nyheter, 2016). 

När det kommer till nettoräckvidden för Dagens Nyheter faller den i dagsläget på omkring 1 

078 000 läsare dagligen, fördelat på 603 000 pappers- och e-tidningsläsare, samt 622 000 

läsare på webben och i mobilen. Om man bara ser till Dagens Nyheters mobilsajt har den 

varje vecka omkring 1 197 000 unika besökare. Sammantaget innebär det att Dagens Nyheter 

är Sveriges största morgontidning (Kantar Sifo, 2016). 
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3. Syfte och frågeställningar 

I det här avsnittet presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. 

Delarna ligger till grund för resten av studien och får sina svar i resultatkapitlet samt i 

diskussionen. 

3.1. Problemformulering 

Utifrån bakgrunden ovan och bristen på tidigare studier på ämnet ser vi ett behov av en 

studie som ämnar undersöka nyhetsapplikationer och deras användning av push-notiser. 

Nyhetsmedier har till uppgift att förmedla information om aktuella frågor, politik och 

samhälle för att människor fritt och självständigt ska kunna bilda sig åsikter, delta i 

samhället och rösta på ett genomtänkt sätt (Strömbäck, 2015; Weibull & Wadbring, 2014). 

Under de senaste två decennierna har dock nyhetsmedierna pressats allt hårdare. I dagens 

digitaliserade värld, där nyhetsläsandet minskar, är konkurrensen om människors 

uppmärksamhet stenhård och nya krav har därför ställts på nyhetsjournalistiken. Kravet att 

hålla nere kostnaderna har ökat samtidigt som nyhetsvärderingarna har påverkats i riktning 

mot att fokusera på nyheter som genererar klick och uppmärksamhet, på bekostnad av 

nyheter som är intressanta ur ett samhälleligt och demokratiskt perspektiv. Samtidigt har 

nyhetsläsningen via mobiltelefoner ökat och på grund av den höga exponeringsgrad som 

nyhetsmaterial via push-notiser från nyhetsapplikationer får är det intressant att undersöka 

hur nyhetsvärderingen bakom dem ser ut (Nygaard-Blom & Reinecke-Hansen, 2014; 

Strömbäck, 2015; Westlund, 2015).  

3.2. Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka vad som karaktäriserar det redaktionella innehåll som 

sänds ut via push-notiser från nyhetsapplikationer, för att se vilken typ av nyheter som 

prioriteras för push-distribution. 

3.3. Frågeställningar 

1. Vilken typ av nyheter är det som sänds ut via push-notiser? 

2. Speglar push-notiserna artiklarnas innehåll? 

3. Finns det några likheter och skillnader i vilken typ av nyheter som sänds ut via push-

notiser från Aftonbladet respektive Dagens Nyheter? 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning som är relevant för studien. Eftersom 

nyhetsapplikationers användning av push-notiser är ett relativt outforskat ämne har vi inte 

funnit några tidigare studier kring vad som karaktäriserar nyheter som sänds ut via push-

notiser. Flera forskare har emellertid undersökt vad som generellt blir nyheter, hur 

skillnaderna mellan tryckt morgonpress och kvällspress ser ut, samt hur rubriker på 

nyhetssajter används för att locka läsare (Gans, 1980; Johansson, 2004; Johansson, 2008; 

Nygaard-Blom & Reinecke-Hansen, 2014; Strömbäck, 2008). Den tidigare forskning som 

presenteras nedan kommer i diskussionskapitlet att sättas i relation till vårt resultat. 

4.1. Vad blir nyheter? 

Flera studier har gjort försök att besvara frågan om vad det är som karaktäriserar nyheter, 

samt vilka kriterier som nyheter bör leva upp till för att i överhuvudtaget bli publicerade. En 

forskare som tidigt presenterade en förhållandevis övergripande och grundläggande syn på 

frågan är Gans (1980), som hävdar att nyheter publiceras antingen på grund av att de är 

intressanta eller på grund utav att de är viktiga. En ideal situation är dock att även viktiga 

nyheter som publiceras är intressanta. (Gans, 1980) Vidare menar Johansson (2004; 

Johansson 2008) att intresse och vikt utgör två viktiga styrfält för vad som blir nyheter.  

Intresse som styrfält har att göra med föreställningar om vad publiken vill ha, eller med 

andra ord sådant som medierna tror att publiken är intresserad av. Därmed skulle intresse 

som styrfält kunna ses som ett marknadsmässigt styrfält där föreställningar om efterfrågan 

avgör vad som i slutändan blir nyheter och inte. Är exempelvis publiken intresserad av sport, 

brott eller lokala nyheter så bör också medierna tillhandahålla sådana nyheter (Johansson, 

2004; Johansson 2008).  

Vikt som styrfält handlar om föreställningar om vad publiken bör ta del av, det vill säga den 

typ av nyheter som medierna anser är viktigt för publiken att känna till. På så vis kan vikt 

som styrfält ses som ett ideologiskt styrfält, där ideologi bör tolkas som normativa 

föreställningar gällande nyheter. Vikt som styrfält skulle också kunna ses som ett 

marknadsmässigt styrfält där utbudet står i centrum, men oavsett bör medierna utifrån det 

här perspektivet förse människor med information som gör att de fritt och självständigt kan 

ta ställning i olika samhällsfrågor, även om publiken egentligen är mer intresserad av andra 

nyheter (Johansson, 2004; Johansson 2008). 
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4.2. Skillnader mellan morgonpress och kvällspress 

Strömbäck (2008) är en av de forskare som har studerat likheter och skillnader när det 

kommer till vad olika nyhetsaktörer rapporterar om i det svenska nyhetsurvalet av 

morgonpress, kvällspress och TV. När det kommer till skillnader mellan tryckt morgonpress 

och kvällspress har Strömbäck (2008) dragit en rad olika slutsatser, vilka presenteras nedan. 

Enligt Strömbäck (2008) är det tydligt att morgonpress och kvällspress skiljer sig åt i flera 

avseenden. Medan morgonpressen i större utsträckning fokuserar på hårda nyheter ägnar sig 

kvällspressen åt mjukare nyheter. Det innebär att morgonpressen i högre grad rapporterar 

nyheter om politik, administration och ekonomi samt nyheter som berör samhällets sociala 

och kulturella aspekter. Kvällspressen har istället stort fokus på nyheter kring underhållning, 

sport, medicin och hälsa. Nyheter med inslag som framkallar känslan av hot eller rädsla hos 

mottagaren är också vanligt förekommande i kvällspressens rapporteringar. Strömbäck 

(2008) menar dock att man inte bör anta att det bara är negativa nyheter ges plats i 

nyhetsurvalet, varken när det kommer till morgonpress eller kvällspress. Nyhetsurvalet är 

nämligen mer mångfacetterat än så och nyheter uppmärksammar således både negativa och 

positiva händelser. Samtidigt kan det finnas skillnader när det kommer till i vilken 

utsträckning olika medier behandlar negativa nyheter. Som vi nämner ovan rapporterar 

exempelvis kvällspressen, i större grad än morgonpressen, om nyheter som framkallar 

känslan av hot och rädsla (Strömbäck, 2008). 

Vidare förklarar Strömbäck (2008) att morgontidningarna generellt behandlar fler nyheter 

som bygger på föreställningar om vad människor bör ta del av, det vill säga den typen av 

nyheter som är intressanta ur ett demokratiskt och samhälleligt perspektiv. 

Kvällstidningarna å andra sidan rapporterar istället kring fler nyheter som bygger på 

föreställningar om vad människor är intresserade av, såsom human touch-nyheter och 

privatlivsfrågor, enligt Strömbäck. (2008) Detta resonemang stödjer Johanssons (2004; 

2008) beskrivning av de två styrfälten intresse och vikt, som han menar färgar 

nyhetsmediernas nyhetsurval. 

Strömbäck (2008) menar också att det finns vissa skillnader när det kommer till vilken typ av 

aktörer som är framträdande i morgonpressen respektive kvällspressen. Morgonpressen 

fokuserar i högre grad på inflytelserika aktörer, i form av exempelvis politiker och andra 

makthavare. Kvällspressen behandlar visserligen också inflytelserika aktörer, men 

rapporterar i större utsträckning om kända aktörer i form av exempelvis idrottsliga och 

sociala kändisar. Vanliga medborgare menar Strömbäck (2008) inte alls förekommer lika 

ofta som inflytelserika och kända aktörer i varken morgonpressen eller kvällspressen. Vanliga 
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medborgare är dock allra minst förekommande i morgontidningarna, enligt Strömbäck 

(2008). 

4.3. Glappet mellan medierna och mediekonsumenterna 

I en studie av Boczkowski och Mitchelstein (2013) undersöks journalisters nyhetsvärderingar 

och mediekonsumenternas nyhetsurval genom en jämförelse mellan de tio mest 

framträdande nyheterna och de tio mest lästa nyheterna hos 20 olika nättidningar världen 

över. Studien har ett särskilt fokus på i vilken utsträckning nyheterna behandlar hårda 

respektive mjuka nyheter och i resultatet framgår att övergången från läsning av 

papperstidningar till läsning av nättidningar leder till att människor i mindre utsträckning 

tar del av så kallade hårda nyheter. Istället väljer människor att i högre utsträckning ta del av 

så kallade mjuka nyheter (Boczkowski & Mitchelstein, 2013). 

Ytterligare ett återkommande mönster som Boczkowski och Mitchelstein (2013) kan urskilja 

hos samtliga länder i undersökningen är att medierna prioriterar hårda nyheter i betydligt 

högre utsträckning än vad läsarna gör. I samband med större politiska händelser eller 

skeenden, såsom presidentvalet i USA 2008, visar studien att glappet mellan vad medierna 

anser är viktiga nyheter och vad publikerna faktiskt väljer att ta del av minskar. Det menar 

forskarna har att göra med att människor då har en tendens att konsumera fler nyheter om 

politik och samhälle, som är traditionellt hårda nyheter. När det politiska klimatet stillas ökar 

emellertid glappet igen, i och med att människor då återgår till att konsumera fler mjuka 

nyheter om exempelvis sport, nöje och kändisar (Boczkowski & Mitchelstein, 2013). 

4.4. Framåtriktade rubriker 

I en studie av Nygaard-Blom och Reinecke-Hansen (2014) undersöktes 100 000 rubriker 

från tio olika danska nyhetssajter. Detta för att se i vilken utsträckning, och för vilket 

redaktionellt innehåll, nyhetssajter använder sig av framåtriktade rubriker (fritt översatt från 

forward-reference headlines). Karaktäriserande för denna typ av rubriker är att de är 

utformade för att läsarna ska vilja klicka på länken och ta sig vidare till artikeln i fråga 

(Nygaard-Blom & Reinecke-Hansen, 2014). Därigenom kan man dra slutsatsen att det finns 

en del likheter mellan framåtriktade rubriker på nyhetssajter och push-notiser, som är 

utformade för att fånga användarens uppmärksamhet och få dem att vilja ta sig vidare till den 

tillhörande artikeln (Fidalgo, 2009). 

I sin studie skriver Nygaard-Blom och Reinecke-Hansen (2014) att aktiviteten på 

nyhetssajter, i form av klick, har ett direkt samband med nyhetssajtens kommersiella 

intäkter. Många klick gör helt enkelt nyhetssajten mer attraktiv för annonsörer, som i dag är 

avgörande för nyhetssajternas överlevnad. Därför ställer sig journalister regelbundet frågan 
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om vilken typ av rubriker som resulterar i klick, vilket ofta leder till rubriker som innehåller 

någon form av sensation, provokation eller annat skvallerrelaterat innehåll, såsom sex, 

skandaler, tragedi, självförbättring och övernaturliga händelser (Nygaard-Blom & Reinecke-

Hansen, 2014).  

Enligt Nygaard-Blom och Reinecke-Hansen (2014) använder sig kommersiella och 

tabloidinriktade nyhetssajter i högre utsträckning av framåtriktade rubriker än icke-

kommersiella och icke-tabloidinriktade nyhetssajter. Bland kommersiella och 

tabloidinriktade nyhetssajter tycks emellertid användningen av betalningsspärrar påverka 

förekomsten av framåtriktade rubriker. Kommersiella och tabloidinriktade nyhetssajter med 

betalningsspärrar använder sig nämligen inte av framåtriktade rubriker i lika hög grad som 

kostnadsfria nyhetssajter (Nygaard-Blom & Reinecke-Hansen, 2014). Vidare menar Nygaard-

Blom och Reinecke-Hansen (2014) att framåtriktade rubriker är mer förekommande bland 

mjuka nyheter, även om det till viss del förekommer även bland hårda nyheter. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet förklaras det teoretiska ramverket för studien: medielogik, nyhetsvärdering, 

hårda och mjuka nyheter samt kommersialisering och sensationsjournalistik. De teoretiska 

utgångspunkterna, som presenteras nedan, kommer i diskussionskapitlet att sättas i relation 

till resultatet. 

5.1. Medielogik 

När vi människor på olika sätt kommunicerar med varandra är innehållet viktigt, men även 

allt det andra runt omkring spelar en betydelsefull roll för kommunikationen och det är där 

medielogiken kommer in i bilden. Begreppet myntades av Althede och Snow (1979) och kan 

enkelt beskrivas som allt det som utöver innehållet påverkar kommunikationen. Mer 

ingående förklarar Althede och Snow (1979) medielogik på följande vis: 

In general terms, media logic consists of a form of communication; the process 

through which media present and transmit information. Elements of this form 

include the various media and the formats used by these media. Format 

consists, in part, of how material is organized, the style in which it is presented, 

the focus or emphasis on particular characteristics of behaviour, and the 

grammar of media communication. Format becomes a framework or a 

perspective that is used to present as well as interpret phenomena.  

(Altheide & Snow, 1979, s. 10) 

Detta innebär alltså att medielogiken avser de antaganden och processer för att konstruera 

meddelanden inom ett visst medium. Formatet är enligt Altheide och Snow (1979) det 

viktigaste och består delvis av hur materialet är organiserat, vilken stil och utformning som 

presenteras, vilka karaktärsdrag som förekommer samt masskommunikationens 

språkanvändning. Formatet blir sedan ett ramverk som används för att presentera och tolka 

olika fenomen. Vidare menar också Altheide och Snow (1979) att medielogiken inte alltid sett 

likadan ut. Den är hela tiden under förändring. Om målsättningen är att fånga folks 

uppmärksamhet är det viktigt att kontinuerligt anpassa sig till medierna och deras logik för 

att nå det avsedda målet (Altheide & Snow, 1979). 

Vidare menar Weibull och Wadbring (2014) att medielogiken innehåller fyra 

huvudkomponenter: 

1. Mediedramaturgin, som i första hand avser en samling beslutsregler och 

överväganden som existerar för att fånga - och för att hålla kvar - publikens 

uppmärksamhet.  
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2. Medieformatet, som avser hur väl en nyhet passar i de arbetsformer som 

gäller för mediet, till exempel morgonpress eller tv. 

3. Mediernas arbetsrutiner, som avser hur väl nyheter passar in i de rutiner 

som gäller för medierna.  

4. Mediernas arbetsmetoder, som avser själva arbetslogiken inom medierna. 

Till den första huvudkomponenten, mediedramaturgin, har sociologen Hernes (Nord & 

Strömbäck, 2002) utformat sex berättartekniker som medierna använder sig av för att 

fånga publikens intresse - tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, 

konkretisering samt personifiering. Vidare har Strömbäck (Nord & Strömbäck, 2002) lagt 

till en sjunde punkt på listan, nämligen stereotypisering.  

För vår studie har vi funnit berättarteknikerna tillspetsning, förenkling, intensifiering och 

personifiering relevanta och beskriver därför dessa mer ingående nedan. 

Tillspetsning handlar om att det både saknas plats och intresse för komplicerade texter i 

dagens mediesamhälle och därför behöver innehållet kortas ner och spetsas till för att fånga 

publikens uppmärksamhet (Nord & Strömbäck, 2002). 

Förenkling innebär att innehållet i medierna många gånger är komplicerat, vilket gör det 

svårt att nå ut och fånga publikens intresse. För att ändra detta satsar medierna ofta på att 

förenkla budskapet genom att använda sig av så få svåra och komplexa formuleringar som 

möjligt (Nord & Strömbäck, 2002). 

Intensifiering har att göra med de händelser som från början inte är speciellt 

intresseväckande och därför sällan går hem hos publiken. Därför försöker medierna genom 

intensifiering få händelsen att framstå som mer spännande och dramatisk för att locka till sig 

publiken (Nord & Strömbäck, 2002). 

Personifiering handlar om att tillkalla människors uppmärksamhet genom att lyfta fram 

enskilda personer som mottagarna kan identifiera sig med. Personifiering är därför ett 

effektivt sätt att fånga uppmärksamhet och göra avtryck (Nord & Strömbäck, 2002). 

5.2. Nyhetsvärdering 

Frågan om vad som blir nyheter är något som har diskuterats under en lång tid. Två centrala 

begrepp inom området är nyhetsvärdering och nyhetsurval, som har något skilda betydelser 

men ofta har ett samband. Nyhetsvärdering handlar om hur nyheter värderas och utifrån 

värderingarna bedöms vilka nyheter som sedan ska få ta plats i nyhetsflödet, samt i vilken 
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utsträckning. De nyheter som i slutändan publiceras hör till det som kallas nyhetsurval 

(Strömbäck, 2008). 

Det finns många teorier kring nyhetsvärdering och nyhetsurval och i de flesta fall har 

teorierna flera likheter. När det kommer till svensk forskning på ämnet är emellertid Hvitfelt 

det mest centrala namnet (Strömbäck, 2008). Hvitfelts (1985) teorier om nyhetsvärdering 

bygger på en innehållsanalys av förstasidesnyheter hos sex olika tidningsaktörer. Utifrån 

studiens resultat utformade Hvitfelt (1985) en lista med tio kriterier som han menar ökar 

sannolikheten för att en nyhet produceras, publiceras, placeras på förstasidan och där blir en 

huvudnyhet. Denna lista följer nedan: 

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. Utspelar sig under en kort tid men som del av ett tema, 

9. Har negativa inslag 

10. Och har elitpersoner som källor 

(Hvitfelt, 1985, s. 215)  

5.3. Hårda och mjuka nyheter 

När forskare talar om medieutvecklingen och det förändrade medielandskapet är det vanligt 

med påståenden som säger att nyhetsvärderingarna i allt högre utsträckning har påverkats i 

riktning mot att fokusera på så kallade mjuka nyheter (Nygaard-Blom & Reinecke-Hansen, 

2014; Strömbäck, 2015). När det kommer till att definiera hårda respektive mjuka nyheter 

har vi dock funnit det svårt att hitta en definition som inte är tvetydig eller motsäger andra 

definitioner.  

För att ge en uppfattning om de olika definitionernas spännvidd kommer vi att ge två 

exempel. I kodboken till sin studie av internationella nyheter definierar Shoemaker och 

Cohen (2006) hårda respektive mjuka nyheter på följande sätt: 

Hard news items are urgent occurrences that have to be reported right away 

because they become obsolete very quickly. These items are truly ‘new’ (…). Soft 

news items (…) are usually based on nonscheduled events. The reporter or 
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media organization is under no pressure to publish the news at a certain date or 

time – soft news stories need not be ‘timely’.  

Shoemakers och Cohens definition är relativt enkel att ta till sig då den endast tar hänsyn till 

en dimension, det vill säga tidsperspektivet. Med andra ord är det, enligt Shoemaker och 

Cohen (2006), nyhetens aktualitet som är det väsentliga för att avgöra om nyheten i fråga är 

hård eller mjuk.  

