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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur annonser samt nyhetstext i 
tidningen vänder sig till olika målgrupper. Vi vill även kontrollera 
Hallandspostens kvalitet vad gäller nyhetstexter och annonser. Kommer dessa 
att påverkas något när vi nu går in i en lågkonjunktur.  
 

Metod 
Denna uppsats bygger på tre olika metoder, personliga intervjuer, 
surveyundresökning samt en innehållsanalys av Hallandsposten. De personliga 
intervjuerna är gjorde med Marianne Holm (Tillförordnad chefsredaktör på 
Hallandsposten) och VD:N på en av Hallandspostens största annonsörer. 
Surevyundersökningen har fungerat som en förstudie där vi utfrågade 170 
slumpvisst utvalda personer med ett färdigställt frågeformulär om vad de tyckte 
om Hallandsposten.  
 

Resultat 
Resultatet av studien visar att Hallandsposten vänder sig till alla åldrar då 
problemet ligger på ett annat område. Lågkonjunkturens påverkan har varit 
svår att urskilja då den fortfarande är i en begynnelsefas. Kvaliteten på 
Hallansposten är hög men för att behålla den höga kvaliteten måste de hela 
tiden söka nya annonsörer, vilket medför att annonsörerna får en större 
inverkan över tidningen.  
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1. Inledning 
Den studie vi kommer att genomföra syftar till att kartlägga hur 
Hallandsposten (kommer under resterande del av uppsatsen benämnas HP) 
väljer sitt innehåll för att vända sig till en så bredd målgrupp som möjligt. Vi 
kommer även att undersöka hur den rådande lågkonjunkturen påverkar 
annonseringen i tidningen samt undersöka vilken kvalitet tidningen håller, 
annonser kontra artiklar. I denna studie kommer vi tillämpa olika teoretiska 
begrepp som kommer att ligga till grund för vår analys av HP:s arbetssätt.  

 
Viktigt för oss är att kunna kartlägga vad för slags nyheter som det skrivs om 
då det är dessa som lockar prenumeranter. Och ju mer prenumeranter de har 
desto lättare får de att skaffa annonsörer när de når ut till många människor. 
 

1.1 Hallandsposten 
Hallandsposten, tillsammans med Hallands Nyheter ägs av storkoncernen 
Stampen. HP finns idag på orterna Halmstad, Hylte och Laholm. Enstaka 
prenumeranter finns även i Falkenberg och Varberg. Antalet prenumeranter är 
i dagsläget 32500, och har så varit de tre senaste åren. De säljer ca 400 – 500 
lösnummer per dag. HP gick från formatet broadsheet till tabloidformat 
februari 2007, och antalet sidor är i regel 56. Förutom HP, ger bolaget ut 
bilagorna Hallands Affärer och Entré tio gånger per år. Kring jul, sommar samt 
vid en del övriga tillfällen utkommer de med bilagor, t.ex. temabilagor. HP för 
inget presstöd, då det delas ut till den näst största tidningen. I vårt område, är 
det Laholms tidning.  
HP har i dagsläget ett stabilt prenumerationsantal, och har så haft de senaste 
åren. Trots en lågkonjunktur spår de inget större tapp av prenumeranter, då 
deras prenumeranter som ligger i åldrarna 50+ inte påverkas lika omfattande 
som yngre, arbetslös samt nyutbildade. De tre sistnämnda påverkas desto 
hårdare av konjunkturen, då arbetsmarknaden blir hårdare, det finns mindre 
jobb, och nyutbildade, samt outbildade ratas då erfarenhet går före. De 
befintliga prenumeranterna drabbas alltså inte lika hårt av lågkonjunkturen, och 
finner ingen anledning att avsluta sin prenumeration. Detta medför att HP 
ligger på ett stabilt prenumerationsantal, men ökar inte heller i dessa tider.  
 