På den motsatta sidan hittar vi Patterson (2000) som, till skillnad från Shoemaker och Cohen 

(2006), tar hänsyn till flera dimensioner och definierar hårda respektive mjuka nyheter på 

följande sätt: 

Hard news refers to coverage of breaking events involving top leaders, major 

issues, or significant disruptions in the routines of daily life, such as an 

earthquake or airline disaster. Information about these events is presumably 

important to citizens’ ability to understand and respond to the world of public 

affairs. News that is not of this type is, by definition, “soft.” (...) Soft news has 

also been identified by certain characteristics. It has been described, for 

example, as news that is typically more sensational, more personality-centered, 

less timebound, more practical, and more incident-based than other news. (...) 

Finally, soft news has been described as a change in the vocabulary of news. The 

news is said to have become more personal and familiar in its form of 

presentation and less distant and institutional (Patterson, 2000, s. 3-4). 

Enligt ovan definition av Patterson (2000) måste man för det första ta hänsyn till om 

nyheten är av vikt för människors förmåga att förstå och reagera på händelser som äger rum i 

världen. Alla nyheter som inte är av sådan natur blir automatiskt mjuka. För det andra lyfter 

Patterson fram nyhetens karaktär som en viktig variabel och menar att mjuka nyheter många 

gånger är mer sensationsinriktade, mer personbaserade, mindre tidsbundna, mer praktiska 

och mer “incidentbaserade” än andra nyheter. För det tredje pekar Patterson på språket som 

en indikation för om nyheten är hård eller mjuk. Att nyheter generellt numera presenteras på 

ett personligare och mer relaterbart sätt är enligt Patterson tecken på att produktionen av 

nyheter har påverkats i en mjukare riktning (Patterson, 2000). 

Vid första anblicken är det lockande att undvika en sådan komplex och flerdimensionell 

definition som Pattersons. (2000) En studie av Curran, Salovaara-Moring, Cohen och 

Iyengar (2010) illustrerar emellertid svårigheterna som kan uppstå när man istället 

applicerar en alltför enkel definition på sin forskning. Enligt Curran et al. (2010) vore det 

felaktigt att i förtid bestämma om exempelvis rapporteringar kring brott är hårda eller mjuka 

nyheter. Därför gör forskarna följande åtskiljning i sin studie: 
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If a crime story was reported in a way that contextualized and linked the issue 

to the public good – for example, if the report referred to penal policies or to the 

general causes or consequences of crime – it was judged to be a hard news story 

assimilated to public affairs. If, however, the main focus of the report was the 

crime itself, with details concerning the perpetrators and victims, but with no 

reference to the larger context or implications for public policies, the news item 

was judged to be soft (Curran et al., 2010, s. 2). 

Enligt Curran et. al. (2010) är det alltså inte bara sakfrågan i sig som avgör om den aktuella 

nyheten är hård eller mjuk. Man måste också ta hänsyn till hur själva händelsen porträtteras 

och om den sätts i en kontext som ger publiken en förståelse för helhetsbilden och olika 

samband. 

5.4. Kommersialisering och sensationsjournalistik 

I takt med medieteknologins utveckling, digitaliseringen samt journalisternas förändrade 

villkor har journalistiken gått till att bli mer och mer kommersialiserad (Jönsson & 

Strömbäck, 2005). Jönsson och Strömbäck (2005) beskriver kommersialiseringen och dess 

innebörd nedan: 

Mediernas kommersialisering innebär att journalistiken primärt syftar till att 

generera vinster åt medieföretaget genom kostnadskontroll och ökad 

anpassning till de mediepubliker som är intressanta för annonsörerna. Den 

kommersialiserade journalistikens drivkraft är att fånga de publiker som är 

intressanta för annonsörerna för att därigenom skapa ekonomiska vinster åt 

medieföretaget. Detta får i sin tur konsekvenser för nyhets- och 

samhällsjournalistikens omfattning och innehåll (Jönsson & Strömbäck, 2005). 

Jönsson och Strömbäck (2005) menar alltså att kommersialiseringen har betydelse för 

nyhets- och samhällsjournalistiken i den grad att den påverkar journalistikens omfattning 

och innehållet. Vidare har de listat 13 punkter som antas vara konsekvenserna av ökad 

kommersialisering. Av dessa punkter understryker Jönsson och Strömbäck (2005) att 

sensationsjournalistiken är en av de främsta konsekvenserna. 

Enligt Ghersetti (2000) är begreppet sensationsjournalistik svårdefinierat och menar att det 

inte finns någon klar och tydlig definition, utan att begreppet kan tolkas på många olika sätt. 

Generellt associerar dock forskare sensationsjournalistiken till underhållningsjournalistiken, 

kvällsjournalistiken och skvallerjournalistiken (Ghersetti, 2000). 

Målet med sensationsjournalistiken är emellertid att uppmärksamma mottagaren och väcka 

ett intresse. Därför innefattar dessa nyheter många gånger situationer som i sig själva är 
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stora eller som medierna speglar på ett sådant sätt så att det framstår som stora och 

sensationella. Därför är det vanligt att sensationella nyheterna omfattar ämnen som brott, 

kändisar, sex, sport och olyckor. Det är inte heller ovanligt att sensationella nyheter 

framställs som överraskande, oväntade och, genom journalisternas formuleringar, som 

skandaler eller kriser (Ghersetti, 2000). 

Även nyheter om politik, som traditionellt sett inte innehåller sensation, har blivit mer 

sensationsinriktade som en konsekvens av kommersialiseringen. Att få uppmärksamhet och 

klick på artiklarna har blivit viktigare än att producera nyheter som egentligen är av större 

vikt för publiken, med konsekvensen att även politiska nyheter har gått i riktning mot 

sensation genom att framställas som spel och strategi (Johansson, 2008). 
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6. Metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras studiens metod, som är kvantitativ innehållsanalys. 

Därefter beskrivs studiens urval och tillvägagångssätt, kodschemats utformning samt 

metodproblem. Avsnittet avslutas med en kort metodreflektion.  

6.1. Metodval 

För att möta vårt syfte och våra frågeställningar anser vi att en lämplig metod är 

innehållsanalys vilken, precis som namnet avslöjar, innebär att en analys av innehållet i 

medietexter görs. När man applicerar en innehållsanalys på sin forskning gör man dock rätt i 

att skilja på kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys (Østbyte, Knapskog, Helland & Larsen, 

2004). 

Den kvantitativa innehållsanalysen är historiskt sett knuten till etablerandet av 

samhällsvetenskaplig masskommunikationsforskning på 1950-talet. Det är en analysmodell 

som är särskilt lämpad för att studera förhållanden som kan räknas och mätas, det vill säga 

förhållanden som kan kvantifieras. Kvantitativ innehållsanalys som metod har dock 

kritiserats för att endast röja den omedelbara, eller manifesta, innebörden hos medietexter 

medan de mer underliggande, eller latenta, betydelserna förbises. I kontrast till den 

kvantitativa innehållsanalysen framställs därför kvalitativ innehållsanalys som en metod som 

avser att fånga eller förstå även medietexternas bakomliggande innebörd. Till skillnad från 

kvantitativ innehållsanalys har kvalitativ innehållsanalys sina rötter inom humaniora och 

tolkningsläran hermeneutik (Østbyte et al., 2004). 

Inför metodvalet till vår studie övervägde vi både kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, 

men drog slutsatsen att kvantitativ innehållsanalys var den mest lämpade metoden för att 

möta vårt syfte och våra frågeställningar. Valet av kvantitativ innehållsanalys grundades på 

just det faktum att metoden är särskilt lämpad för att studera förhållanden som kan mätas 

och räknas, vilket vi har gjort genom att systematiskt sortera innehållet i push-notiserna 

utifrån förbestämda kategorier för att sedan kvantifiera det. På så sätt har vi kunnat göra 

breda kartläggningar av en stor mängd push-notiser (Østbyte et al., 2004). 

6.2. Urval 

Eftersom syftet med vår studie är att undersöka vad som karaktäriserar det redaktionella 

innehåll som sänds ut via push-notiser från nyhetsapplikationer var vi först och främst 

tvungna att avgöra vilken nyhetsapplikation som skulle resultera i det mest representativa 

materialet av push-notiser. I slutändan kom vi fram till att en jämförelse mellan två 

nyhetsapplikationer skulle vara fördelaktig eftersom jämförelser har en tendens att lyfta fram 
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det som verkligen karaktäriserar olika studieobjekt. Därför beslutade vi oss för att välja ut en 

nyhetsapplikation som härstammar från en svensk kvällstidning samt en nyhetsapplikation 

som härstammar från en svensk morgontidning. Det resulterade i att våra insamlade push-

notiser härrör från Aftonbladet, som är Sveriges största kvällstidning, och Dagens Nyheter, 

som är Sveriges största morgontidning. Då de är två av Sveriges största och äldsta tidningar, 

och varit etablerade i det svenska samhället under en mycket lång tid, ansåg vi dem lämpliga 

för vårt syfte. Tidningarnas nyhetsapplikationer är även de mest nedladdade i kategorin för 

både Iphone och Android, vilket stärkte vårt val av nyhetsapplikationer ytterligare (Apple, 

u.å.). Genom att jämföra en svensk morgontidnings push-notiser med en svensk 

kvällstidnings push-notiser skulle vi också kunna få svar på frågeställningen: Finns det några 

skillnader i vilken typ av nyheter som sänds ut via push-notiser från Aftonbladet respektive 

Dagens Nyheter? 

Det andra metodvalet vi ställdes inför var tidsperioden för insamlingen av materialet i form 

av push-notiser. Under arbetet med studien samlade vi in 381 push-notiser, vilket är samtliga 

push-notiser som har sänts ut från Aftonbladets och Dagens Nyheters nyhetsapplikation 

under tidsperioden 21 november 2016 till och med 16 december 2016. Det innebär att vi gör 

en totalundersökning, inom en viss tidsram. Tidsperioden i fråga ansåg vi var lämplig 

eftersom nyhetsflödet, såvitt vi kunde förutse, inte skulle komma att domineras av någon 

planerad händelse. Hade vi istället påbörjat insamlingen av push-notiser tidigare hade 

nyhetsflödet allra troligast dominerats av det amerikanska valet som var nära förestående. 

Det hade i sin tur inte medfört ett representativt material, samt gett ett missvisande resultat. 

6.3. Tillvägagångssätt 

Bland svenskarna är Iphone den vanligaste smartphonen medan Android hamnar på andra 

plats (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). Till vår studie användes två stycken Iphone 6 för att 

samla in analysenheterna i form av push-notiser. Anledningen till att vi samlade in push-

notiserna från två olika mobiltelefoner var att vi ville försäkra oss om att inga push-notiser 

förbisågs. Under arbetet med vår studie har vi nämligen sett att push-notiser från vissa 

nyhetsapplikationer styrs av mobilanvändarens plats. Det visade sig dock att det inte var 

fallet när det gäller Aftonbladets och Dagens Nyheters nyhetsapplikation. 

Efter insamlingen av push-notiser övergick vi till att se över vilka artiklar som tillhörde de 

push-notiser som sändes ut från respektive nyhetsapplikation. Aftonbladets artiklar nåddes 

direkt genom att trycka på push-notisen, medan Dagens Nyheters nyhetsapplikation krävde 

att vi sökte upp de tillhörande artiklarna manuellt. Anledningen till att vi sökte upp 

artiklarna var för att få tillgång till all information som krävdes för att kategorisera push-

notiserna utefter vårt kodschema, som beskrivs nedanför. 
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6.3.1. Kodschema 

Begreppen enhet, variabel och variabelvärde är centrala inom kvantitativ innehållsanalys. 

Metoden förutsätter nämligen att det insamlade datamaterialet är organiserat i enheter och 

variabler, samt att datainsamlingen avslutas med en datamatris som bildar utgångspunkt för 

analysen. Viktigt att komma ihåg är att definitionerna av enhet och urval, liksom 

preciseringen av variablerna, är nära knutna till syftet och frågeställningarna (Østbyte et al., 

2004). 

Vår datamatris utformades i Excel, som gav oss en tydlig överblick över samtliga 381 push-

notiser. Varje enskild push-notis i datamatrisen representerade en analysenhet och kodades i 

Excel utifrån våra bestämda variabler och variabelvärden, som utformades med hänsyn till 

studiens syfte och dess frågeställningar. Detta resulterade i följande variabler: Sakområden, 

skådeplats, huvudaktör, hårda och mjuka nyheter, sensation, läge samt överensstämmelse. 

En mer ingående presentation av varje variabel och deras tillhörande variabelvärden följer 

nedan. 

Inledningsvis undersökte vi dock hur fördelningen av de 381 push-notiserna såg ut för 

Aftonbladet och Dagens Nyheter, samt hur fördelningen såg ut över tid. Detta för att se i 

vilken utsträckning och hur frekvent de båda dagstidningarna använder sig av push-notiser. 

För att undersöka vilka sakområden som push-notiserna från Aftonbladet och Dagens 

Nyheter tog vi inspiration från Hvitfelts (1985) lista över traditionsenliga sakområden: 

Lokalpolitik, rikspolitik, internationell politik, krig/militärt, brott/juridik, 

ekonomi/näringsliv, samhälle, medicin, fackligt, miljö, teknik, kultur, olyckor, sport, nöje 

samt kombinationer. Vi modifierade emellertid Hvitfelts lista över sakområden utifrån vad vi 

ansåg var relevant för vår studie. Exempelvis fick ekonomi/näringsliv, lokalpolitik, 

rikspolitik, internationell politik, krig/militärt, kultur, nöje, olyckor och sport vara kvar. De 

resterande av Hvitfelts (1985) sakområden ändrades eller togs bort. Variabelvärdet Fackligt 

införlivades exempelvis i sakområdet ekonomi/näringsliv och miljö döptes om till klimat, för 

att även inkludera nyheter kring naturkatastrofer. Sakområdet medicin utökade vi till 

medicin/sjukvård och samhälle, teknik och kombinationer uteslöts helt då vi ansåg att de 

inte var tillräckligt specificerade. Istället lade vi till sakområdena migration, jobb/utbildning, 

väder samt övrigt. Väder kom till då vi kunde se att många nyheter behandlade just väder, 

på grund av den rådande årstiden. Migration ansåg vi var ett aktuellt ämne, och 

jobb/utbildning likaså. Övrigt lades till för att försäkra oss om att samtliga push-notiser 

kodades. 

Variabeln skådeplats avser vilket geografiskt läge push-notiserna har. Även här tog vi 

inspiration från Hvitfelt (1985) och hans lista över skådeplatser: Spridningsområdet, 
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Sverige, Norden, Västeuropa, Östeuropa, Mellanöstern/Nordafrika, USA/Kanada 

Latinamerika/Västindien, övriga världen samt flera regioner. Vi modifierade dock denna 

lista utifrån vad vi ansåg var relevant för vår studie, vilket resulterade i skådeplatserna 

Stockholm, övriga Sverige, övriga Norden, övriga Europa, Mellanöstern, USA, övriga 

världen samt flera regioner. Vi ansåg det inte nödvändigt att ha lika många skådeplatser som 

Hvitfelt (1985) och slog därför ihop, alternativt uteslöt, flera utav dem. Mellanöstern lades 

dock till eftersom det är ett aktuellt område i dagens läge och USA lät vi vara kvar eftersom 

det är ett land som många svenska känner kulturell närhet till. 

Variabeln huvudaktör avser artikelns huvudperson, men syftar inte nödvändigtvis på 

personen som kommer till tals i nyheten utan syftar till att avgöra vem det är nyheten i fråga 

handlar om. I vissa fall kan detta utläsas i push-notisen, men i andra fall har vi också behövt 

göras en mer ingående granskning av den tillhörande artikeln. Hvitfelts (1985) ursprungliga 

lista bestod av huvudaktörerna personer saknas, kollektivt, internationell elit, nationell elit, 

lokal elit, internationellt känd, nationellt känd, vanlig människa samt oklar huvudperson. 

Även här modifierade vi listan utifrån vad vi ansåg var rimligt för studien, vilket resulterade i 

följande variabelvärden: Politiker nationell, politiker internationell, övriga makthavare, 

kollektivt, kulturelit, nöjesprofil, sportelit, privatperson, oklar huvudperson samt personer 

saknas. Vi ansåg att det var nödvändigt att förtydliga och specificera vissa variabelvärden för 

att underlätta kodningen.  

Variabelvärdet privatperson innefattar vanliga medborgare som inte är kända av 

allmänheten sedan tidigare. Variabelvärdet kollektivt avser huvudaktören i form av en grupp 

människor, en organisation eller ett land. Huvudaktören består i detta fall alltså av ett 

kollektiv istället för en enskild person. Oklar person innebär att det inte går att utläsa vem 

som är huvudperson i nyheten.     

När det kommer till variabeln hårda och mjuka nyheter blev variabelvärdena hårda nyheter 

och mjuka nyheter. Inför kodningen valde vi att utgå från Pattersons (2000) definition. 

Enligt Patterson (2000) måste man ta hänsyn till flera aspekter av en nyhet innan man avgör 

om den är hård eller mjuk. I studien har detta inneburit att reflektera över hur viktig nyheten 

som push-notisen behandlar är, vad den har för karaktärsdrag samt hur språket är utformat. 

I kodningen har vi dock även tagit hänsyn till Curran et. al. (2010) som menar att det inte 

bara är sakfrågan i sig som är det viktiga utan att man måste titta på hur själva händelsen 

porträtteras och om den sätts i en kontext som ger publiken en förståelse för helheten.  

Sensation är ytterligare en variabel som behandlas i studien. Eftersom sensationsjournalistik 

enligt forskare ökar i och med den rådande medieutvecklingen och det förändrade 
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medielandskapet (Jönsson & Strömbäck, 2005), ansåg vi det relevant att undersöka om 

push-notiserna innehåller sensation. Variabelvärdena blev således Ja respektive Nej. 

För att avgöra om push-notisen innehöll inslag av sensation utgick vi från Ghersetti (2000) 

som menar att målet med sensationsjournalistik är att uppmärksamma mottagaren, samt att 

dessa nyheter ofta innefattar stora händelser eller händelser som medierna speglar på ett sätt 

som gör att de framstår som stora. Ämnen som har inslag av sensation brukar därför vara 

nyheter som behandlar brott, kändisar, sex, sport och olyckor. I många fall framställs också 

nyheten som överraskande och innefattar ofta någon form av kris eller skandal (Ghersetti, 

2000). Denna definition av sensationsjournalistik hjälpte oss i kodningen av sensation i 

push-notiserna. 

Enligt Hvitfelt (1985) ökar sannolikheten för att en nyhetsartikel produceras och publiceras 

om den innehåller negativa inslag. Strömbäck (2008) menar dock att nyheterna 

uppmärksammar både negativa och positiva händelser, men att det kan finnas skillnader 

mellan olika typer av medier. Det gjorde oss nyfikna på hur fördelningen mellan positiva och 

negativa nyheter ser ut bland push-notiser från nyhetsapplikationer, vilket resulterade i 

variabeln läge och variabelvärdena positiv, negativ samt neutral. Variabelvärdet positiv 

rymmer alla nyheter som anses positiva för samhället eller stora grupper av människor 

medan variabelvärdet negativ innefattar nyheter som anses negativa för samhället - 

exempelvis olyckor, brott och kriser. Oavsett om utgången i nyheten är positiv, värderas ändå 

push-notisen som negativ om den har ursprung i en negativ händelse. Variabelvärdet neutral 

rymmer alla nyheter som varken är positiva eller negativa eller där det helt enkelt inte går att 

utläsa nyhetens läge.  

Slutligen behandlas variabeln överensstämmelse. Eftersom push-notiser syftar till att 

uppmärksamma en nyhet, samt locka läsaren till att vilja läsa vidare, ansåg vi det intressant 

att undersöka hur väl push-notiserna faktiskt stämmer överens med sina tillhörande artiklar. 

För att undersöka variabeln överensstämmelse utformades variabelvärdena ja, nej och 

delvis. Exempelvis hamnade alla push-notiser som medvetet utelämnade mycket av artikelns 

innehåll för att locka till vidare läsning under variabelvärdet delvis. Ett exempel på en sådan 

push-notis är: Kvinna påkörd vid Ica. I artikeln ges betydligt mer information kring 

händelsen, men läser man bara push-notisen kan händelsen ha utspelat sig var som helst i 

landet, inklusive läsarens egen ort, vilket ökar sannolikheten för att läsaren klickar sig vidare 

till artikeln i fråga. Även push-notiser som i hög grad har tillspetsats eller förenklats kodade 

vi som att de delvis speglar den tillhörande artikelns innehåll. 
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6.4. Metodproblem 

Som nämns ovan är en vanlig kritik mot kvantitativa studier att den endast avslöjar textens 

manifesta innebörd, medan den latenta betydelsen förbises (Østbyte et al., 2004). Vår 

kvantitativa innehållsanalys fångar exempelvis inte frågor som berör kontexten eller hur 

push-notiserna verkar tillsammans och kompletterar varandra. Två push-notiser kan 

exempelvis höra ihop och tillsammans skapa mening, men detta är inget som syns i resultatet 

utifrån innehållsanalysen. Vi kan inte heller dra slutsatser om vilka intentioner Aftonbladet 

och Dagens Nyheter som avsändare har med push-notiserna eftersom det hade krävt 

intervjuer (Nilsson, 2010). Analysen kommer däremot ge oss möjlighet att jämföra 

Aftonbladets och Dagens Nyheters push-notiser med varandra, samt ge en grund utifrån 

vilken vi kan föra diskussion om hur de använder sig av push-notiser och vad som 

karaktäriserar dessa. 

Bryman (2011) menar att en kvantitativ metod är objektiv i den mening att vi som forskare 

med hjälp av kodschemat och kodningsmanualen konkret kan beskriva hur vi har gått 

tillväga. Därmed påverkas inte metoden av vår personliga inställning till push-notiser, enligt 

Bryman (2011). Gällande objektiviteten i kvantitativa studier menar Østbyte et. al. (2004) att 

objektivitet i det här sammanhanget avser att forskarna så långt som möjligt försöker minska 

inflytandet från sina egna värderingar. Vi är medvetna om att vi som forskare har inverkan 

på utformningen av vårt kodschema på grund av den förförståelse vi bär med oss. Vi har 

emellertid i så hög utsträckning som möjligt försökt att undvika detta genom att 

kontinuerligt föra diskussioner kring hur kodschemat skulle kunna utformas med förankring 

i teori och tidigare forskning. 

6.4.1. Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet används för att beskriva datainsamlingens tillförlitlighet i 

kvantitativa och kvalitativa studier. Validitet handlar om att man mäter det som man avser 

att mäta, vilket vi anser att studien gör då vi har gjort en tydlig redogörelse för teoretiska 

utgångspunkter och begrepp, samt förklarat vad vi avser mäta, varför vi mäter det vi gör och 

hur vi mäter. Studien har stöd i tidigare undersökningar och teorier som beskrivs ovan för att 

definiera och bryta ned begrepp. Exempelvis har vi gjort fördelningen av hårda och mjuka 

nyheter, samt förekomst av sensation, mätbar genom att ta del av definitioner i teori och 

tidigare forskning (Bryman, 2011). 

Gällande reliabilitet anser vi att vår studie är reliabel då vi följer kraven för en kvantitativ 

innehållsanalys och dessutom analyserar material som i de flesta fall är tillgängligt för alla att 

ta del av. Vi följer ett noga utformat kodschema, som dessutom tar stöd i tidigare forskning 
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av Hvitfelt (1985) som har genomfört en liknande studie. Vi anser också att vår studie är 

replikerbar, då den kan upprepas av andra forskare och då generera samma resultat. Studien 

har också god interkodarreliabilitet, då vi är två som kodar och är överens om hur datan ska 

kodas (Bryman 2011). 

För att se graden av reliabilitet, och därmed ytterligare försäkra oss om att vår kvantitativa 

analys är tillförlitlig, genomfördes en testkodning. Vi använde oss av Bryders (1985) modell 

för test av interkodarreliabilitet, vilken beskrivs med hjälp av formeln nedan: 

R = 2Ki ÷ (K1+K2) x 100 

R = graden av överenstämmelse i procent, det vill säga reliabilitet. Ki = antalet identiska 

kodningar och K1 respektive K2 = alla kodningar för kodare ett och kodare två. När det 

kommer till vår studie blev uträkningen av interkodarreliabiliteten följande: 

88,3 = (2x53) ÷ (60+60) x 100 

Interkodarreliabiliteten för vår studie är därmed ≈88 procent. Enligt Bryder (1985) är en 

studie tillförlitlig om interkodarreliabiliteten är över 80 procent, vilket innebär att vår studie 

har god interkodarreliabilitet.  

6.4.2. Metodreflektion 

Som vi nämner ovan grundade vi valet av kvantitativ innehållsanalys på att metoden är 

särskilt lämpad för att studera förhållanden som kan mätas och räknas (Østbyte et al., 2004). 

Det har vi till stor del gjort genom att systematiskt sortera innehållet i push-notiserna utifrån 

noggrant utformade variabler och variabelvärden. I många fall har vi dock funnit det svårt att 

koda vissa push-notiser och i många fall har det i slutändan blivit en tolkningsfråga kring hur 

push-notiserna ska kodas. Ett exempel på push-notiser som har varit svåra att koda är de där 

partier är huvudaktören i nyheten. Kodas exempelvis dessa huvudaktörer som politiker, 

nationell eller kollektivt? I dessa fall har vi dock valt att koda push-notisens huvudaktör som 

kollektivt, om inte en specifik politiker för partiet i fråga står i centrum för nyheten.  

En annan svårighet var att push-notiserna inte följdes upp så fort de dök upp på våra 

mobilskärmar, vilket resulterade i att artiklarna bakom vissa push-notiser hann uppdateras 

innan de kodades. Det kan innebära att kodningen för vissa push-notiser till viss del hade 

kunna se annorlunda ut om de hade kodats innan de uppdaterades. I de allra flesta fall har 

dock resultatet varit så pass övervägande att enstaka förändringar i kodningen inte hade 

påverkat resultatet avsevärt. 
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7. Resultat 

I avsnittet nedan presenteras studiens resultat utifrån sammanställningen av push-

notisernas kodning. Inledningsvis redovisas det insamlade materialet som ligger till grund 

för studien och därefter följer en presentation av resultatet utifrån varje undersökt variabel. 

7.1. Fördelning av push-notiser 

Totalt analyserades 381 push-notiser under den valda tidsperioden 21 november 2016 till och 

med 16 december 2016. Nedan illustreras fördelningen av push-notiser för respektive 

dagstidning (se figur 7.1). 

 

Figur 7.1.  Fördelningen av det totala antalet push-notiser under perioden 21 november 

2016 till och med 16 december 2016 för respektive dagstidning. N=381 

I figur 7.1 kan man utläsa att av det totala antalet push-notiser tillhörde 233 push-notiser 

Aftonbladet medan 148 push-notiser tillhörde Dagens Nyheter. Det betyder att Aftonbladet 

skickade ut 85 push-notiser fler än Dagens Nyheter under de 26 analyserade dagarna. 
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7.2. Fördelning av push-notiser över tid 

Även fördelningen av push-notiser över tid analyserades. Nedan går att utläsa fördelningen 

av push-notiser under den valda tidsperioden för respektive dagstidning (se figur 7.2). 

 

Figur 7.2. Tidsintervallet för push-notiserna under perioden 21 november 2016 till och 

med 16 december 2016 för respektive dagstidning. N=381 

Figur 7.2 visar att aktiviteten hos de båda dagstidningarna skiljer sig åt under hela 

tidsperioden. Antalet push-notiser per dag faller på mellan 4 och 17 push-notiser Aftonbladet 

och mellan 0 och 9 push-notiser för Dagens Nyheter. Antalet push-notiser per dag skiljer sig 

alltså åt, men håller ändå en relativt jämn nivå. Under den valda tidsperioden kan man dock 

utläsa att några avstickande dagar förekommer. Exempelvis är den 21 november 2016 extra 

avvikande eftersom Aftonbladet under den dagen sände ut hela 17 push-notiser. Detta kan vi 

inte hitta någon speciell orsak till, då ingen särskild händelse utspelade sig under denna dag. 

Också den 15 december 2016 är avvikande eftersom Dagens Nyheter då inte sände ut en enda 

push-notis. Inte heller här kan vi hitta någon förklaring till avvikelsen. Avslutningsvis kan vi 

utifrån figuren konstatera att Aftonbladet under i stort sett hela tidsperioden sänder ut fler 

push-notiser per dag än Dagens Nyheter. 
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7.3. Sakområden 

Tabell 7.1 Sakområden för push-notiserna. N=381 

 

Anm. De understrukna värdena är de mest förekommande sakområdena. 

Tabell 7.1 visar att det mest förekommande sakområdet för Aftonbladets push-notiser är 

brott, juridik (45%) medan olyckor (20%) är näst mest förekommande och rikspolitik (6%) 

samt sport (6%) hamnar på en delad tredje plats. Som kan utläsas från tabellen förekommer 

brott, juridik i mycket större grad än de resterande sakområdena. Kultur (0%) och migration 

(0%) är däremot de sakområden som förekommer minst bland Aftonbladets push-notiser. 

Bland Dagens Nyheters push-notiser är det internationell politik (18%) som är det mest 

förekommande sakområdet medan brott, juridik (17%) följer tätt därefter. På tredje plats 

bland de mest förekommande sakområdena påträffas rikspolitik (14%) medan det allra minst 

förekommande sakområdet är lokalpolitik (1%). 

Sakområden Aftonbladet Dagens Nyheter

Procent Procent

Brott, juridik 45% 17%

Ekonomi, näringsliv 3% 5%

Lokalpolitik 1% 1%

Rikspolitik 6% 14%

Internationell politik 5% 18%

Krig, militärt 1% 5%

Kultur 0% 5%

Medicin, sjukvård 1% 2%

Migration 0% 3%

Klimat 1% 5%

Nöje 3% 3%

Olyckor 20% 6%

Jobb, utbildning 1% 4%

Sport 6% 6%

Väder 2% 2%

Övrigt 4% 4%

Totalt 100% 100%

Tidning
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Avslutningsvis när det kommer till sakområden för push-notiserna kan man utifrån tabellen 

konstatera att Dagens Nyheters push-notiser är mer spridda över de olika sakområdena, 

jämfört med Aftonbladet där brott, juridik dominerar med stor marginal. 

7.4. Skådeplats 

Tabell 7.2 Skådeplatser för push-notiserna. N=381 

 

Anm. De understrukna värdena är de mest förekommande skådeplatserna.  

I denna tabell kan vi utläsa att Stockholm och övriga Sverige är de mest dominerande 

skådeplatserna både bland Aftonbladets och Dagens Nyheters push-notiser. Om vi bara ser 

till Aftonbladet utspelar sig en tydlig majoritet av deras push-notiser i övriga Sverige (51%) 

medan Stockholm (30%) hamnar på en andra plats. På tredje plats hamnar övriga Europa 

(5%) och övriga världen (5%). 

När det kommer till Dagens Nyheter är det i stället Stockholm (32%) som utgör skådeplatsen 

för de flesta push-notiserna medan övriga Sverige (30%) hamnar på en andra plats, men 

med liten marginal. Hos Dagens Nyheter är det alltså en mycket jämnare fördelning mellan 

push-notiser som utspelar sig i Stockholm och push-notiser som utspelar sig i övriga Sverige 

än hos Aftonbladet. Den tredje mest förekommande skådeplatsen bland Dagens Nyheters 

push-notiser är övriga Europa (11%). 

Den generella slutsats som kan dras är emellertid att nyheter som utspelar sig någonstans i 

Sverige utgör majoriteten av skådeplatserna för både Aftonbladets och Dagens Nyheters 

push-notiser. 

Skådeplats Aftonbladet Dagens Nyheter

Procent Procent

Stockholm 30% 32%

Övriga Sverige 51% 30%

Övriga Norden 4% 3%

Övriga Europa 5% 11%

Mellanöstern 1% 3%

USA 3% 9%

Övriga världen 5% 8%

Flera regioner 0% 3%

Totalt 100% 100%

Tidning
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7.5. Huvudaktör 

Tabell 7.3 Huvudaktörer i push-notiserna. N=381 

 

Anm. De understrukna värdena är de mest förekommande huvudaktörerna.  

Den huvudaktör som dominerar bland Aftonbladets push-notiser är privatperson (56%) 

medan den näst vanligaste huvudaktören är kollektivt (17%). Därefter följer politiker, 

nationell (7%).  

Bland Dagens Nyheters push-notiser är det kollektivt (34%) som är den mest förekommande 

huvudaktören. Politiker, internationell (19%) hamnar på en andra plats medan privatperson 

(17%) är den tredje vanligaste huvudaktören bland Dagens Nyheters push-notiser. 

För den här variabeln ligger den främsta skillnaden i att Dagens Nyheter i högre grad 

fokuserar på politiker medan Aftonbladet i större utsträckning behandlar nyheter som 

handlar om privatpersoner. Ytterligare en skillnad är att huvudaktörerna bland Dagens 

Nyheters push-notiser är mer spridda över de olika variabelvärdena än hos Aftonbladet. 

 

 

Huvudaktör Aftonbladet Dagens Nyheter

Procent Procent

Politiker, nationell 7% 5%

Politiker, internationell 4% 19%

Övriga makthavare 3% 3%

Kollektivt 17% 34%

Kulturelit 1% 7%

Nöjesprofil 2% 1%

Sportelit 6% 4%

Privatperson 56% 17%

Oklar huvudperson 4% 8%

Personer saknas 0% 1%

Totalt 100% 100%

Tidning
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7.6. Hårda och mjuka nyheter 

Tabell 7.4 Förekomst av hårda och mjuka nyheter i push-notiserna. 

N=381 

 

Anm. De understrukna värdena är de som är mest förekommande.  

När det kommer till frågan om i vilken utsträckning som push-notiserna behandlar hårda 

respektive mjuka nyheter visar tabellen att skillnaderna mellan Aftonbladet och Dagens 

Nyheter är mycket stora. I tabellen kan vi nämligen utläsa att Aftonbladet till största del 

fokuserar på mjuka nyheter (75%) medan Dagens Nyheter istället ägnar sig mer åt hårda 

nyheter (65%). När det kommer till mellanskillnaden är den dock större hos Aftonbladet än 

hos Dagens Nyheter, som har en jämnare fördelning av mjuka respektive hårda nyheter.  

Om vi för samman resultaten från både Aftonbladet och Dagens Nyheter och ser till det totala 

antalet mjuka respektive hårda nyheters kan vi se att de mjuka nyheterna utgör en majoritet 

av push-notiserna. 

7.7. Sensation 

Tabell 7.5 Förekomst av sensation i push-notiserna. N=381 

 

Anm. De understrukna värdena är de som är mest förekommande. 

Enligt tabellen innehåller 86% av Aftonbladets push-notiser någon form av sensation medan 

14% av push-notiserna inte gör det. När det kommer till Dagens Nyheter är det endast 46% 

Hårda och mjuka nyheter Aftonbladet Dagens Nyheter

Procent Procent

Hårda nyheter 25% 65%

Mjuka nyheter 75% 35%

Totalt 100% 100%

Tidning

Förekomst av sensation Aftonbladet Dagens Nyheter

Procent Procent

Ja 86% 46%

Nej 14% 54%

Totalt 100% 100%

Tidning
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av push-notiserna som innehåller någon form av sensation medan en knapp majoritet av 

push-notiserna, 54%, inte gör det.  

Dagens Nyheters push-notiser har alltså en jämnare fördelning mellan nyheter som 

innehåller någon form av sensation och nyheter som inte gör det. Hos Aftonbladet är det 

istället en tydlig majoritet av push-notiserna som innehåller någon form av sensation. Om vi 

sedan för samman resultaten från både Aftonbladet och Dagens Nyheter kan man utläsa att 

flertalet av det totala antalet push-notiser innehåller någon typ av sensation. 

7.8. Läge  

Tabell 7.6 Läge för push-notiserna. N=381 

 

Anm. De understrukna värdena är de som är mest förekommande lägena. 

I tabellen ovan, som behandlar push-notisernas läge, kan man utläsa att de negativa 

nyheterna dominerar bland både Aftonbladets (88%) och Dagens Nyheters (69%) push-

notiser. Det näst vanligaste läget hos Aftonbladets push-notiser är positiv (7%) och därefter 

neutral (5%). När det kommer till Dagens Nyheter är det istället neutral (19%) som är det 

näst vanligaste läget bland push-notiserna medan positiv (12%) är det som förekommer 

minst.  

I likhet med ovan variabler är spridningen över variabelvärdena något större bland Dagens 

Nyheters push-notiser än bland Aftonbladets push-notiser. 

 

 

 

Läge Aftonbladet Dagens Nyheter

Procent Procent

Positiv 7% 12%

Negativ 88% 69%

Neutral 5% 19%

Totalt 100% 100%

Tidning
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7.9. Överenstämmelse 

Tabell 7.7 Grad av överensstämmelse mellan push-notiserna och 

tillhörande artiklar. N=381 

 

Anm. De understrukna värdena är de mest förekommande. 

När det kommer till frågan om push-notiserna speglar de tillhörande artiklarnas innehåll kan 

vi med hjälp av tabellen ovan fastslå att 75% av Aftonbladets push-notiser tycks 

överensstämma med den tillhörande artikelns innehåll medan 25% av push-notiserna delvis 

överensstämmer med den tillhörande artikeln. Hos Dagens Nyheter är det 80% av push-

notiserna som stämmer överens med den tillhörande artikelns innehåll medan 20% av push-

notiserna delvis speglar innehållet. Variabelvärdet nej visar 0% hos både Aftonbladet och 

Dagens Nyheter.  

Avslutningsvis kan vi med hjälp av tabellen ovan konstatera att det är god överensstämmelse 

mellan push-notiserna och de tillhörande artiklarnas. Överensstämmelsen mellan push-

notiser och artiklar är emellertid något större hos Dagens Nyheter än hos Aftonbladet. Denna 

skillnad är dock knapp. 

  

Överrensstämmelse Aftonbladet Dagens Nyheter

Procent Procent

Ja 75% 80%

Nej 0% 0%

Delvis 25% 20%

Totalt 100% 100%

Tidning
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8. Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka vad som karaktäriserar det redaktionella innehåll 

som sänds ut via push-notiser från nyhetsapplikationer. För att uppnå syftet formulerades tre 

frågeställningar: Vilken typ av nyheter är det som sänds ut via push-notiser? Finns det 

några skillnader i vilken typ av nyheter som sänds ut via push-notiser från Aftonbladet 

respektive Dagens Nyheter? samt Speglar push-notiserna artiklarnas innehåll? Svaret på 

dessa frågeställningar, samt förslag till vidare forskning, presenteras i kapitlet nedan. 

8.1. Frågeställning 1 och 3 

Gällande vilken typ av nyheter som sänds ut via push-notiser från nyhetsapplikationer, samt 

för att se om det finns några skillnader mellan Aftonbladet och Dagens Nyheters push-

notiser, kategoriserades antalet insamlade push-notiser med hjälp av ett antal variabler. 

Dessa variabler var sakområden, skådeplats, huvudaktör, hårda och mjuka nyheter, typ av 

sensation och läge. När det kommer till sakområden kunde vi konstatera att för det totala 

antalet analyserade push-notiser behandlade en majoritet av dem brott, olyckor och politik. 