HP uppmärksammade i juni månad 2008 ett tapp av annonsörer. Vilket 
fortsatte och kunde ses tydligt även i september månad samma år. HP’s största 
annonsörer är konjunktursberoende, exempel på detta är en av deras största 
annonsör som är ett bilförmedlingsföretag. Om annonsörernas produkter säljer 
mindre, genererar det mindre pengar till annonsering. Halmstad har ett relativt 
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stort utbud av gratismedia samt övrig media. Det medför en hård konkurrens 
om annonsörernas pengar. HP har, enligt tf chefredaktör Marianne Holm, inte 
råd att få en minskad inkomst i form av annonspengar.  
 

1.2 Annonsering 
För att kunna driva en morgontidning är det viktigt att även ha framgång med 
att skaffa sig trogna och återkommande annonsörer. I de flesta fall för en 
morgontidning fördelar sig inkomsterna som följande: 
 

• Prenumeranter 1/3 av den totala inkomsten 
• Annonsörer 2/3 av den totala inkomsten (S.Melesko;1999;s.35) 
 

När inkomsterna fördelar sig på detta sätt är det extremt viktigt för tidningarna 
att behålla samt kunna rekrytera nya starka annonsörer. Som tidigare nämnt är 
många av HP´s största annonsörer konjunkturberoende vilket gör att det 
uppstår en problematik nu när vi befinner hos i en lågkonjunktur, vilket 
medför att dessa inte kommer att behöva annonsera lika mycket som tidigare. 
Historiskt sett är detta precis vad som kommer att hända då vi i början av 
1990-talet upplevde en lågkonjunktur precis som vi gör nu. När detta inträffade 
tappade många morgontidningar sina stora annonsörer och var tvungna att öka 
inkomsterna på annat håll (S.Hadenius & L.Weibull;2005;s.102). När detta ska 
genomföras är det viktigt att inte bara tänka på att höja prenumerationspriset 
vilket då i sin tur kan leda till att tidningen tappar prenumeranter. Den 
viktigaste biten är att öka antalet prenumeranter för att på så viss höja 
inkomsten. Även för privatpersoner spelar konjunktur svängningarna in när de 
ska annonsera. Med privatannonsering menas exempelvis köp och sälj sidorna 
som många morgontidningar har. Inkomsterna från privatannonser påverkar 
inte tidningens inkomster i så hög grad. Att ändå hålla kolla på dessa är viktigt 
då den plast som skulle ha fyllts med privatannonser då måste fyllas med något 
annat för att kunna ge ut en ungefär lika stor tidning varje dag. HP´s 
snittformat ligger i dagsläget på 56 sidor.  
 
För att annonsörer ska tycka att det är lönsamt att annonsera i en 
morgontidning brukar det nämnas att tidningen ska ha en hushållstäckning på 
50% eller högre (S.Melesko;1999;s.37). Detta är något som HP uppfyller då de 
täcker 60% av hushållen i sitt spridningsområde 
(http://www.dagspress.se/ettasearch/tidningsinfo.jsp?newspaper=49). 
Tidningens målgrupp påverkar även vilka slags annonsören som vill lägga 
pengar på att synas just i den tidningen. Då HP har en äldre läsarkrets medför 
detta att de tappar vissa annonsörer som skulle kunna vara intresserade av att 
annonsera i HP.  
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1.3 Finanskrisen 
Finanskrisen är en av de centrala delarna till att vi valt att genomföra en studie 
av just detta ämne. Men vad är då orsaken till finanskrisen? Bakgrunden till 
detta ligger i en expansion av utlåning över hela världen. Detta har skett genom 
att framförallt de amerikanska bankerna har hållit styrräntorna låga efter den 
förra lågkonjunkturen i samband med IT- och telekomkraschen i början av 
2000-talet. Räntorna hölls sedan låga då den blivande inflationen tolkades som 
ett mindre problem då den hölls nere av prispressen på många varor 
(http://www.ekonomifakta.se/sv/Om_Ekonomifakta/Nyheter/Vad-ar-
finanskrisen/). Att vi befinner oss i en finanskris leder till som vi tidigare 
nämnt att ”medelhushållen” behöver spara pengar. 
 