Aftonbladets push-notiser fokuserade emellertid på brott i högre utsträckning än Dagens 

Nyheter. Dagens Nyheters push-notiser kring politik fokuserade istället mer på internationell 

politik medan Aftonbladet främst behandlade rikspolitik. 

Ovan resultat kring sakområden motsvarar till stor del den teori och tidigare forskning vi har 

på ämnet. Enligt Hvitfelts (1985) teori om nyhetsvärdering ökar sannolikheten för att en 

nyhet produceras, publiceras och hamnar på förstasidan om den innehåller politik, ekonomi 

samt brott och olyckor. När det kommer till ekonomi motsvarade emellertid bara 3% av 

Aftonbladets analyserade push-notiser ekonomi, medan motsvarande hos Dagens Nyheter 

representerade 5%. Detta innebär att vårt resultat gällande sakområden till viss del motsäger 

Hvitfelt. (1985) 

Som vi har sett är Strömbäck en forskare som har försökt besvara frågan vad som 

karaktäriserar nyheter. I studien där Strömbäck (2008) jämför tidningsartiklar från svensk 

morgonpress med svensk kvällspress kom han fram till att morgonpressen framförallt 

behandlar nyheter om politik, administration och ekonomi samt nyheter som berör sociala 

och kulturella områden. Kvällspressen å andra sidan fokuserar mer på ämnen som berör 

underhållning, sport, medicin och hälsa, enligt Strömbäck (2008). Det innebär att vårt 

resultat angående huvudsakliga sakområden för Aftonbladet respektive Dagens Nyheter till 

stor del stämmer överens även med Strömbäck (2008). I vår studie finns det emellertid också 

en del som skiljer sig från resultatet av Strömbäcks undersökning.  
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Strömbäck (2008) menar att morgonpressen rapporterar mycket kring ekonomi, men i vårt 

resultat var ekonomi inte ett av de sakområden som dominerade bland Dagens Nyheters 

push-notiser. I resultatet av vår studie kan man inte heller utläsa några tydliga skillnader när 

det kommer till i vilken utsträckning Aftonbladet respektive Dagens Nyheter behandlar 

sakområdet ekonomi. Strömbäck (2008) menar också att kvällspressen i högre utsträckning 

behandlar nyheter kring medicin. Detta stämde inte heller överens med vårt resultat då 

sakområdet medicin, sjukvård endast utgjorde 1% av Aftonbladets push-notiser. Medicin, 

sjukvård förekom dessutom i högre utsträckning bland Dagens Nyheters push-notiser, om än 

med en knapp marginal (2%). 

Som vi nämner tidigare menar Gans (1980) och Johansson (2004; 2008) att det som i 

slutändan blir nyheter avgörs utifrån vikt eller intresse. Sätter vi vårt resultat kring 

sakområden i relation till Gans (1980) och Johansson (2004; 2008) kan en del slutsatser 

dras. Då Aftonbladet främst behandlar nyheter om brott och olyckor kan vi anta att de till 

större delen arbetar utifrån det första styrfältet, det vill säga intresse som styrfält, som 

behandlar ämnen som intresserar många människor. Även Dagens Nyheter skriver i stor 

utsträckning om exempelvis brott och olyckor, men som vi tidigare har påpekat är Dagens 

Nyheters push-notiser mer spridda över sakområdena och större delen behandlar politik. Det 

gör att vi kan dra slutsatsen Dagens Nyheter visserligen också arbetar utifrån intresse som 

styrfält, men även tycks ta hänsyn till vilka nyheter som är av vikt för människor att ta del av. 

Om vi går tillbaka till Hvitfelt (1985) och hans teori om nyhetsvärdering menar han att 

geografisk och kulturell närhet ökar sannolikheten för att en nyhet publiceras. När det 

kommer till skådeplatsen för majoriteten av push-notiserna från Aftonbladet var det övriga 

Sverige och Stockholm som utgjorde de två mest förekommande skådeplatserna. Övriga 

Europa och övriga världen hamnade på delad tredjeplats. För Dagens Nyheter var det 

skådeplatserna Stockholm, övriga Sverige som dominerade, medan övriga Europa hamnade 

på en tredje plats. Att övriga Sverige och Stockholm var de skådeplatser som utgjorde större 

delen av push-notiserna hos både Aftonbladet och Dagens Nyheter är därför inte 

överraskande om man ser till Hvitfelts (1985) teori.  

Bland Dagens Nyheters push-notiser hamnade USA på en fjärdeplats gällande 

skådeplatserna. Detta kan dels ha att göra med Hvitfelts (1985) teori om kulturell närhet men 

vi tror också att ytterligare en faktor kan vara att det amerikanska valet ägde rum strax innan 

insamlingen av push-notiser. Det amerikanska valet cirkulerade dessutom kring nyheter som 

ofta var sensationella eller överraskande, hade stort fokus på enskilda elitpersoner och 

utspelade sig under kort tid, men som en del i temat amerikanska valet. Dessa tre punkter är 

kriterier som Hvitfelt (1985) menar kan vara avgörande för om en nyhet publiceras. Utifrån 

studiens resultat har vi också kunnat konstatera att Dagens Nyheter i större utsträckning än 



39 
 
 

Aftonbladet behandlar nyheter kring politik, och då främst internationell politik. Att USA 

utgjorde en stor del bland skådeplatserna hos Dagens Nyheter är därmed ett väntat resultat. 

Gällande frågan om huvudaktör visar resultatet att majoriteten av push-notiserna hos 

Aftonbladet innehåller privatpersoner, kollektivt samt politiker, nationell. Hos Dagens 

Nyheter är det kollektivt, politiker, internationell samt privatpersoner som är de mest 

förekommande huvudaktörerna. Trots att kollektivt, det vill säga huvudaktörer i form av en 

grupp människor, en organisation eller ett land, utgör en stor del av huvudaktörerna 

fokuserar en övervägande del av dem på enskilda personer i form av privatpersoner och 

politiker. Detta ser vi som ett uttryck för personifiering. Denna berättarteknik handlar om att 

lyfta fram enskilda personer, vilket är ett effektivt sätt för att locka till sig uppmärksamhet 

(Nord & Strömbäck, 2002). Hvitfelt (1985) lyfter också fram enskilda personer som en 

avgörande faktor för att en nyhet ska publiceras, men då främst elitpersoner. Att politiker 

utgör en stor andel av de huvudaktörer som förekommer mest bland push-notiserna är 

därmed också ett väntat resultat om man ser till Hvitfelts (1985) teori om nyhetsvärdering.   

När det kommer till skillnader i vilka huvudaktörer som står i fokus i morgonpressen 

respektive kvällspressen menar Strömbäck (2008) att kvällspressen i högre grad fokuserar på 

de kända aktörerna medan morgonpressen till stor del fokuserar på inflytelserika aktörer. 

Strömbäcks resultat gällande huvudaktörer stämmer därmed väl överens med vårt resultat. 

Strömbäck (2008) påstår emellertid att vanliga medborgare inte förekommer i alls lika stor 

grad som inflytelserika och kända aktörer. I vårt resultat kan man dock konstatera att 

privatpersoner, det vill säga vanliga medborgare, utgör en betydande del av huvudaktörerna 

bland push-notiserna för såväl Aftonbladet som Dagens Nyheter. Att privatpersoner 

förekommer i så stor utsträckning kan till stor del bero på att många push-notiser behandlar 

brott och olyckor där det ofta är privatpersoner som agerar huvudaktör. Något som 

emellertid stämmer överens med Strömbäcks resultat är att vanliga medborgare förekommer 

i mindre grad i morgontidningen Dagens Nyheter än i kvällstidningen Aftonbladet. 

I sin studie kommer Strömbäck (2008) också fram till att morgonpressen främst fokuserar 

på hårda nyheter medan kvällspressen ägnar sig mer åt mjuka nyheter. Detta går helt i linje 

med vårt resultat som visar att Aftonbladets push-notiser innefattar betydligt fler mjuka än 

hårda nyheter, medan Dagens Nyheter till större delen behandlar hårda nyheter. Dagens 

Nyheter har dock en något jämnare fördelning av push-notiser som behandlar mjuka 

respektive hårda nyheter. Detta skulle kunna vara ett resultat av kommersialiseringen av 

nyheter som innebär att konkurrensen ökat, vilket har lett till att journalister numera måste 

leverera nyheter som de vet att folk intresserar sig för. Detta gör att nyhetsorganisationer till 

stor del fokuserar på mjuka nyheter, vilka inte är lika resurskrävande och inte ställer lika 

höga krav på publikens kunskaper (Strömbäck, 2015). 
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Som Templeton påpekade kräver interaktion i form av push-teknologi att användarna har 

högt inflytande över vilken information som hamnar på deras mobilskärm (Lasica, 1997). 

Boczkowski och Mitchelstein (2013) menar att medierna prioriterar hårda nyheter i betydligt 

högre utsträckning än vad läsarna gör. En rimlig slutsats är därför att push-notiser, som 

användarna enligt Templeton vill ha högt inflytande över, generellt kan tänkas behandla 

mjuka nyheter i större utsträckning än hårda nyheter. Dagens Nyheter levererar emellertid 

fler nyheter av hårdare slag, vilket vi dels tolkar som att Dagens Nyheter prioriterar hårda 

nyheter framför mjuka nyheter, men också som att deras läsare i högre grad efterfrågar den 

typen av nyheter. Bland Aftonbladets push-notiser har emellertid mjuka nyheter företräde, 

vilket vi tolkar som att deras läsare i högre grad efterfrågar nyheter som är av mjukare slag. 

Jönsson och Strömbäck (2005) menar att sensationsjournalistik är en konsekvens av 

nyheternas kommersialisering. Detta är särskilt tydligt bland Aftonbladets push-notiser som 

till 86% utgörs av nyheter med inslag av sensation. Dagens Nyheter har en något jämnare 

fördelning mellan nyheter som innehåller sensation (54%) och nyheter som inte gör det 

(46%). Därmed kan vi konstatera att det är en stor del av push-notiserna som sänds ut från 

nyhetsapplikationer som behandlar sensationella nyheter.  

Ser man till Weibull och Wadbring (2004) är intensifiering en av mediedramaturgins 

berättartekniker. Det innebär att om en händelse från början inte är speciellt 

intresseväckande försöker medierna genom intensifiering få händelsen att framstå som mer 

spännande och dramatisk, för att på så vis locka till sig publiken. Med tanke på det höga 

antalet push-notiser som har sensationella inslag kan vi konstatera att intensifiering är en 

vedertagen berättarteknik som används för push-notiser. 

Vi har också analyserat läge för de insamlade push-notiserna. I vårt resultat kan vi se att en 

majoritet av push-notiserna från såväl Aftonbladet som Dagens Nyheter innehåller negativa 

inslag. Detta resultat går i linje med Hvitfelts teori om nyhetsvärdering, som säger att nyheter 

med negativa inslag har en högre sannolikhet för att publiceras (Hvitfelt, 1985). Dagens 

Nyheter sänder emellertid inte ut negativa nyheter via push-notiser i lika stor utsträckning 

som Aftonbladet. Detta kan bero på att nyheter med sensationella inslag ofta är negativa 

nyheter och som vi har sett är Aftonbladet mer sensationsinriktad. 

Avslutningsvis kan några slutsatser dras kring i vilken utsträckning och med vilken frekvens 

Aftonbladet respektive Dagens Nyheter sänder ut push-notiser. Under nästan hela 

tidsperioden sänder Aftonbladet ut fler push-notiser per dag än Dagens Nyheter. Med tanke 

på att Dagens Nyheter i högre utsträckning tycks behandla nyheter som är av vikt för 

människor att ta del av kan man konstatera att Dagens Nyheter tycks fokusera på kvalitet 

framför kvantitet. Generellt sett visar resultatet över de olika variablerna också en något 
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jämnare fördelning mellan de olika variabelvärdena när det kommer till Dagens Nyheters 

push-notiser. Det tolkar vi som att Dagens Nyheter behandlar fler sakområden och väver in 

fler perspektiv än Aftonbladet. 

8.2. Frågeställning 2 

För att avgöra om de insamlade push-notiserna speglar de tillhörande artiklarnas innehåll 

undersökte vi överensstämmelsen mellan push-notiserna och dess artiklar. Push-notiserna 

för både Aftonbladet och Dagens Nyheter stämde till större delen överens med de tillhörande 

artiklarna. Det var dock en betydande del push-notiser som bara delvis stämde överens med 

artiklarnas innehåll. I många fall såg vi att informationen i dessa push-notiser hade 

tillspetsas och förenklats, och i viss mån hade även information utelämnats för att locka 

läsaren att ta sig vidare till artikeln via push-notisen. Dessa push-notiser är således uttryck 

för mediedramaturgins berättartekniker tillspetsning och förenkling. Tillspetsning handlar 

nämligen om att komplicerade texter kortas ned och spetsas till för att enklare fånga 

publikens intresse. Förenkling handlar i sin tur om att förenkla budskapet och på så sätt öka 

sannolikheten för att läsaren uppmärksammas (Nord & Strömbäck, 2002). 

Som man kan utläsa i vårt resultat hade Aftonbladet ett något högre antal push-notiser som 

bara delvis stämde överens med de tillhörande artiklarnas innehåll. Enligt Nygaard-Blom och 

Reinecke-Hansen (2014) är så kallade framåtriktade rubriker mer förekommande bland 

mjuka nyheter. Att majoriteten av Aftonbladets push-notiser behandlar mjuka nyheter kan 

därmed förklara anledningen till att Aftonbladet också har fler push-notiser där information 

tillspetsas, förenklas eller helt utelämnas, och därför bara delvis stämmer överens med 

artiklarnas innehåll. Dagens Nyheters utbud består dessutom av mer innehåll med 

betalningsspärrar och enligt Nygaard-Blom och Reinecke-Hansen (2014) använder sig 

nyhetssajter med betalningsspärrar i mindre utsträckning av framåtriktade rubriker.  

8.3. Slutsatser 

Utifrån resultatet av vår studie, samt i relation till tidigare forskning och teori, kan vi dra 

slutsatsen att det redaktionella innehållet i push-notiser från Aftonbladet och Dagens 

Nyheter följer samma mönster som när det kommer till nyheter generellt. Vi har kunnat se 

att brott, olyckor och politik utgör en stor del av nyheterna som sänds ut via push-notiser, 

vilket motsvarar Hvitfelts (1985) teori om nyhetsvärdering. Vi har också kunnat se att stort 

fokus ligger på enskilda personer, vare sig det handlar om privatpersoner eller politiker och 

andra makthavare. I resultatet har vi också kunnat utläsa att kollektivt utgör en stor del av 

huvudaktörerna. Majoriteten av nyheterna utspelar sig i Sverige, vilket också motsvarar 

teorier om att geografiskt och kulturellt läge är avgörande för om en nyhet ska publiceras. 
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(Hvitfelt, 1985) Gemensamt för både Aftonbladet och Dagens Nyheter är också att push-

notiserna för de två dagstidningarna till större delen fokuserar på negativa nyheter, vilket 

också stämmer överens med teori och tidigare forskning (Hvitfelt, 1985; Strömbäck, 2008). 

När det kommer till skillnader mellan push-notiserna för kvällstidningen Aftonbladet och 

morgontidningen Dagens Nyheter har vi till stor del kunnat se att push-notiserna går i linje 

med teorier och tidigare forskning om de respektive publiceringsformerna. Aftonbladet 

behandlar i större utsträckning mjuka nyheter, med inslag av sensation, till skillnad från 

Dagens Nyheter som behandlar mer hårda nyheter och med mindre sensationella inslag. 

Utifrån detta kunde vi dra slutsatsen att Aftonbladet i högre utsträckning tar hänsyn till 

intresse som styrfält, medan Dagens Nyheters push-notiser istället behandlar fler nyheter 

som är av vikt för människor att ta del av. Med en jämnare fördelning över variabelvärdena 

än Aftonbladet tycks också Dagens Nyheter behandla fler sakområden och väva in fler 

perspektiv.  

Vårt resultat visar att en majoritet av de insamlade push-notiser motsvarar de tillhörande 

artiklarnas innehåll. Aftonbladet har dock ett något högre antal push-notiser som bara delvis 

stämmer överens med artikelns innehåll. De push-notiser som bara delvis motsvarar 

artiklarnas innehåll hos Aftonbladet och Dagens Nyheter består ofta av så kallade 

framåtriktade rubriker, som används för att locka läsare till att klicka sig vidare till artikeln i 

fråga (Nygaard-Blom & Reinecke-Hansen, 2014). 

Mot beskrivningen ovan följer Aftonbladet och Dagens Nyheter sin profilering även när det 

kommer till push-notiser. Aftonbladet sänder generellt sett ut fler push-notiser och 

rapporterar i större utsträckning mjuka nyheter med sensationella inslag. Dagens Nyheter å 

andra sidan sänder ut färre push-notiser men av hårdare karaktär och med färre inslag av 

sensation. Denna studie talar därför för att det smalare nyhetsurval som presenteras i form 

av push-notiser från nyhetsapplikationer till stor del styrs av mediets profil och 

publiceringsform. 

8.3.1. Slutsatser ur ett samhällsperspektiv 

Vi inledde denna studie med att beskriva det förändrade medielandskapet och dess betydelse 

för samhället och demokratin. Vi konstaterade att människor är beroende av medier som 

behandlar information kring aktuella frågor, politik och samhälle för att de ska kunna 

uppfylla sina medborgerliga rättigheter och delta i samhället. I dagens digitaliserade 

medielandskap hamnar emellertid hårda nyheter som produceras ur ett samhälleligt och 

demokratiskt perspektiv i skymundan, till fördel för nyheter med mjukare inslag i form av 

exempelvis brott, nöjen och kändisar. Som vi beskriver i studiens inledande del beror detta 

till stor del på människors ökade valmöjligheter när det kommer till medier. Dessa ökade 
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valmöjligheter har inneburit att människors preferenser har en stor betydelse för vilken typ 

av medier de väljer att ta del av. På grund av att människor tenderar att välja bort nyheter om 

politik och samhälle är det helt enkelt inte lönsamt för nyhetsorganisationer att producera 

den typen av nyhetsmaterial. 

Som beskrivs ovan visade resultatet av vår studie att push-notiser till stor del följer den trend 

där mjuka och sensationsinriktade nyheter har företräde framför de hårdare nyhetsinslagen 

om exempelvis politik och ekonomi. Med tanke på mobiltelefonens ökade betydelse när det 

kommer till nyhetsläsning, och den höga exponeringsgrad som nyheter via push-notiser får, 

är det problematiskt att dessa nyheter i så hög utsträckning fokuserar på nyheter som inte 

har någon större betydelse för människors kunskaper när det kommer till aktuella frågor, 

politik och samhälle. Utifrån resultatet av vår studie ser vi push-notiser som ytterligare ett 

steg i riktningen mot ett samhälle där allt färre människor tar del av nyheter som är 

intressanta ur ett samhällsperspektiv. Istället riskerar människor att fastna i en mediebubbla 

som målar upp en världsbild bestående av brott, olyckor och sensation. 

8.4. Förslag till vidare forskning 

Vår kvantitativa studie har syftat till att undersöka vad som karaktäriserar det redaktionella 

innehåll som sänds ut via push-notiser från nyhetsapplikationer - en lucka vi har lyckats fylla. 

Däremot har studien väckt ytterligare frågor när det kommer till push-notiser. Med tanke på 

att syftet med push-notiser är att väcka uppmärksamhet och återuppta kontakten med 

läsaren vore det också intressant att undersöka om push-notiser uppfyller sitt syfte. Ett 

alternativ skulle i så fall kunna vara att undersöka vad det är som får människor att öppna 

push-notisen och ta sig vidare till den tillhörande artikeln. Ytterligare en intressant ingång 

vore att undersöka hur det smala nyhetsurval som presenteras på användarnas mobilskärmar 

i form av push-notiser påverkar användarna. För båda dessa ingångar vore en kvalitativ 

studie att föredra. 
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Bilaga 1 

Kodschema

V1. Artikelnummer 
 

V2. Tidning 

1. Aftonbladet 

2. Dagens Nyheter 

 

V3. Datum 

2016-11-21 - 2016-12-16 

 

V4. Sakområden 

1. Brott, juridik 

2. Ekonomi, näringsliv 

3. Lokalpolitik 

4. Rikspolitik 

5. Internationell politik 

6. Krig, militärt 

7. Kultur 

8. Medicin, sjukvård 

9. Migration 

10. Klimat 

11. Nöje 

12. Olyckor 

13. Jobb, utbildning 

14. Sport 

15. Väder 

16. Övrigt 

 

V5. Skådeplats 

 1. Stockholm 

 2. Övriga Sverige 

 3. Övriga Norden 

 4. Övriga Europa 

 5. Mellanöstern 

 6. USA 

 7. Övriga världen 

 8. Flera regioner 

 

V6. Huvudaktör 

 1. Politiker, nationell 

2. Politiker, internationell 

 3. Övriga makthavare 

 4. Kollektivt 

 5. Kulturelit 

 6. Nöjesprofil 

 7. Sportelit 

 8. Privatperson 

 9. Oklar huvudperson 

 10. Personer saknas 

 

V7. Hårda och mjuka nyheter 

 1. Hårda nyheter 

 2. Mjuka nyheter 

 

V8. Förekomst av sensation 

 1. Ja 

 2. Nej 

 

V9. Läge 

 1. Positiv 

 2. Negativ 

 3. Neutral 

 

V10. Grad av överrensstämmelse 

 1. Ja 

 2. Nej 

 3. Delvis 



 
 

Bilaga 2 

Analysenheter 

Varje enhet representerar en push-notis, som föregås av sitt artikelnummer samt datum och 

följs upp dess hyperlänk som leder till den tillhörande artikeln. 

Aftonbladet

1. 2016-11-21 00:25 
Fånge akut till sjukhus efter attack på anstalt - knivskars i 
halsen, enligt uppgift till Aftonbladet. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23952833.ab 
 

2. 2016-11-21 06:45 
Attacken mot Henrik Larsson planerades - i sluten 
Facebook-grupp. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsve
nskan/article23954439.ab 
 

3. 2016-11-21 10:32 
JUST NU: Poliser med dragna vapen stoppade bil efter 
vild jakt. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23955421.ab 
 

4. 2016-11-21 11:09 
Bert Karlsson kan göra politisk comeback: “Ett uppror utan 
dess like”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23955625.ab 
 

5. 2016-11-21 14:47 
JUST NU: Två personer måste klippas loss efter svår 
krock - vägen avstängd. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23957089.ab 
 

6. 2016-11-21 18:02 
JUST NU: Polisen jagar beväpnade guldrånare - två 
skadade: “Den ena blödde”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23959523.ab 
 

7. 2016-11-21 18:27 
JUST NU: Två grannhus brann med en timmes mellanrum 
- polisen misstänker mordbrand. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23959595.ab 
 
8. 2016-11-21 19:03 
JUST NU: Äldre man död efter påkörningsolycka - polisen 
misstänker brott. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23959735.ab 
 
9. 2016-11-21 20:25 
“Virtuell gangster” misstänks ha lurat till sig 250 miljoner - 
utlämnas till Sverige. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23933022.ab 
 

10. 2016-11-21 21:15 
Tidigare ÖB kräver rejäl upprustning för att möta rysshotet: 
Behöver flera ambulanser. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23958151.ab 
 

11. 2016-11-21 21:27 
JUST NU: Kraftig brand i centrala Stockholm - flera 
befaras skadade. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23960278.ab 
 

 
 

12. 2016-11-21 21:52 
Hedvig Lindahl vinner Diamantbollen för andra året i rad - 
ger VM-löfte. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/article239599
31.ab 
 

13. 2016-11-21 21:57  
Zlatan vinner Guldbollen för elfte gången - hedras med 
gigantisk staty. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/article239599
45.ab 
 

14. 2016-11-21 22:04  
JUST NU: Fem till sjukhus efter kraftiga branden i centrala 
Stockholm. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23960278.ab 
 

15. 2016-11-21 22:21 
JUST NU: Tsunamivarning vid Fukushima i Japan efter 
mycket kraftigt jordskalv. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23960539.ab 
 

16. 2016-11-21 22:37 
Japanska myndigheter efter tsunamilarmet: Evakuera 
omedelbart! 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23960539.ab 
 
17. 2016-11-21 23:05 
Storklubben rasar mot Zlatan-statyn: “Det är ett skämt”. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsve
nskan/aik/article23960636.ab 
 
18. 2016-11-22 06:26 
Polisens teori om döde mannen på hamnbotten: Bilen 
sänktes för att dölja mord. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23959482.ab 
 

19. 2016-11-22 11:49 
Här är tyska polisens fantombild på mördaren - John 
Ausonius häktad för 24 år gamla dådet. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article23955728.ab 
 

20. 2016-11-22 12:45 
Två män sköt med hagelgevär mot butik - jagas av polis. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23964532.ab 
 

21. 2016-11-22 14:51 
Huliganerna har identifierats - attackerade Jordan Larsson 
efter allsvenska kvale. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsve
nskan/helsingborg/article23965454.ab 
 

22. 2016-11-22 16:49 
Stefans Löfvens mejl-lösenord med i gigantiska läckan - 
Aftonbladet sänder live. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article2396627
7.ab 
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23. 2016-11-22 19:03 
JUST NU: Polis misstänkt farligt föremål under rånarjakt - 
torg avspärrat. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23967265.ab 
 

24. 2016-11-22 20:58 
JUST NU: Skjutning i södra Stockholm - automatvapen 
hittat i brinnande bil. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23967673.ab 
 
25. 2016-11-23 06:50 
Kvinna i 30-årsåldern död. Uppgifter: Attackerades med 
kniv i bostaden. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article23968498.ab 
 
26. 2016-11-23 07:09 
JUST NU: Smash and grab-kupp mot Elgiganten - polisen 
varnar för fotanglar på E4 och E18. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23970174.ab 
 
27. 2016-11-23 09:42 
Här är Stefan Löfvens mörklagda brev till Donald Trump. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23970694.ab 
 

28. 2016-11-23 21:05 
JUST NU: Stopp i tågtrafiken - SJ-tåg spårade ur vid 
Borlänge station. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23977113.ab 
 

29. 2016-11-24 09:19 
SD-toppen Kent Ekeroth polisanmäld: “Slog man i ansiktet 
i nattklubbskö vid Stureplan”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23977106.ab 
 

30. 2016-11-24 10:19 
Kent Ekeroths egna ord om krogbråket: “Jag försvarade 
mig reflexmässigt”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23977106.ab 
 

31. 2016-11-24 11:54 
37000 höns avlivas på gård i Sverige - har drabbats av 
fågelinfluensa. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23978905.ab 
 

32. 2016-11-24 12:39 
Daniel, 20: “Skämtade om järnrörsskandalen - då slog 
Kent Ekeroth mig i ansiktet”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23978482.ab 
 

33. 2016-11-24 15:40 
JUST NU: Minst 80 döda i bombdåd i Bagdad - IS tar på 
sig attentatet. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23980457.ab 
 

34. 2016-11-24 16:16 
Vaktchefen: “Kent Ekeroth var jättefull och mycket otrevlig” 
- Ekeroth svarar. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23980125.ab 
 
35. 2016-11-24 16:18 
Jimmie Åkesson uppmanar Kent Ekeroth att ta timeout. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23980739.ab 
 

36. 2016-11-24 18:26 
Åklagaren: Förundersökning om misshandel inledd mot 
Kent Ekeroth. 
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/artic
le23981891.ab 
 
37. 2016-11-24 19:48 
JUST NU: En skadad efter skottlossning. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23981401.ab 
 
 

38. 2016-11-24 20:01 
JUST NU: Lars Vilks konstverk Nimis brinner, uppger 
räddningstjänsten. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23981463.ab 
 

39. 2016-11-24 20:47  
JUST NU: Branden Vilks konstverk misstänks vara anlagd 
- se bilderna 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23981463.ab 
 

40. 2016-11-24 21:28 
Löfven om samtalet med Trump: Han ville hälsa till hela 
svenska folket. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23981499.ab 
 

41. 2016-11-25 06:50 
Ms-sjuk man misstänks ha blåst Försäkringskassan på 14 
miljoner - avslöjades av smygfilm. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23981988.ab 
 

42. 2016-11-25 08:21 
JUST NU: En person fastklämd efter olycka - SMHI varnar 
för plötslig ishalka. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23984598.ab 
 

43. 2016-11-25 12:08 
Svenska artisten Denise Lopez bror kidnappad och 
mördad i Mexiko. 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article23985268.ab 
 

44. 2016-11-25 12:56 
Pipljud ska skrämma bort knarklangare från Tensta 
centrum - hör ljudet här. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23986409.ab 
 
45. 2016-11-25 15:48 
JUST NU: Två personer allvarligt skadade i kökrock. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23987703.ab 
 

46. 2016-11-25 17:57 
Beskedet: Kent Ekeroth tar timeout från justitieutskottet. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23988648.ab 
 

47. 2016-11-25 18:03 
JUST NU: Larm om bråk på köpcentrum - tre ambulanser 
skickade. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23988653.ab 
 

48. 2016-11-25 18:43 
JUST NU: Kvinna påkörd utanför Ica - förd till sjukhus i 
helikopter. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23988826.ab 
 

49. 2016-11-25 19:34 
JUST NU: En till sjukhus efter larm om skottlossning. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23988974.ab 
 
50. 2016-11-26 06:24 
Kubas tidigare president Fidel Castro död, uppger AFP. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23991758.ab 
 

51. 2016-11-26 08:23 
Okänd man försökte våldta kvinna i lägenheten - när 
sambon var på hundpromenad. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23991885.ab 
 

52. 2016-11-26 09:11 
JUST NU: Exil-kubaner i Miami firar Fidel Castros död: 
“Cuba Libre! Gubben är död!” 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23991999.ab 
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53. 2016-11-26 11:11 
Kastade in smällare och målade hakkors på moské i 
Stockholm - mitt under morgonbönen. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23992410.ab 
 
54. 2016-11-26 18:47 
JUST NU: Man knivskuren i halsen - förd till sjukhus i 
ambulans. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23993873.ab 
 
55. 2016-11-26 20:48 
JUST NU: Stor polisinsats efter våldsbrott - en allvarligt 
skadad, uppger sydsvenskan. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23994304.ab 
 

56. 2016-11-26 21:49 
JUST NU: Ung kvinna död - slungades av fyrhjuling. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23994564.ab 
 
57. 2016-11-26 21:54 
JUST NU: En man död efter frontalkrock. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23993676.ab 
 

58. 2016-11-27 09:35 
JUST NU: Brand på äldreboende - person drogs ut ur 
brinnande lägenhet. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23996786.ab 
 

59. 2016-11-27 10:01 
JUST NU: SMHI varnar för snöfall och kraftiga vindar: “Håll 
er inne”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23996918.ab 
 

60. 2016-11-27 10:42 
JUST NU: Kvinna död efter branden på äldreboendet. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23996786.ab 
 

61. 2016-11-27 11:06 
Charlotte Kalla efter kollapsen i världscuppremiären: “En 
känsla jag aldrig haft tidigare”. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/arti
cle23997038.ab 
 

62. 2016-11-27 14:34 
Ung kvinna sov med sitt barn - vaknade av att okänd man 
tafsade på henne. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23997584.ab 
 

63. 2016-11-27 15:55 
Efter oförklarliga premiärraset - Charlotte Kalla flygs till 
specialistläkare. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/arti
cle23997880.ab 
 

64. 2016-11-27 17:29 
JUST NU: Kvinna allvarligt skadad i olycka - hålls 
nedsövd. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23998000.ab 
 

65. 2016-11-27 18:05 
JUST NU: Man död - påkörd misstänkt smitningsolycka. 
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/artic
le23998484.ab 
 

66. 2016-11-27 19:10 
JUST NU: Man skjuten med flera skott, uppger GT. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23998685.ab 
 
67. 2016-11-27 20:08 
Sofia, 21, väcktes av okänd tafsare - nu berättar hon: 
“Tecknade åt mig att vara tyst”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23998746.ab;jses
sionid=D38D1C5F53A17A6D5242521B0AC98F80 
 

68. 2016-11-27 22:12 
Trumps nya utspel: “Jag fick flest röster totalt - egentligen”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23998018.ab 
 

69. 2016-11-27 23:05 
JUST NU: Gävlebocken i lågor - bara timmar efter 
invigningen. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23999324.ab 
 

70. 2016-11-28 06:51 
Här brinner Gävlebocken ner - vittne jagade brännaren: 
“Tog bilder, sedan tände han eld”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23999531.ab 
 

71. 2016-11-28 11:54 
JUST NU: Kommunhus, tingsrätt och polislokal utryms 
efter hotfulla pulverbrev - bombgrupp på väg. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/B9BbE/person-
skadad-efter-trafikolycka-i-tranas 
 

72. 2016-11-28 12:36 
AFTONBLADET AVSLÖJAR: Toppchefer på Lundin 
Petroleum delgivna misstanke om grovt folkrättsbrott. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24001936.ab 
 

73. 2016-11-28 13:13 
JUST NU: Charlotte Kalla ställer in världscuptävling efter 
fiaskopremiären. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/arti
cle24002511.ab 
 
74. 2016-11-28 16:03 
AFTONBLADET AVSLÖJAR: Arbogakvinnan försökte 
muta vakt att smuggla ut brev. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article24003035.ab 
 

75. 2016-11-28 16:44 
JUST NU: Flera skjutna på skola i USA - minst en 
gärningsman jagas. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24003487.ab 
 
76. 2016-11-28 18:03 
Landslagsdansare död: Pojkvännen berättar om tragiska 
fyrhjulninsolyckan. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article24003827.ab 
 

77. 2016-11-28 22:58 
JUST NU: Äldre par attackerat med yxa i godisaffär - stor 
polisjakt. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24004914.ab 
 

78. 2016-11-29 06:40 
JUST NU: Flygplan på väg till Colombia har störtat - 
uppgifter om brasilianskt fotbollslag ombord. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24006682.ab 
 

79. 2016-11-29 07:51 
JUST NU: Minst sex överlevande i flygkraschen, enligt 
första rapporterna från olycksplatsen. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24006682.ab 
 

80. 2016-11-29 08:12 
Tvåbarnsmamman Vesna, 20, höggs till döds i p-hus - nu 
faller domen mot misstänkte mördaren. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article24005095.ab 
 

81. 2016-11-29 08:57 
JUST NU: “Antalet döda kommer säkerligen bli ganska 
högt”, uppger borgmästaren i La Ceja efter flygkraschen. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article24005095.ab 
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82. 2016-11-29 09:55 
NYA UPPGIFTER: 75 personer har dött i flygkraschen i 
colombia, uppger lokala medier med hänvisning till polis. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article24005095.ab 
 
83. 2016-11-29 10:10 
GLÄDJEBESKEDET = Svenska elever bättre på matte och 
naturvetenskap, visar ny Timss-undersökningen. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article2400737
4.ab 
 

84. 2016-11-29 11:04 
JUST NU: 43-åringen mördade sin fru Vesna - döms till 18 
års fängelse för p-husmordet. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article24007895.ab 
 
85. 2016-11-29 12:04 
Klart: Peter Gerhardsson efterträder Pia Sundhage som 
förbundskapten för damlandslaget i fotboll. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotbo
ll/damlandslaget/article24008328.ab 
 

86. 2016-11-29 15:47 
Man hittat död i lägenhet - polisen misstänker mord. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24009779.ab 
 

87. 2016-11-29 17:08 
JUST NU: Livsfarlig barnleksak återkallas - kan orsaka 
kvävning hos små barn. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24010287.ab 
 

88. 2016-11-29 21:41 
51-årig man infiltrerade tyska underrättelsetjänsten - ska 
ha planerat terrordåd, uppger Der Spiegel. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24011148.ab 
 

89. 2016-11-30 06:44 
Hemlig rapport avslöjar regeringens oro för ryssen - 
expert: “Få tar upp det här offentligt”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24007840.ab 
 

90. 2016-11-30 09:40 
Schlagerdrottningen tillbaka i Melodifestivalen 2017 - här 
är alla bidrag. 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/arti
cle24013924.ab 
 

91. 2016-11-30 10:00 
Melloskrällen: Loreen gör comeback. 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/arti
cle24013924.ab 
 
92. 2016-11-30 13:04 
JUST NU:  Svensk man död efter olycka i Thailand. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24015267.ab 
 

93. 2016-11-30 13:41 
Svaret efter Charlotte Kallas kollaps i premiären: 
Hjärtproblem. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24015267.ab 
 
94. 2016-11-30 13:59 
JUST NU: Misstänkt kraftig explosion i lägenhet, enligt 
uppgifter till Aftonbladet - polis och räddningstjänst på 
plats. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24015690.ab 
 

95. 2016-11-30 15:48 
Polisutryckning till kronprinsessan på Haga slott: “Vi har 
varit där”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24016554.ab 
 

 
 

96. 2016-11-30 18:34 
Hör pilotens nödrop inifrån planet: “Vi har inget bränsle”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24017346.ab 
 
97. 2016-11-30 22:13 
Sjö- och flygräddningscentralen nedringda efter larm om 
mystiska himlafenomen. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24017947.ab 
 

98. 2016-11-30 22:50 
Bolid startade larmkaos - se bilderna på spektakulära 
himlafenomenet. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24017947.ab 
 

99. 2016-12-01 07:00 
Struntade i poliskontroll - körde rakt över spikmatta under 
vild biljakt i natt. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24020279.ab 
 

100. 2016-12-01 08:15 
JUST NU: Pappan kastade ner sin bebis i kraftverksdamm 
- döms till långt fängelsestraff. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/AymV5/misstankt
-for-mordet-i-tensta-nekar-till-brott 
 
101. 2016-12-01 09:31 
JUST NU: M tappar stort i SCB:s nya stormätning - 
Aftonbladet sänder live. 
Kolla retriever  
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/203831 
 

102. 2016-12-01 11:21 
JUST NU: Fem olyckor på bara en timme - nu varnar 
polisen för blixthalkan: “Hinner inte åka på allt”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24021718.ab 
 
103. 2016-12-01 12:25 
JUST NU: Två skadade efter krasch på E4:an - mycket 
halt väglag. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24021718.ab 
 

104. 2016-12-01 13:33 
JUST NU: Arbogakvinnan misstänks för mord på sin make. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article24022762.ab 
 

105. 2016-12-01 18:32 
Sverige lottades in i “drömgrupp” i U21-EM i fotboll. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotbo
ll/u21/article24024737.ab 
 

106. 2016-12-01 19:45 
Jimmie Åkesson om GW:s Trumpjämförelse: Jag bryr mig 
inte. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24025035.ab 
 

107. 2016-12-01 20:46 
JUST NU: Två döda efter olycka - polisen varnar för 
fortsatt blixthalka. Aftonbladet sänder live. 
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/203864  
 

108. 2016-12-02 08:20 
JUST NU: SMHI varnar för halkkaos - flera olyckor i 
morgontrafiken. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24028130.ab 
 

109. 2016-12-02 08:21 
JUST NU: Haverilarm på Arlanda - passagerarplan har 
problem att landa. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24028130.ab 
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110. 2016-12-02 11:20 
AFTONBLADET AVSLÖJAR: Intern kritik mot SD-
ledningen: “Blivit för höger”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article2402905
1.ab 
 