1.4 Avgränsning 
Vi kommer i denna studie begränsa oss i hur HP´s nyheter vänder sig till olika 
målgrupper. Då lockandet av en bredd målgrupp spelar in när en annonsör 
väljer tidning är det viktigt för HP att vända sig till en bredd målgrupp för att 
kunna locka så många annonsörer som möjligt. Vi vill även titta på huruvida 
HP håller en hög kvalitet text kontra annonser.  
 

2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur annonser samt nyhetstext i 
tidningen vänder sig till olika målgrupper. Vi vill även kontrollera HP´s kvalitet 
vad gäller nyhetstexter och annonser. Kommer dessa att påverkas något när vi 
befinner hos i en lågkonjunktur.  
 

3. Frågeställningar 
De frågeställningar vi kommer utgå ifrån är följande: 
 

• Vilken/vilka målgrupper lockar innehållet i tidningen? 
• Hur påverkas annonseringen i HP av lågkonjunkturen? 
• Håller HP en hög kvalitet, text kontra annonser? 
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4. Teori 
Att välja en teoretisk utgångspunkt är viktigt för att sedan i analysen kunna 
koppla ihop de empiriska resultaten med den valda teorin för att kunna dra 
slutsatser. Teorin ligger även till grunden för hur forskaren ställer sin 
forskningsfråga i förhållandet till fältet som ska studeras (P.Aspers;2007;s.85). 
Detta betyder även att insamlandet av empirin måste anpassas för att stämma 
överens med de teoretiska utgångspunkterna. Då vårat arbete kommer bestå av 
en rad olika analyser och tolkningar är det viktigt att förstå att vi inte kommer 
att kunna penetrera ämnet med ett objektiv synsätt. Vi kommer därför att få 
utgå från ett hermeneutiskt synsätt vilket vi kommer att presentera i slutet av 
detta kapitel.  
 

4.1 Politisk kommunikation 
Politik går ut på att, med retorisk hjälp, etablera en mening. Man vill 
åstadkomma ett meningsskapande bland de som är tänkta att ta del av 
informationen. Det är omöjligt att sprida sina politiska meningar utan någon 
form av kommunikationsmetod. Kommunikationen bidrar till en omfattande 
meningsbyggnad då den kan skickas och spridas över hela världen. Med hjälp 
av olika medier som kommunikation t.ex. Internet, TV eller tidningar, kan 
utgivaren vara säker på att det han/hon vill få sagt, når ut. Heradstveit och 
Björgo skriver i sin bok Politisk kommunikasjon att ”politisk påverknad kan 
som nemnt berre skje gjennom kommunikasjon” (D.Heradstveit & 
T.Björgo;1987;s.14). Som nämndes i inledningen av texten, går det ut på att 
etablera en mening genom retorik, alltså en övertalnings/övertydningsmetod. 
Det finns olika tillvägagångssätt att använda retorikens egenskaper när man vill 
etablera en mening. Talar man om att använda retorik som propaganda, menar 
Heradstveit och Björgo att man manipulerar fakta, att det är en övertalning 
med alla medel tillåtna (D.Heradstveit & T.Björgo;1987;s.12). Det är tillåtet att 
ändra om i texter och t.o.m. ljuga för att få de man vänder sig till att hålla med. 
En sann retorik, bygger på en stark argumentering och dialog, det förs en 
diskussion och man ska fungera som upplysande (D.Heradstveit & 
T.Björgo;1987;s.12). Det finns tydliga historiska exempel på goda retoriska 
talare som använt metoden på goda och onda sätt, men ändå nått samma 
resultat, att de skapar ett meningsbyggande och når ut till en bred publik. På 
den onda sidan finns bl.a. Adolf Hitler, som beskrivits som en god talare och 
använde retoriken till att skapa hemska politiska meningar. På den goda sidan 
finns Martin Luther King som stod upp och kämpade för de svartas rättigheter 
i Amerika under 60-talet.  
 