111. 2016-12-02 13:36 
Man lockades in i sexfälla - blev brutalt mördad. 
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/artic
le24030920.ab 
 

112. 2016-12-02 14:57 
Oliver återkallas. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24030963.ab 
 

113. 2016-12-02 16:03 
Svenska resenärer blåsta på Thailandsresor i jul och nyår - 
ägaren spårlöst borta. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article24030014.ab 
 

114. 2016-12-02 19:53 
Misstänkt internationell storsmugglare gripen på 
Östermalm - se bilden. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24032496.ab 
 

115. 2016-12-02 20:38 
JUST NU: Person hittad död - polisen misstänker mord. 
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/artic
le24032699.ab 
 

116. 2016-12-02 22:14 
JUST NU: Två döda i skottlossning på café. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24033048.ab 
 

117. 2016-12-02 22:35 
JUST NU: Stenkastning mot polisen vid mordplatsen. 
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/artic
le24032699.ab 
 

118. 2016-12-03 07:45 
Nya uppgifter om dubbelmordet i Rinkeby: Jagades in i 
diskrummet - hittades döda. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24033048.ab 
 

119. 2016-12-03 08:47 
JUST NU: Fyra män jagades efter kafémordet - lämnade 
platsen i vit bil med tonade rutor, enligt uppgifter till 
Aftonbladet. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24035390.ab 
 

120. 2016-12-03 11:10 
JUST NU: Flera tåg fast i sträng kyla - 152 resenärer 
strandade. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WMxlg/strang-kyla-
stoppade-tag-i-timmar 
 

121. 2016-12-03 15:57 
JUST NU: Minst nio döda efter brand på nattklubb i 
Kalifornien - 25 personer befaras instängda. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24036746.ab 
 
122. 2016-12-03 18:17 
Polisens spår efter dubbelmördarna: Misstänkt flyktbil 
hittad. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24037218.ab 
 

123. 2016-12-03 18:59 
JUST NU: Man skjuten i Malmö - dök upp på akuten. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24037391.ab 
 

124. 2016-12-03 22:18 
JUST NU. Allmänheten varnas efter häftig brand i cistern. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24038304.ab 
 

125. 2016-12-03 22:55 
JUST NU: Minnesplats vandaliserad efter mordet på 
bröderna, uppger Expressen. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24038503.ab 
 
126. 2016-12-04 07:45 
Margot Wallström berättar om obotliga sjukdomen 
giftstruma - stor intervju med utrikesministern. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24024758.ab 
 

127. 2016-12-04 09:47 
Tre kvinnor dödades utanför restaurang i Finland i natt: 
“Sköts i huvudet”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24038931.ab 
 

128. 2016-12-04 09:52 
Person hittad död i brinnande bil i Dalarna. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24040956.ab 
 
129. 2016-12-04 13:22 
Nya uppgifter: Politiker och två journalister döda i 
skjutningen i Finland. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24041405.ab 
 

130. 2016-12-04 17:14 
JUST NU: Två påkörda vid rastplats - en till sjukhus med 
ambulanshelikopter. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24042077.ab 
 

131. 2016-12-04 17:34 
Högerpopulisten Norbert Hofer erkänner sig besegrad i 
presidentvalet i Österrike. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24041705.ab 
 
132. 2016-12-04 19:31 
Svensk kross inför storpublik i EM-premiären i handboll. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/handboll/article2404
2542.ab 
 

133. 2016-12-04 20:36 
JUST NU: Tåg i krock med traktor - en person skadad. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24042736.ab 
 

134. 2016-12-05 06:54 
Donald Trump i nytt Twitterutspel i natt - attackerade Kina. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24043537.ab 
 

135. 2016-12-05 11:13 
“Blev bannlysta från området”. Dubbelmordet i Rinkeby 
kopplas till tidigare mord, enligt uppgifter till Aftonbladet. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article24045582.ab 
 

136. 2016-12-05 11:18 
Man anhållen för terrorbrott efter moskébrand. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24046105.ab 
 

137. 2016-12-05 15:33 
JUST NU: Riksdagsledamoten Anna Hagwall utesluts ur 
SD, erfar Aftonbladet. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article2404752
2.ab 
 

138. 2016-12-05 15:39 
JUST NU: Kvinna död i kraftig villabrand. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24047713.ab 
 

139. 2016-12-05 15:51 
Åhléns drar tillbaka luciabild på barn efter föräldrarnas 
begäran, enligt SVT. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24047786.ab 
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140. 2016-12-05 17:11 
Fem häktade för gruppvåldtäkt mot barn, skriver SVT. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24048232.ab 
141. 2016-12-05 19:20 
JUST NU: Anlagd brand på asylboende - en till sjukhus. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24048691.ab 
 
142. 2016-12-05 22:09 
Nya uppgifter: Förskollärare och skolpojke höggs ihjäl vid 
skolan i Norge. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24048134.ab 
 

143. 2016-12-06 06:34 
JUST NU: Våldsam brand rasar i huslänga - boende 
hoppade från balkongerna. Aftonbladet sänder live. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24049886.ab 
 

144. 2016-12-06 08:23 
Flera barn skadade i storbranden. familjen väcktes av ett 
skrik: “Vi knackade dörr för att rädda grannarna”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24051414.ab 
 

145. 2016-12-06 09:15 
JUST NU: Skottdrama vid polishus i Danmark. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24051932.ab  
 

146. 2016-12-06 11:01 
Nytt glädjebesked för svenska skolelever: Höjer sina 
resultat i alla ämnen enligt ny Pisa-undersökning. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article2404698
4.ab  
 

147. 2016-12-06 11:07 
JUST NU: SD-toppen Martin Kinnunen döms för 
bokföringsbrott. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kVb66/kinnunen-falls-
for-bokforingsbrott 
 
148. 2016-12-06 13:06 
Golfstjärnan Henrik Stenson tilldelas Bragdguldet 2016. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/golf/article24053287.
ab 
 

149. 2016-12-06 13:54 
JUST NU: Larm om beväpnad man i Trosa - skolelever 
hålls instängda: “Hämta inte era barn”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GRq04/larm-om-
bevapnad-man--elever-holls-instangda-pa-skola  
 

150. 2016-12-06 16:19 
Svensk polis informerad om morden i Norge: “Kusligt likt 
dubbelmordet i Linköping 2004”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/glBra/norska-dadet-
kusligt-likt-dubbelmordet-i-linkoping  
 
151. 2016-12-06 19:50 
Här prejar polisen misstänkte rattfylleristen av vägen - se 
filmen. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EeqyP/har-prejar-
polisen-misstankt-rattfyllerist-av-vagen 
 

152. 2016-12-06 21:49 
Beskedet till Annette efter 20 år: Din äkta tavla är falsk. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/n2bKQ/blast-pa-bade-
tavla-och-pengar 
 
153. 2016-12-07 06:44 
AFTONBLADET AVSLÖJAR: Så bränner de miljarder av 
dina skattepengar - på massage, lyxgåvor och 
konferenser. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/B9zyg/unik-
granskning-miljardbelopp-laggs-pa-representation  
 

 

154. 2016-12-07 09:07 
JUST NU: 15-årig pojke misstänks för dubbelmorden i 
Norge - ska ha erkänt i förhör. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24058651.ab 
 
155. 2016-12-07 10:07 
JUST NU: Två bilar i frontalkrock - varnar för extremhalka. 
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/204297 
 
156. 2016-12-07 12:02 
Försvarsmakten hyrde in schlagerstjärna för 75 000 kronor 
- lät skattebetalarna ta notan. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/x2bl8/forsvaret-hyrde-
schlagerstjarna--for-75-000-kr 
 
157. 2016-12-07 12:51 
16-årig pojke hittades mördad på kyrkogård i Malmö - nu 
har flera misstänkta gripits. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/j2b60/flera-
gripna-for-mord-pa-16-arig-pojke 
 

158. 2016-12-07 18:24 
Professor armbågad hos dödssjuke pappans läkare: 
“Nunnorna tyckte att jag skulle tala med media”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8MvoW/professor-
armbagades-i-ansiktet-av-sakerhetspersonal-pa-
danderyds-sjuk 
 

159. 2016-12-07 21:07 
Miljoner på behandlingar, middagar och massage - så 
används dina skattepengar på exklusiva spahotellet. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J8qEb/branner-
miljoner-pa-exklusivt-spahotell  
 
160. 2016-12-07 23:05 
JUST NU: Barnfamilj rånad och hotad med pistol i sitt hem. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24061981.ab 
 

161. 2016-12-08 07:14 
AFTONBLADET AVSLÖJAR: Kommun åkte på lyxig 
fjällresa för skattepengar - infochef svarslös när han 
pressas i tv-intervju. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/glJG0/kommunen-
akte-pa-lyxig-fjallresa  
 

162. 2016-12-08 10:17 
JUST NU: Person barrikaderar sig - hotar tända på 
bensindränkt lokal. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24064482.ab 
 

163. 2016-12-08 12:00 
Kommundirektör åker på “jobbresa” till franska Rivieran 
varje år - skickar fakturan till skattebetalarna. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4wrJa/kommundirektor
en-aker-regelbundet-till-rivieran-for-skattepengar  
 

164. 2016-12-08 14:11 
Charlotte Kalla klar för comeback: “Ser fram emot det”. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/arti
cle24065670.ab 
 
165. 2016-12-08 14:41 
Soldat överfölls under militärövning i Uddevalla - okända 
män till attack med “blankt vasst föremål”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24065732.ab 
 

166. 2016-12-08 16:23 
Rami, 24 blev tandläkare för två veckor sedan - i natt 
hittades han mördad: “Måste ha tagit fel person”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article24065829.ab 
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167. 2016-12-08 17:22 
JUST NU: Minst tre personer skadade efter svår olycka 
med bilar och buss på E4. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24066913.ab  
 
168. 2016-12-08 19:48 
Polisens julfest spårade ur - bajsade i en vask: 
“Fullständigt oacceptabelt”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24065136.ab  
 
169. 2016-12-08 22:07 
JUST NU: En person död i svåra olyckan - två bilar och en 
buss inblandade. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24066913.ab  
 

170. 2016-12-09 06:43 
JUST NU: 20-tal brandmän bekämpar storbrand i radhus. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24070118.ab  
 

171. 2016-12-09 08:44 
Barnfamilj bakbands i nytt brutalt villarån - förövare flydde i 
lyxbil: “Liknande tillvägagångssätt”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/AyWor/barnfamilj-
ranad-och-bundna-i-upplands-bro  
 

172. 2016-12-09 09:10 
En död efter kraftiga radhusbranden i morse, uppger 
polisen. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24070118.ab  
 

173. 2016-12-09 12:41 
Nya uppgifter: Över 1000 ryska idrottare var dopade under 
OS. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article24071461.ab  
 
174. 2016-12-09 17:59 
JUST NU: Obama kräver utredning om ryska 
hackerattacker mot valet i USA. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24073474.ab  
 
175. 2016-12-10 07:53 
Två höggs ner och beväpnat gäng försökte storma bostad 
- polisen nedringd efter tumult i Borlänge i natt. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/j2xJw/knivskarning-i-
borlange--fem-gripna  
 

176. 2016-12-10 09:56 
JUST NU: Biljakt på riksväg 40 efter misstänkt brott  - 
polisen förtegna: “Pågående insats”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24076823.ab  
 

177. 2016-12-10 11:07 
JUST NU: Yxrånare slog till mot lyxbutik - mitt i julhandeln 
på Drottninggatan i Stockholm.  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0dqdo/frackt-ran-i-
julruschen-mitt-i-stockholm  
 
178. 2016-12-10 14:43 
JUST NU: Två svårt skadade i allvarlig bilolycka - 
extremhalka på platsen: “Som smör på vägbanan”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qaxom/allvarliga-
olyckor-i-orebroomradet--en-avliden  
 

179. 2016-12-10 17:07 
Kvinna i 50-årsåldern kom in på polishus - erkände 
gammalt mord. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24078076.ab  
 

180. 2016-12-10 18:00 
Kvinna i 50-årsåldern ville lätta sitt samvete - erkände 
nedlagt “självmord”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24078076.ab  
 

 

181. 2016-12-10 19:19 
V75-spelare vann 43 miljoner - var ensam med alla rätt: 
“Herre min skapare”. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/article24078
632.ab  
 
’182. 2016-12-10 20:59 
JUST NU: Explosioner och skottlossning i centrala Istanbul 
- minst 20 skadade, uppger Sky News. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8MVrG/bilbomb-och-
sjalvmordsattack-i-istanbul--38-doda  
 
183. 2016-12-10 22:46 
Minst 13 döda i attackerna efter fotbollsmatch i Istanbul. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8MVrG/bilbomb-och-
sjalvmordsattack-i-istanbul--38-doda  
 

184. 2016-12-10 23:02 
“Som att åka till månen” - läs hela Bob Dylans Nobeltal. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24079590.ab  
 

185. 2016-12-11 07:55 
Man hittad död efter svår lägenhetsbrand - polisen 
misstänker brott. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24079864.ab  
 

186. 2016-12-11 11:21 
JUST NU: Blötsnö skapar trafikkaos - nio olyckor på 
knappt tre timmar. Aftonbladet sänder live. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/o2ynW/nio-
singelolyckor-pa-tre-timmar  
 
187. 2016-12-11 12:57 
JUST NU: Krockade med jetskis under luciafirande - två 
skadade. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Vvr6p/ben-kapat-av-
propeller-i-luciafirande-pa-vatten  
 

188. 2016-12-11 16:35 
JUST NU: Människofinger hittat vid slott - polisen efterlyser 
tips. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4wQLo/okant-finger-
hittat-vid-orebro-slott  
 

189. 2016-12-12 07:27 
Larmet: Flera ensamkommande unga har begått självmord 
på kort tid - fick inte stanna i Sverige. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24073236.ab  
 

190. 2016-12-12 08:58 
JUST NU: Flicka knivattackerad på kristen internatskola i 
Norge. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/o2yQm/flicka-
knivskuren-pa-skola-i-norge  
 

191. 2016-12-12 13:11 
JUST NU: Knivbråk på skola - en person förd till sjukhus. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WMy9L/knivbrak-vid-
skola--sex-till-sjukhus 
 
192. 2016-12-12 16:05 
JUST NU: Man hittad huggen i huvudet på parkering - 
misstänkt flydde på cykel. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/l2Wwe/misstankt-
mordforsok-pa-gotland  
 

193. 2016-12-12 18:25 
JUST NU: En skadad efter krock - totalstopp på E6. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0dJL0/en-skadad-
efter-krock-pa-e6  
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194. 2016-12-12 19:15 
JUST NU: Ung man svårt misshandlad i park. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/l2Wv7/ung-man-dod-
efter-overfall-i-park  
 
195. 2016-12-12 22:19 
Sverige utslaget ur handbolls-EM efter en fiaskostart i 
ödesmatchen. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/handboll/article2408
8562.ab  
 
196. 2016-12-12 22:34 
Vd på Eon tafsade på kvinna under julfest - ber om ursäkt i 
mejl till personalen. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/a9d8M/aftonbladet-
avslojar-vd-tvingades-be-om-ursakt-for-sitt-tafsande-pa-j  
 

197. 2016-12-13 06:47 
18-årig man död efter brutala knivöverfallet i parken. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/l2Wv7/ung-man-dod-
efter-overfall-i-park  
 

198. 2016-12-13 06:54 
JUST NU: Kaos i tunnelbanan i Stockholm - SL: “Ta andra 
färdmedel”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/2z0w4/stora-
forseningar-efter-kaos-i-t-banetrafiken  
 

199. 2016-12-13 07:17 
JUST NU: SMHI varnar för plötslig ishalka - i halva 
Sverige. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/2zlgx/smhi-varnar-for-
plotslig-ishalka  
 

200. 2016-12-13 08:59 
Man skjuten i bil i natt. Källa: “Hade kopplingar till 
dubbelmordet i Rinkeby”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GR289/man-skadad-
efter-skottlossning-mot-bil  
 

201. 2016-12-13 12:15 
JUST NU: Trump nominerar oljebolags-vd:n Rex Tillerson 
till utrikesminister. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/w2p7P/rex-tillerson-
nominerad-till-utrikesminister  
 
202. 2016-12-13 13:04 
JUST NU: Polisen jagar man vid riksdagshuset - bedöms 
som farlig, enligt uppgift till Aftonbladet. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/z23R5/jagade-
mannen-vid-riksdagen-hittad  
 

203. 2016-12-13 14:18 
JUST NU: 100 barn beskjuts i Aleppo - instängda i ett hus. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/r2KAw/barn-i-aleppo-
instangda-i-attackerat-hus  
 

204. 2016-12-13 14:35 
JUST NU: Person hittat död efter lägenhetsbrand. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4wgze/kvinna-hittad-
dod-efter-lagenhetsbrand--en-gripen 
 
205. 2016-12-13 16:08 
Samir frias från 30 år gamla mordet på sin styvmamma 
efter Aftonbladets granskning “Fallet”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/r2yQa/samir-frias-
fran-mordet-pa-sin-styvmamma-1986  
 

206. 2016-12-13 18:30 
JUST NU: Larm om skottlossning - en uppges vara 
skadad. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/w2Lxd  
 

 

207. 2016-12-13 18:54 
JUST NU: Man skjuten - förd till sjukhus med ambulans. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4wgrq/man-i-60-
arsaldern-skjuten-i-malmo  
 

208. 2016-12-13 19:18 
Person skjuten med minst fyra skott - förd till sjukhus med 
allvarliga skador. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/w2Lxd/allvarligt-
skadad-i-skottlossning  
 

209. 2016-12-14 06:48 
JUST NU: Trafikverket varnar för plötslig halka - flera 
olyckor. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GRgbq/trafikverket-
varnar-for-hala-vagar 
 
210. 2016-12-14 07:03 
Marilyn, 15, rymde till IS i Syrien - hör hennes desperata 
samtal till föräldrarna i Sverige. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VvBG3/foraldrarna-
berattar-om-kampen-for-att-fa-hem-sin-dotter-fran-is  
 
211. 2016-12-14 12:32 
Karlshamn kommun vill frysa avtalet med ryskt gasbolag, 
uppger SVT. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/30dk9/karlshamn-vill-
frysa-avtalet-med-ryskt-bolag 
 

212. 2016-12-14 12:46 
JUST NU: Gymnasieskola i Stockholm stängs akut - minst 
250 drabbade av magsjuka. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bxbKg/hundratals-
elever-magsjuka--skola-stangs-akut 
 

213. 2016-12-14 13:03 
JUST NU: Gotland säger nej till att hyra ut hamn till ryska 
gasbolaget, uppger TT. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/30dk9/gotlands-
kommun-sager-nej-till-avtalet-med-ryskt-bolag 
 
214. 2016-12-14 17:08 
Polisens teori efter skjutningarna i Stockholmsområdet: 
“Drivs av hämndbegär”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/GRg7B/teorin-
gangkrig-bakom-morden 
 

215. 2016-12-14 18:22 
JUST NU: Kraftig brand i lägenhet - hela huset evakueras: 
“Kan sprida sig”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GRbxq/fullt-utvecklad-
brand-i-sjuvaningshus 
 

216. 2016-12-15 06.48 
JUST NU: Mannen som sköts i skogsområde i Tensta är 
död. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/AymV5/misstankt
-for-mordet-i-tensta-nekar-till-brott 
 

217. 2016-12-15 07.44 
JUST NU: Flera bilar i krock på E6 - totalstopp i 
södergående riktning: Personer fastklämda”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Qz0z8/flera-bilar-i-
krock-pa-e6--en-allvarligt-skadad 
 