De fyra viktigaste teoretikerna inom politisk kommunikation är Ogden & 
Richards, Saussure samt Peirce. Ogden och Richards utvecklade en triangel 
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som säger att det finns en koppling från symbol, till referens vidare till referent, 
samt en indirekt koppling mellan referent och symbol (Heradstveit & Björgo 
1987;s.22). Saussure har även ritat en modell där tecknet är utgångspunkten. 
Utgångspunkten för hans semiologiska tanke var språket, och tecknet är en 
korrelation mellan ett uttryck och ett innehåll (Heradstveit & Björgo 
1987;s.23). Även teoretikern Peirce ritade en triangel, där tecken, objekt och 
”interpretant” är sammankopplade. I boken följer en kort förklaring om hur 
denna triangel fungerade 

”A sign is something which stands to somebody for something in some 
respect or capacity. It addresses somebody , that is, creates in the mind 
of that person an equivalent sign, or perhaps a more developed sign. The 
sign which it creates I call the interpretant of the first sign. The sign 
stands for something, its object” (Heradstveit & Björgo 1987;s.28). 

 

4.2 Gate keeping 
Urvalet av nyheter kan beskrivas med hjälp av begreppet ”gate keeping”. 
Under denna process sållas alla de händelser som inträffar under en dag ut till 
vad som allmänheten kommer få reda på i form av nyheter i tidningen 
(D.Berkowitz;1997;s.57). En gate keeper är alltså den personen som är anställd 
på tidningen som har till uppgift att värdera händelserna som kommer in för 
att sedan välj om just en specifik händelse ska få plats i tidningen. För att 
bestämma detta finns det antingen stränga regler om vilka kriterier en nyhet ska 
uppfylla för att få plats i tidningen eller så är det upp till den enskilda personen 
eller gruppen att avgöra om detta är en något allmänheten vill läsa om 
(D.Berkowitz;1997;s.63). Även platsbrist i tidningen kan vara en bidragande 
orsak till att en nyhet inte kommer med. Under själva beslutet om en nyhet ska 
komma med i tidningen eller inte finns det vissa grundläggande journalistiska 
tankar som styr om gate keepern kommer att släppa igenom nyheten. I själva 
processen att komma fram till beslutet grundar sig gate keepern mera på 
subjektiva värderingar som baseras på hans eller gruppens erfarenheter, 
attityder och förväntningar (D.Berkowitz;1997;s.54). De nyheter som når ut till 
folk har alltså inte kommit dit genom enbart objektiva bedömningar utan även 
subjektiv påverkan från enskilda individer.  
 

4.2.1 Vad blir nyheter? 
För att en nyhet ska bli en nyhet som det skrivs om tar Hadenius och Weibull 
(2005) upp några punkter som den ska fylla. 
 

• Nyheten ska väcka känslor.  
• Möjlighet till identifikation 
• Ska hänga samman i tid, kultur och rum 
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För att en nyhet ska väcka känslor krävs det att man ska kunna identifiera sig 
med personerna i nyheten. Nyheten ska även vara aktuell samt att man ska 
kunna känna igen sig. Som ett exempel på detta kan nämnas World trade 
center tragedin 2001. Här händer nyheten i en kultur som är snarlik våran egen 
i Sverige, man klarar av att identifiera sig med de människor som utsätts samt 
att nyheten väcker känslor. Sedan kan man dra paralleller till när USA gick in i 
Irak, som är en lika stor tragedi sett till civila människor. Dessa nyheter väcker 
inte lika stora känslor hos oss då det utspelar sig i en kultur som vi inte kan 
identifiera hos i. Samtidigt är det något som vi är vana vid att följa på 
nyheterna. Nu när vi inriktar hos på en lokalmorgontidning är det viktigt att 
titta på hur HP framställer och väljer ut händelser som ska bli nyheter från 
närområdet.   
 
Vad det hela handlar om är att det utförs en nyhetsvärdering i form av gate 
keepers som vi nämnde ovan. Är nyheten tillräckligt intressant hamnar den i 
tidningen. Kopplingar kan här dras till det missnöje som mediernas kritiska 
inställning ofta leder till bland nyhetskällorna då det i många fall anses att 
konsumenterna missleds (S.Hadenius&L.Weibull;2005;s.343). Här är vi då 
tillbaka till hermeneutiken genom att hur frågorna ställs, vem som svarar ger 
olika svar vilket leder till olika vinklingar beroende på forskare. Detta för oss 
direkt vidare till nästa teoretiska utgångspunkt, objektivitet. 
 

4.2.2 Objektivitet  
Objektivitet är en central del av vårat arbete då nyhetsverksamhet ska styras av 
objektivitet (S.Hadenius & L.Weibull; 2005; s.372). För att koppla tillbaka till 
det som vi tidigare skrev om gate keepers så kan inte nyhetsverksamheten 
speglas av totalt objektivitet. Då det alltid sitter någon som måste avgöra om 
en nyhet ska bli publicerad i tidningen eller inte så styrs mycket av 
nyhetsverksamheten av subjektiva värderingar. För att uppfylla objektiviteten 
pratar Hadenius och Weibull (2005) om fyra huvudkrav på nyheter. 
 

• Sanning 
• Relevans 
• Balans 
• Neutral presentation 
 

Dessa huvudkrav delar de sedan upp i två grupper där sanning och relevans 
ligger under saklighet och balans och neutral presentation ligger under 
opartiskhet. För att en nyhet ska vara helt objektiv ska den alltså uppfylla dessa 
krav. Vi skrev tidigare att många upplever ett missnöje med medierna vinkling 
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av nyheter så att konsumenterna missleds. Redan här kan vi konstatera att 
balansen i själva nyheten är gungning då några känner sig åsidosatta.  
 

4.3 Hermeneutik 
Hermeneutiken tar upp tolkningslära och inriktar sig mycket på att för att 
kunna förstå en del måste den sättas samman med helheten. Men för att även 
kunna förstå sig på helheten så måste forskaren vara medveten om att den 
består av en rad olika delar. För att tydliggöra denna problematik, som även 
kallas för den hermeneutiska cirkeln kan man tänka sig en spiral där man hela 
tiden skiftar mellan delen och helheten  
(Alveson & Sköldberg;2008;s.194). Att tolka handlar om att vi som människor, 
forskare försöker ta reda på en underliggande mening eller att försöka förklara 
något på ett tydligare sätt (Gilje & Grimen;2004;s.194). Gilje och Grimen 
framhäver även tre villkor som ett hermeneutiskt studieobjekt måste uppfylla: 
 

• Objektet som studeras måste kunna sägas vara meningsfullt. I detta fall 
försvinner många av naturfenomen som har studerats. Dessa kan med andra 
ord inte falla under hermeneutiken. 

• Forskaren måste kunna skilja mellan mening och uttryck. Tolkningen i sig 
består av att försöka få fram en tydligare mening av objektet med nya och 
andra uttryck. När en text tolkas kommer denna tolkas till en annan text som 
försöker förklara den första texten på ett tydligare sätt. Skulle forsaren då inte 
kunna skilja på mening och uttryck skulle det vara en logiskt omöjlig uppgift 
att genomföra.  

• Meningen som själva studieobjektet har måste vara en mening för sociala 
aktörer (Gilje & Grimen;2004;s.194). 
 