218. 2016-12-15 10.51 
JUST NU: Lasermannen går med på att utlämnas till 
Tyskland där han misstänkt för ett 24 år gammalt mord. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y2rke/lasermannen-
utlamnas-till-tyskland 
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219. 2016-12-15 12.15 
Vinterkräksjukan slår till med full kraft - hundratals 
skolelever drabbade. Folkhälsomyndigheten: Det blir värre. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/o2GLm/hundratals-
elever-hemma-i-kraksjuka 
 
220. 2016-12-15 14.05 
JUST NU: Lasermannen utlämnas till Tyskland. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwel
l/article24103026.ab 
 
221. 2016-12-15 14.59 
Sprängämnen har hittats på vrakdelar till Egyptair-planet 
som försvann i maj, uppger BBC. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/o2Gvj/spar-av-
sprangamnen-hittat-efter-flygkrasch 
 

222. 2016-12-15 17.50 
JUST NU: Människokranium hittat i plastpåse upphängd i 
träd - förbipasserande gjorde fyndet. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/o2Geg/manniskokrani
um-hittat-upphangt-i-trad-polisen-ar-pa-plats 
 
223. 2016-12-15 20.45 
L-toppen Jasenko Selimovic: Därför spelade jag in mina 
anställda - slår tillbaka mot anklagelserna i stor intervju. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/z215v/jasenko-
selimovic-talar-ut-darfor-spelade-jag-in-mina-anstallda 
 

224. 2016-12-16 06.44 
JUST NU: Brand i flerfamiljshus - flicka har hoppat från 
andra våningen. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/AyMnE/flicka-skadad--
hoppade-fran-brinnande-hus 
 

225. 2016-12-16 09.01 
Turistgrupp mejades ner av bilist i Kapstaden - ung svensk 
död. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EenG2/bilist-mejade-
ned-turistgrupp--svensk-dod 
 

226. 2016-12-16 13.50 
AFTONBLADET AVSLÖJAR: Telia-chefer tas ur tjänst: 
“Anställda kände sig tvingade till sex”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/m24KL/hoga-telia-
chefer-arbetsbefrias--ska-ha-kravt-sex-av-anstallda 
 

227. 2016-12-16 17.16 
JUST NU: Upplopp i brittiskt fängelse - fångar raderar och 
kontrollerar apotek. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4wAR9/fangar-har-
tagit-over-delar-av-fangelse 
 
228. 2016-12-16 20.18 
Kändisarna i tårar när första hjälten hyllas på Cirkus - se 
Svenska hjältars gala på Aftonbladet. 
http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article24109263.a
b 
 

229. 2016-12-16 20.47 
10-åringar lekte med skarpladdad granat på skolgården: 
“Tur att den inte smällde”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GRAK9/10-aringarna-
lekte-pa-rasten--med-skarpladdad-granat 
 

230. 2016-12-16 21.08 
Obama om hackerattackerna: “Sa till Putin att de måste 
sluta”. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3037X/obama-om-
hackerattacker-sa-till-putin-att-sluta 
 

 
 
 

231. 2016-12-16 21.17 
Hjältens glädjefnatt efter Håkan Hellströms personliga 
hälsning - se galan på Aftonbladet. 
http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article24104097.a
b 
 
232. 2016-12-16 21.52 
Se när hjälten blir grundlurad av prinsessan Sofia. 
http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article24107938.a
b 
 
233. 2016-12-16 22.18 
Nyhetsbyråns bisarra rättelse - tolv år efter stjärnans död: 
“Hon blev 52 år gammal”. 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/n2jna/nyhetsbyran
-backar--12-ar-efter-stjarnans-dod 
 

Dagens Nyheter 

234. 2016-11-21 06:45 
Par hoppade av husköp - svartlistades av mäklaren. 
“Lycka till att hitta något nytt.”  
http://www.dn.se/ekonomi/maklare-svartlistade-
spekulanter/ 
 

235. 2016-11-21 10:03  
DN granskar: Skarp kritik mot chefen för Forum för 
levande historia.  
http://www.dn.se/nyheter/sverige/skarp-kritik-mot-chefen-
for-forum-for-levande-historia/ 
 

236. 2016-11-21 12:02 
Första upplagan av e-DN ute. riksrevisionen på DN Debatt: 
Regeringen underskattar de offentliga utgifterna. 
http://www.dn.se/debatt/regeringen-underskattar-de-
offentliga-utgifterna/ 
 

237. 2016-11-21 15:13 
Sveriges bästa fotbollsspelare prisade: Diamantbollen till 
Hedvig Lindahl och Guldbollen till Zlatan Ibrahimovic. 
http://www.dn.se/sport/fotboll/hedvig-drottningen-zlatan-
blir-staty/ 
 

238. 2016-11-21 22:20 22:20 
Tsunamivarning efter kraftig jordbävning i Japan.  
http://www.dn.se/n yheter/varlden/tsunamivarning-i-japan-
efter-kraftigt-skalv/ 
 

239. 2016-11-22 07:03 
Trump berättar om sina planer första tiden i Vita huset - 
kallar frihandelsavtal “en potentiell katastrof” för USA. 
http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/trump-planerar-att-
overge-frihandelsavtalet-tpp-direkt/ 
 

240. 2016-11-22 08:43 
Omkring 10 miljoner svenska konton med lösenord har 
läckt ut på nätet, rapporterar SVT. 
http://www.dn.se/ekonomi/10-miljoner-svenska-losenord-
lackta/ 
 
241. 2016-11-22 11:04 
Årets julklapp är VR-glasögon. 
http://www.dn.se/ekonomi/vr-glasogon-ar-arets-julklapp/ 
 

242. 2016-11-22 14:26 
Liberalernas EU-parlamentariker Jasenko Selimovic utreds 
för trakasserier av anställda, enligt flera källor till DN. 
http://www.dn.se/nyheter/politik/eu-parlamentarikern-
jasenko-selimovic-straffas-for-trakasserier/ 
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243. 2016-11-22 16:07 
Trots akut åtgärdsplan - polisens resultat fortsätter att 
rasa. rikspolischefen: “Det ska fan vända.”  
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisresultaten-rasar-allt-
djupare/ 
 
244. 2016-11-22 19:09 
Första upplagan av e-DN ute. Tidigare anställd vid 
Ericsson redo överlämna dokumentet om misstänkta mutor 
till USA-myndighet.  
http://www.dn.se/ekonomi/han-vill-avsloja-ericssons-
misstankta-mutor/ 
 
245. 2016-11-23 07:33 
Författaren och professorn Karin Johannisson har gått 
bort. Hon blev 72 år gammal. 
http://www.dn.se/kultur-noje/forfattaren-karin-johannisson-
har-gatt-bort/ 
 
246. 2016-11-23 10:43 
“Jag vidhåller min oskuld.” Jasenko Selimovic (L) 
kommenterar bestraffningen från EU-parlamentet. 
http://www.dn.se/nyheter/politik/selimovic-om-
anklagelserna-jag-ar-oskyldig/ 
 

247. 2016-11-23 15:10 
Regeringen redo gå med på Centerpartiets krav i 
storregionsfrågoan. 
http://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-redo-ga-med-
pa-c-krav-i-storregionsfragan/ 
 

248. 2016-11-23 18:51 
DN:s Niklas Orrenius tilldelas Stora journalistpriset i 
kategorien Årets röst.  
http://www.dn.se/kultur-noje/dns-niklas-orrenius-vann-
stora-journalistpriset/ 
 

249. 2016-11-23 19:04 
Okänd drönare dök upp under svensk militärövning - 
soldater var nära att öppna eld. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dronare-avbrot-militara-
ovningar/ 
 
250. 2016-11-23 21:05 
Första upplagan av e-DN ute. fortsatt kritik mot 
asylreglerna - ett år efter att de infördes. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritiken-kvar-ett-ar-efter-
nya-asylreglerna/ 
 

251. 2016-11-24 15:47 
Kristdemokraterna och Centerpartiet hoppar av samtalen 
om storregioner. http://www.dn.se/nyheter/politik/c-och-kd-
lamnar-samtal-om-storregioner/ 
 

252. 2016-11-24 16:14 
Just nu: SD:s partiledare Jimmie Åkesson uppmanar Kent 
Ekeroth att ta time out efter bråket på Stureplan. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/akesson-till-ekeroth-ta-
timeout/ 
 

253. 2016-11-24 20:02 
Lars Vilks konstverk Nimis har brunnit ned, uppger 
räddningstjänsten för DN. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/lars-vilks-konstverk-
forstort-i-brand/ 
 

254. 2016-11-24 20:36 
Lars Vilks om sitt brandhärjade konstverk: 
“Självantändning kan vi bortse från, det krävs mycket 
bensin”.  
http://www.dn.se/nyheter/sverige/vilks-sjalvantandning-
kan-vi-bortse-fran/ 
 
 
 

255. 2016-11-24 21:10 
Första upplagan av e-DN ute. DN/Ipsos: Centern går 
framåt och Moderaterna backar. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/medvind-for-centern-nar-
moderaterna-backar/ 
 
256. 2016-11-24 21:58 
Åtta tidigare språkrör till hård attack på Miljöpartiet på DN 
Debatt: “Ett visionslöst etablissemangsparti”. 
http://www.dn.se/debatt/mp-har-blivit-ett-visionslost-
etablissemangsparti/ 
 
257. 2016-11-25 10:54 
Turkiets president Erdogan hotar att släppa igenom syriska 
flyktingar till EU. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/erdogan-hotar-oppna-
portarna-for-flyktingar/ 
 

258. 2016-11-25 12:12 
Bostadsminister Peter Erikssons ultimatum till fyra MP-
ledamöter: Delta i möten eller lämna riksdagen. 
http://www.dn.se/nyheter/politik/peter-eriksson-staller-
ultimatum-till-mp-ledamoter-som-slar-tillbaka-mot-
ministern/ 
 
259. 2016-11-25 12:30 
Fastighetsägare i Tensta centrum har satt upp ljudsirener 
för att skrämma bort knarklangare.  
http://www.dn.se/sthlm/knarkskramma-i-tensta-vacker-
kritik/ 
 

260. 2016-11-25 13:25 
Unik studie: Ekosystemet i Arkits hotade i grunden - 
omedelbara förändringar krävs.  
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/risk-for-ovantade-
effekter-i-arktis/ 
 

261. 2016-11-25 17:56 
SD:s Kent Ekeroth tar timeout från justitieutskottet, skriver 
Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande.  
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kent-ekeroth-tar-timeout/ 
 

262. 2016-11-25 18:22 
UD kallar upp Etiopiens ambassadör på grund av 
hanteringen av läkaren Fikru Maru, uppger TT.  
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ud-kallade-upp-etiopiens-
ambassador/ 
 

263. 2016-11-25 21:01 
Första upplagan av e-DN ute. Invandring och 
homosexuellas rättigheter i fokus i franska högerns 
primärval. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/marine-le-pens-skugga-
vilar-over-franskt-primarval/ 
 
264. 2016-11-25 21:39 
Chefsåklagare sågar polisarbetet i region Syd: “Har 
klappat ihop.” 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/chefsaklagare-polisen-
har-klappat-ihop/ 
 

265. 2016-11-25 23:29 
Delstaten Wisconsin, där Donald Trump vann knappt i 
USA-valet, har börjat förbereda omräkning av rösterna. 
http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/rosterna-i-wisconsin-
kan-komma-att-raknas-om/ 
 

266. 2016-11-26 06:27 
Kubas före detta ledare Fidel Castro död, uppger kubansk 
tv enligt Reuters. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fidel-castro-dod/ 
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267. 2016-11-26 18:50 
Clintons stab väntar: ställer sig bakom krav på omräkning 
av röster - “oavsett vad det får för påverkan på resultatet”. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/martin-gelin-osannolikt-
att-omrakning-forandrar-resultatet/ 
 
268. 2016-11-26 20:35 
DN:s Nathan Shachar tecknar ett porträtt av Fidel Castro - 
ledaren som sa att “historien kommer frikänna mig”. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fidel-castro-beundrad-
och-hatad-av-miljoner/ 
 
269. 2016-11-26 21:01 
Första upplagan av e-DN ute. 1000 svenskar dör varje år i 
cancer orsakad av alkohol, visar forskning som 
presenteras på DN Debatt. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/forskare-varnar-for-
koppling-mellan-alkohol-och-cancer/ 
 

270. 2016-11-27 09:49  
SMHI varnar för hårda vindar i kombination med snö: “Var 
försiktig”. http://www.dn.se/sthlm/sno-och-harda-vindar-
orsakar-trafikproblem/ 
 

271. 2016-11-27 16:17 
Stora trafikproblem och 10 000 hushåll utan ström i 
snöovädret. 
http://www.dn.se/sthlm/sno-och-harda-vindar-orsakar-
trafikproblem/ 
 

272. 2016-11-27 20:03 
Redan svaga elever drabbas hårdast av lärarbristen, visar 
DN:s granskning. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/lararbristen-slar-hardast-
mot-de-svagaste-eleverna/ 
 
273. 2016-11-27 21:00 
Första upplagan av e-DN ute. Livet i Havanna går vidare 
efter Castro - DN på plats på kuba. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/dn-i-havanna-flaggorna-
pa-halv-stang/ 
 

274. 2016-11-27 21:07 
Storseger för Francois Fillon i primärvalet - blir franska 
högerns presidentkandidat. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fillon-far-utmana-le-pen/ 
 

275. 2016-11-27 23:09 
Just nu: Julbocken i Gävle brinner - bara timmar efter stora 
invigningen. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/gavlebocken-brann-ned/ 
 

276. 2016-11-28 12:33 
“Oviljan att förhandla kan stå al-Assad dyrt”. DN:s Erik 
Ohlsson om framryckningarna i Aleppo. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/erik-ohlsson-hogt-pris-
for-atererovring-av-aleppo/ 
 
277. 2016-11-28 13:00 
Två nyckelpersoner i oljebolaget Lundin Petroleum 
misstänks för grovt folkrättsbrott, skriver Aftonbladet. 
http://www.dn.se/ekonomi/lundin-petroleum-misstanks-for-
grovt-folkrattsbrott/ 
 

278. 2016-11-28 14:21 
Gustav Fridolin (MP) efter DN:s granskning av lärarbristen: 
Kommunerna bryter mot lagen.  
http://www.dn.se/nyheter/politik/fridolin-kommunerna-
bryter-mot-lagen/ 
 

 
 
 
 

279. 2016-11-28 16:46 
Just nu: Flera till sjukhus efter skottlossning på universitet i 
USA. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/elva-skadade-i-attack-pa-
campus-i-usa/ 
 
280. 2016-11-28 18:50 
Lina Wolff får Augustpriset i den skönlitterära kategorin för 
“De polygotta älskarna”. 
http://www.dn.se/dnbok/storslam-for-kvinnor-nar-
augustpriset-delades-ut/ 
 
281. 2016-11-28 20:10 
DN granskar: Lärarna flyr inte skolan - de stannar längre 
än förut, visar ny statistik. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/lararflykten-en-modern-
myt/ 
 
282. 2016-11-28 21:00  
Första upplagan av e-DN ute. Kubaner köar för att ta ett 
sista farväl av Fidel Castro i Havanna.  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/hundratusentals-tog-ett-
sista-farval-av-fidel-castro/ 
 

283. 2016-11-29 07:08 
Passagerarflygplan uppges ha kraschat i Colombia.  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/manga-doda-i-
flygplansolycka-i-colombia/ 
 

284. 2016-11-29 09:10 
25 döda har hittats efter flygolyckan i Colombia, skriver TT. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/manga-doda-i-
flygplansolycka-i-colombia/ 
 

285. 2016-11-29 10:02 
Trendbrott för svenska skolelever: Bättre på matematik 
och naturvetenskap, visar kunskapsmätningen i Timss. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kunskapsmatningen-
timss-presenteras/ 
 
286. 2016-11-29 10:16 
Ericssons kris: 820 personer sägs upp i Borås och kumla. 
http://www.dn.se/ekonomi/over-800-far-ga-fran-ericsson/ 
 

287.2016-11-29 12:03 
Peter Gerhardsson blir ny förbundskapten för 
damlandslaget i fotboll. 
http://www.dn.se/sport/fotboll/gerhardsson-fotboll-ar-inte-
herrar-eller-damer/ 
 

288. 2016-11-29 17:11 
Veckan efter Nya Karolinskas öppnade är trycket på länets 
akutmottagningar mycket högt. 
http://www.dn.se/sthlm/hart-tryck-pa-sos-akuten-nar-nya-
karolinska-oppnat/ 
 

289. 2016-11-29 20:02 
Astra Zenecas “luftbro” viktig efter Brexit. 
http://www.dn.se/ekonomi/efter-brexit-medicinjatten-satsar-
pa-eget-flyg-till-goteborg/ 
 

290.2016-11-29 21:00 
Första upplagan av e-DN ute. Tre miljöforskare på DN 
Debatt: Beskatta flyget som bilen för att nå klimatmålen. 
http://www.dn.se/debatt/beskatta-flyget-som-bilen-for-att-
na-klimatmalen/ 
 
291.2016-11-30 09:43 
Charlotte Perrelli tillbaka i Melodifestivalen 2017 - följ 
liverapporteringen på DN.se. 
http://www.dn.se/kultur-noje/melodifestivalen/de-tavlar-i-
nasta-ars-melodifestival/  
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292. 2016-11-30 13:26 
Svensk Handel varnar för ny våg av bluffakturor: “Det har 
formligen exploderat”. http://www.dn.se/ekonomi/svensk-
handel-varnar-for-ny-vag-av-bluffakturor/ 
 
293. 2016-11-30 13:42 
Förmaksflimmer bakom Charlotte Kallas kollaps i 
världscuppremiären, visar den medicinska 
undersökningen. 
http://www.dn.se/sport/orsaken-till-charlotte-kallas-kollaps-
formaksflimmer/ 
 
294. 2016-11-30 21:04 
Första upplagan av e-DN ute. Arbetsförmedlingens chef 
om att reglerna för lönebidrag måste bli enklare. 
http://www.dn.se/ekonomi/af-enklare-regler-for-lonestod-
behovs/ 
 
295. 2016-12-01 08:32 
Pappan döms till 10 års  fängelse för mordförsök på 
spädbarn. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/10-ar-for-mordforsok-pa-
spadbarn/ 
 

296. 2016-12-01 09:33 
De rödgröna partierna ökar sin ledning jämfört med 
alliansen, visar SCB:s stora partisympatiundersökning. 
http://www.dn.se/nyheter/politik/rodgrona-storst-i-scbs-
matning/ 
 

297. 2016-12-01 11:25 
Flera barn saltförgiftade på sjukhus i Stockholm. 
Personalen ska ha uppmanats att hålla tyst om händelsen. 
http://www.dn.se/sthlm/sma-barn-saltforgiftades-pa-
sjukhus-deras-son-svavade-mellan-liv-och-dod/ 
 

298. 2016-12-01 13:38 
Arbogakvinnan misstänks för mord på sin make, enligt 
Åklagarmyndigheten. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/arbogakvinna-
mordmisstankt/ 
 
299. 2016-12-01 18:14 
Antalet mål i migrationsdomstolarna har fördubblats i 
oktober och november jämfört med samma tid förra året. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/rekordmanga-mal-hos-
migrationsdomstolarna/ 
 
300. 2016-12-01 20:09 
Polisen i Malmö vill medla mellan de kriminella gängen för 
att få stopp på morden. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-i-malmo-redo-att-
forhandla-med-gangen/ 
 

301. 2016-12-01 20:22 
Frankrikes president Francois Hollande ställer inte upp för 
omval. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/hollande-staller-inte-upp-
for-omval/ 
 

302. 2016-12-01 21:03 
Deras 3 månader gamla son svävade mellan liv och död 
sedan han saltförgiftades på sjukhus. Pappan berättar för 
DN. 
http://www.dn.se/sthlm/sma-barn-saltforgiftades-pa-
sjukhus-deras-son-svavade-mellan-liv-och-dod/ 
 
303. 2016-12-01 21:08 
Första upplagan av e-DN ute. Läs om domen som ger 
arbetsgivare rätt att skära ned anställdas arbetstid. 
http://www.dn.se/arkiv/ekonomi/arbetsgivare-far-skara-i-
arbetstid-efter-dom/ 
 

 
 

304. 2016-12-02 07:02 
SMHI varnar för ishalka på vägarna i södra Sverige.  
http://www.dn.se/nyheter/sverige/risk-for-ishalka-pa-
vagarna-i-sodra-sverige/ 
 

305. 2016-12-02 07:32 
Stor genomgång av Donald Trumps regering. Före detta 
generalen James “Mad dog” Mattis nomineras till 
försvarsminister.  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/trump-ger-pentagon-till-
mattis/  
 
306. 2016-12-02 08:27 
Haverilarm utlöst på Arlanda - flygplan i luften uppges ha 
fått problem med landningstillfället.  
http://www.dn.se/sthlm/nodlandning-pa-arlanda-1/ 
 

307. 2016-12-02 08.51 
Planet som hade problem med landningsstället har gjort en 
lyckad nödlandning på Arlanda. 
http://www.dn.se/sthlm/nodlandning-pa-arlanda-1/ 
 

308. 2016-12-02 21:07 
Första e-DN ute. Så kan världen förändras med Donald 
Trump vid makten. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/experterna-om-det-nya-
varldslaget/ 
 

309. 2016-12-02 22:25 
Två personer har dödats i samband med skottlossning i 
Rinkeby i Stockholm, skriver polisen på sin hemsida. 
http://www.dn.se/sthlm/tva-ihjalskjutna-i-rinkeby/ 
 

310. 2016-12-03 07:35 
Donald Trumps telefonsamtal med Taiwans president kan 
utlösa diplomatisk kris och väcka Kinas vrede.  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/torbjorn-petersson-
trumps-telefonsamtal-kan-starta-diplomatisk-kris/ 
 

311. 2016-12-03 21:02 
Första upplagan av e-DN ute. DN/Ipsos: Svårt för svenskar 
att beskriva vad svenska värderingar är.  
http://www.dn.se/nyheter/sverige/var-tredje-svensk-vet-
inte-vad-som-ar-svenskt/ 
 
312. 2016-12-04 07:50 
Nästa helg tar Colombias president Juan Manuel Santos 
emot Nobels fredspris - i en exklusiv intervju berättar han 
om krig, fred och motgångar.  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/santos-fredspriset-gav-
mig-en-knuff-framat-just-vid-ratt-tillfalle/ 
 

313. 2016-12-04 09:46 
Polisen bekräftar: De tre som sköts ihjäl utanför en 
restaurang i Finland var alla kvinnor. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kand-lokalpolitiker-och-
journalister-skjutna-i-finland/ 
 

314. 2016-12-04 13:25 
De tre kvinnor som sköts ihjäl i Finland i natt var 
stadsfullmäktiges ordförande och två journalister. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kand-lokalpolitiker-och-
journalister-skjutna-i-finland/ 
 

315. 2016-12-04 17:36 
Högerpopulistiska Norbert Hofer erkänner sig besegrad av 
Alexander Van der Bellen i Österrikes presidentval, enligt 
kampanjchefen.  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/van-der-bellen-utropas-
till-segrare-i-osterrike/ 
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316. 2016-12-04 21:01 
Första upplagan av e-DN ute. Så vill de vända raset för 
svenska skolan - DN ställer Gustav Fridolin och Jan 
Björklund mot väggen. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-vill-de-gora-skolan-
battre/ 
 
317. 2016-12-05 07:08 
Italiens premiärminister Matteo Renzi avgår efter förlusten 
i folkomröstningen om landets författning.  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/matteo-renzi-avgar-efter-
forlust-i-folkomrostningen/ 
 
318. 2016-12-05 10:43 
Bob Dylan skriver tacktal till Nobelprisutdelningen men 
kommer fortsatt inte att närvara, enligt Nobelstiftelsen. 
http://www.dn.se/kultur-noje/patti-smith-tolkar-bob-dylan-
pa-nobelprisutdelningen-och-dylan-sjalv-levererar-tacktal/ 
 

319. 2016-12-05 11:19 
En man har anhållits misstänkt för terroristbrott kopplat till 
en moskébrand i Malmö. 
http://www.dn.se/nyheter/lokalt/skane/malmodad-gors-till-
is-propaganda/  
 
320. 2016-12-05 15:37 
Sverigedemokraterna utesluter riksdagsledamoten Anna 
Hagwall efter antisemitiska uttalanden. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverigedemokraterna-
utesluter-anna-hagwall/  
 

321. 2016-12-05 18:43 
En kvinna och en pojke har dödats i knivattack vid skola i 
Norge.  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinna-och-pojke-
dodade-i-knivattack-vid-skola-i-norge/ 
 

322. 2016-12-05 18:46 
Frankrikes premiärminister Manuel Valls avgår för att 
kunna kandidera till presidentposten, uppger Reuters. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/frankrikes-
premiarminister-avgar-blir-presidentkandidat/ 
 

323. 2016-12-05 21:10 
Första upplagan av e-DN ute. Här är Sveriges mest 
sårbara kommuner - nya siffror från Tillväxtverket. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/har-ar-sveriges-100-
mest-sarbara-kommuner/ 
 
324. 2016-12-06 07:28 
Brand härjar i flerbostadshus i Upplands-Bro - boende 
hoppade från balkonger. 
http://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/flera-hoppade-fran-
lagenhetsbrand/ 
 

325. 2016-12-06 09:30 
Frankrikes inrikesminister Bernard Cazeneuve har utsetts 
till landets nye premiärminister efter Manuel Valls.  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/cazeneuve-ny-fransk-
premiarminister/ 
 

326. 2016-12-06 10:41 
Mannen som misstänks för terrorbrott mot moské i Malmö 
begärs häktad.  
http://www.dn.se/nyheter/lokalt/skane/malmodad-gors-till-
is-propaganda/ 
 

327. 2016-12-06 11:00 
Efter krisrapporten: Svenska skolresultaten vänder uppåt - 
DN sänder live om nya Pisa-undersökningen. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-pisa-matning-
skolresultaten-vander-uppat/ 
 

 

328. 2016-12-06 11:07 
Riksdagsledamoten Martin Kinnunen (SD) döms av 
hovrätten för bokföringsbrott.  
http://www.dn.se/nyheter/politik/sds-martin-kinnunen-
overklagar-fallande-domen-i-hovratten/ 
 
329. 2016-12-06 13:01 
Henrik Stenson tilldelas Svenska Dagbladets bragdguld 
2016. 
http://www.dn.se/sport/henrik-stenson-tilldelas-
bragdguldet-2016/ 
 
330. 2016-12-06 21:02 
Första upplagan av e-DN ute. Vilka är egentligen 
rebellgrupperna som strider i Aleppo? DN:s Erik Ohlsson 
reder ut. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/oppositionen-i-syrien-en-
mosaik-av-rebellgrupper/ 
 

331. 2016-12-07 06:44 
Minst 25 döda i jordskalv utanför Banda Aceh, Indonesien 
- dussintals befaras vara fast i rasmassorna. 
http://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/flera-doda-i-
jordskalv-i-indonesien/ 
 

332. 2016-12-07 09:11 
En 15-årig pojke har erkänt dubbelmordet i norska 
Kristiansand, skriver TT.  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/15-arig-pojke-haktad-for-
dubbelmordet-i-norge/ 
 

333. 2016-12-07 17:43 
Barn till papperslösa kan få ekonomiskt bistånd - det som 
tidigare kallades socialbidrag - av Stockholms stad.  
http://www.dn.se/sthlm/ekonomiskt-bistand-till-
papperslosa-barn/ 
 

334. 2016-12-07 20:02 
Rättsväsendet använder inte den nya lag som skulle 
stoppa terrorfinansiering från Sverige.  
http://www.dn.se/nyheter/sverige/terrorpengar-forsvinner-
trots-ny-lag/ 
 

335. 2016-12-07 20:16 
DN:s Peter Loewe: Italiens framtid ett mörkt hål efter 
premiärminister Matteo Renzis avgång. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/peter-loewe-italiens-
framtid-ett-morkt-hal-efter-renzis-avgang/ 
 

336. 2016-12-07 21:01 
Första upplagan av e-DN ute. Pristagarna samlas inför 
Nobelfesten. 
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/nobelpriset-forsatte-
ben-feringa-i-ett-exciterat-tillstand/ 
 

337. 2016-12-08 10:17 
Efter sänkt prognos - Fingerprint Cards aktie rasar med 
över 15 procent vid börsöppningen.  
http://www.dn.se/ekonomi/fingerprint-rasar-pa-stigande-
bors-1/ 
 
338. 2016-12-08 19:09 
Varning för tsunami efter kraftigt skalv utanför 
Salomonöarna. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/tsunamivarning-for-
sodra-stilla-havet/ 
 

339. 2016-12-08 21:03 
Första upplagan av e-DN ute. Christer Fuglesang med 
flera på DN Debatt: Sätt målet att en svensk ska landa på 
Mars på 2030-talet. 
http://www.dn.se/debatt/satt-malet-att-en-svensk-ska-
landa-pa-mars-pa-2030-talet/ 
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340. 2016-12-08 21:34 
Förre astronauten och senatorn John Glenn är död, 
uppger Reuters.  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fore-detta-astronauten-
john-glenn-har-dott/ 
 

341. 2016-12-09 07:58 
“Liv står på spel.” Hillary Clinton varnar för spridningen av 
falska nyheter.  
http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/clinton-falska-nyheter-
riskerar-liv/ 
 
342. 2016-12-09 08:23 
Efter korruptskandalen: Sydkoreas parlament röstar ja till 
att ställa president Park Geun.hye inför riksrätt, skriver 
AFP.  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/odesdag-for-sydkoreas-
park/ 
 

343. 2016-12-09 11:09 
Just nu: 25-årig man frias av Svea hovrätt för misstänkt 
terrorresa.  
http://www.dn.se/nyheter/sverige/man-frias-av-hovratten-
for-misstankt-terrorresa/ 
 

344. 2016-12-09 21:27 
Över 1000 ryska idrottare i OS och Paralympics har dopat 
sig, uppger Wada i en ny rapport.  
http://www.dn.se/sport/over-1-000-dopade-ryssar-i-os-och-
paralympics/ 
 

345. 2016-12-09 16:49 
Misstänkt terrorist gripen i Rotterdam - ska ha haft 
automatvapen och sprängämnen i sin bostad.  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/terrormisstankt-greps-
med-kalasjnikov/ 
 

346. 2016-12-09 18:39 
Obama beordrar utredning av ryska hackerattacker under 
presidentvalskampanjen.  
http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/obama-utred-
cyberattackerna-under-valet/ 
 
347. 2016-12-09 20:42 
Gotland är splittrat om ryska gestaltningsbolaget Nord 
Stream ska få hyra en kaj i Slite för att lägga nya 
gasledningar i Östersjön. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/splittring-pa-gotland-om-
gasledningen/ 
 

348. 2016-12-09 21:19 
Första upplagan av e-DN ute: Magdalena Ribbing om hur 
du får en lyckad Nobelfest. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/magdalena-ribbing-sa-
gor-man-succe-pa-festernas-fest/ 
 

349. 2016-12-10 07:28 
Hemlig CIA-utredning: Ryssland ska ha försökt hjälpa 
Trump i presidentvalet. 
http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/cia-ryssland-hjalpte-
trump/ 
 

350. 2016-12-10 11:07 
Yxrånare slog till mot butik vid Sergels torg i centrala 
Stockholm. 
http://www.dn.se/sthlm/yxranare-slog-till-vid-sergels-torg/ 
 

351. 2016-12-10 19:03 
Gästerna anländer till Stadshuset för Nobelbanketten. Följ 
kvällens festligheter på DN.se. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/folj-nobelkvallen-direkt-
pa-dnse/ 
 

 

352. 2016-12-10 19:18 
Vaktel från Södermanland huvudrätt på Nobelmenyn. 
http://www.dn.se/mat-dryck/kvallens-meny-pa-
nobelbanketten/ 
 
353. 2016-12-10 20:58 
Många skadade i explosion i Istanbul. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/minst-38-dodade-i-
bombattack-i-istanbul/ 
 
354. 2016-12-10. 21:07 
Första upplagan av e-Dn ute. Experter varnar för 
räntefonder inför 2017. 
http://www.dn.se/ekonomi/varning-for-rantefonder-infor-
nasta-ar/ 
 

355. 2016-12-11 08:23 
Minst 29 döda efter gårdagens bombattack i Istanbul. 
Vittne: “Det var ett helvete, lågorna slog högt upp i himlen.”  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/minst-38-dodade-i-
bombattack-i-istanbul/ 
 
356. 2016-12-11 09:47 
Dödssiffran efter bombdåden i Istanbul stiger - minst 38 
döda enligt Turkiets inrikesminister. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/minst-38-dodade-i-
bombattack-i-istanbul/ 
 

357. 2016-12-11 12:06 
Flera olyckor i snöovädret - SMHI varnar för plötslig 
ishalka. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/varning-for-plotslig-
ishalka-fram-till-mandag-morgon/ 
 

358. 2016-12-11 19:12 
FRA följer inte lagen om hur avlyssnade personuppgifter 
ska sparas, enligt utredning. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fras-kansliga-information-
kan-hamna-i-fel-hander/ 
 

359. 2016-12-11 20:30 
Sveriges utsläpp minskar fortfarande, men i långsammare 
takt än tidigare, visar ny statistik från Naturvårdsverket. 
http://www.dn.se/ekonomi/sveriges-utslapp-minskar-i-
langsammare-takt/ 
 
360. 2016-12-11 21:03 
Första upplagan av e-DN ute. Annelie Nordström, fd 
ordförande i kommunal, på DN Debatt: Därför byter jag 
parti till Feministiskt initiativ. 
http://www.dn.se/debatt/darfor-byter-jag-parti-till-
feministiskt-initiativ/ 
 

361. 2016-12-11 21:42 
Cancerforskaren och författaren Georg Klein har avlidit. 
Han blev 91 år gammal. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/cancerforskaren-georg-
klein-har-avlidit/ 
 

362. 2016-12-12 08:12 
Trump vill tvinga Kina till förhandlingsbordet - hotar med att 
överge USA:s mångåriga “Ett Kina”-politik. 
http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/trump-hotar-byta-
kinapolitik-vill-tvinga-kina-forhandla/ 
 

363. 2016-12-12 20:07 
Många teknikprylar innehåller farliga halter av förbjudna 
ämnen - lågpriskedjor polisanmälda för miljöbrott. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/amina-manzoor-vi-
konsumenter-har-ocksa-ett-ansvar/ 
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364. 2016-12-12 21:02 
Första upplagan av e-DN ute. Stoppad sjukpenning kan 
vara fördel för den sjukskrivne, skriver Riksrevisionen i ny 
rapport. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/stoppad-sjukpenning-
kan-vara-en-fordel-for-den-sjukskrivna/ 
 
365. 2016-12-13 06:48 
Strömavbrott orsakar stora störningar i tunnelbanan. SL 
har ingen prognos för när problemen kan vara åtgärdade. 
http://www.dn.se/sthlm/trafiken-i-gang-med-forseningar-pa-
tunnelbanan/ 
 
366. 2016-12-13 11:41 
FN: Massdödande av civila efter att regeringsvänliga 
styrkor tagit sig in i Aleppo.  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-totalt-sammanbrott-
for-humanitet-i-aleppo/ 
 
367. 2016-12-13 12:21 
Donald Trump nominerar Rex Tillerson, vd för oljebolaget 
Exxon Mobil, till ny utrikesminister. 
http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/usas-nya-
utrikesminister-om-trump-far-valja/ 
 
368. 2016-12-13 14:22 
Uppemot hundra barn är instängda i en byggnad som 
attackerades i Aleppo, enligt Unicef. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-totalt-sammanbrott-
for-humanitet-i-aleppo/ 
 

369. 2016-12-13 20:02 
DN granskar: 43 fotbollsspelare som spelat i allsvenskan 
och superettan pekas i hemliga Uefa-dokument ut som 
misstänkta för inblandning i uppgjorda matcher.  
http://www.dn.se/sport/uppgifter-elitspelare-misstankta-for-
fixade-matcher/ 
 

370. 2016-12-13 21:00 
Första upplagan av e-DN ute. Internets filterbubblor kan 
öka polarisering - så kan du avslöja falska nyheter.  
http://www.dn.se/kultur-noje/internets-filterbubblor-kan-
oka-polarisering/ 
 

371. 2016-12-14 08:02 
DN granskar: Tre klubbar dominerar på Uefas lista över 
spelare som misstänks för uppgjorda matcher. 
http://www.dn.se/sport/fotboll/tre-klubbar-dominerar-uefas-
hemliga-matchfixningslista/ 
 
372. 2016-12-14 12:32 
Karlshamn bromsar planerna på uthyrning av hamnen till 
ryska gasledningen Nord Stream 2.  
http://www.dn.se/nyheter/politik/gotland-stoppar-och-
karlshamn-bromsar-planer-for-rysk-gasledning/ 
 

373. 2016-12-14 12:39 
Gymnasieskola i Stockholm stängs akut på grund av 
magsjuka - minst 250 har insjuknat.  
http://www.dn.se/sthlm/globala-gymnasiet-evakueras-efter-
magsjuka/ 
 

374. 2016-12-14 13:09 
DN granskar matchfixning: 35 miljoner spelas på varje 
superettanmatch - 70 procent satsas i Asien.  
http://www.dn.se/sport/fotboll/snittspelet-pa-en-
superettanmatch-35-miljoner-70-procent-satsas-i-asien/ 
 

375. 2016-12-14 19:02 
DN granskar matchfixning: 33-åring utpekad som svensk 
huvudman i internationellt nätverk.  
http://www.dn.se/sport/33-aring-utpekad-som-svensk-
huvudman-i-internationellt-matchfixningsnatverk/ 
 
 

376. 2016-12-14 20:05 
USA:s centralbank höjer styrräntan.  
http://www.dn.se/ekonomi/usas-centralbank-hojer-
styrrantan/ 
 
377. 2016-12-14 21:00 
Första upplagan av e-DN ute. “Assadregimens seger i 
Aleppo väcker inget större hopp om fred”, skriver DN:s Erik 
Ohlsson. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/erik-ohlsson-foljderna-av-
konflikten-ar-ooverblickbara/ 
 
378. 2016-12-16 12:57 
Annika Strandhäll till DN: Regeringen satsar 2,9 miljarder 
på att minska sjukskrivningarna.  
http://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-satsar-29-
miljarder-pa-sjukskrivna/ 
 

379. 2016-12-16 20:01 
Centerpartiet får ny toppnotering på 9 procent i DN/Ipsos 
decembermätning. 
http://www.dn.se/nyheter/politik/centern-far-ny-
toppnotering-i-dnipsos/ 
 

380. 2016-12-16 21:05 
Första upplagan av e-DN ute. Två polischefer på DN 
Debatt: Aldrig förr har så många svenskar anmält att de 
utsatts för bedrägerier. År 2016 kommer att bli rekordår. 
http://www.dn.se/debatt/enkla-atgarder-kan-stoppa-de-
rekordmanga-bedragerierna/ 
 
381. 2016-12-16 21:47 
Barack Obama lovar att vidta åtgärder mot Ryssland efter 
avslöjanden om hackerattacker som kan ha påverkat 
presidentvalet. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/obama-varnar-ryssland-
efter-hackerattacker/ 
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