En viktig grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot 
bakgrunden av vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar kommer senare i 
tolkningsprocessen att bestämma vad vi kommer att tycka är förståligt och 
oförståligt. Närmar vi oss en text som vi tycker är oförstålig är den oförstålig 
på grund av den bakgrunden vi tar med oss in i tolkningsprocessen. De mest 
använda begreppen för detta är myntade av Hans-Georg Gadamer och brukar 
betecknas som förförståelse och fördomar (Gilje & Grimen;2004;s.183). Med 
detta menas att vi aldrig möter ett nytt problem, projekt eller liknande med ett 
blankt blad. Vi har alltid någon åsikt om ämnet redan innan vi penetrerar det.  
För att då kunna nå sanningen när alla har olika grad förförståelse och 
fördomar av ett visst ämne kommer sanningen att påverkas av vem man frågar. 
Även hur man ställer frågorna eller när man frågar kommer att påverka själva 
begreppet sanning. Sanningen kommer alltså att byggas fram av tolkningar och 
det handlar om att hitta väsentliga delar av texterna som tidigare varit okänt. 
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Hermeneutiken kan delas in i två stycken huvudinriktningar, objektiverande 
hermeneutik och aletisk hermeneutik (Alveson & Sköldberg;2008;s.196). I den 
aletiska skolan är det inte resultatet som är det viktiga utan processen av 
förståelsen, då förståelsen är ett grundläggande existenssätt för alla individer då 
vi hela tiden måste orientera oss i våran tillvaro för att kunna leva. Inom denna 
gren vill man heller avslöja det som fördolt än att gå in på det subjektiva 
tänkandet och den objektiva verkligheten. Inom denna gren dyker det upp en 
till hermeneutisk cirkel. Denna betonar dock relationen mellan förförståelse 
och förståelse på likadant sätt som den mellan delen och helheten (Alveson & 
Sköldberg;2008;s.198-201).  
 
Den objektiverade hermeneutiken byggs upp av fyra kanons som 
hermeneutiken ska följa. De två första hänför sig till undersökningens objekt 
och de två sista till dess subjekt. 
 

• Kanon nr 1 ”Objektets hermeneutiska autonomi” menar att, det som skall 
förstås måste förstås utifrån sig själv, utifrån sina egna immanenta standarder 
och kriterier. 

• Kanon nr 2 ”Meningens koherens” handlar om den hermeneutiska cirkeln 
”Helhet – Del”, vilket innebär att en mening (del) kan bara förstås om den 
sätts ihop med texten (helhet). 

• Kanon nr 3 ”Förståelsens auktalitet” handlar om forskarens subjektivitet. Att 
det alltid finns en förförståelse hos forskaren, då han betraktar något utifrån 
sina egna referensramar. Detta får till följd att en tolkning aldrig är absolut 
objektiv, bara relativt. 

• Kanon nr 4 ”Den hermeneutiska meningskorrespondensen”. Den handlar om 
empati och en upprättad resonans mellan forskaren och den han intervjuar. Ett 
osynligt band knyts dem emellan. Här kompletterar forskaren äkthet, tendens, 
beroende och avstånd, med empati (Alveson & Sköldberg;2008;s.215-217).  
 

4.4 Tillämpning av teorin 
I vår analys kommer vi att använda oss av hermeneutiken och dess båda grenar 
då vi både söker det som ligger fördolt, dvs det som tidningen inte genomför 
för att locka till sig en större prenumerationsskara samt hur det påverkar deras 
annonsörer. Även den objektiverade hermeneutiken kommer att användas 
eftersom vi hela tiden kommer att se de olika delarna vi studerar som en del av 
helheten. Vi kommer hela tiden att jobba utifrån våra egna subjektiva 
värderingar och förförståelsen för varför vi själva inte väljer att prenumerera på 
HP. Det är viktigt för vår forskning att förstå att allt som har med 
nyhetsförmedling handlar om subjektiva åsikter och värderingar och inte den 
objektiva synen som tidningarna själva vill lyfta fram.  
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Gate keeping är en väsentlig del av vår forskning när vi vänder oss mot att se 
vilka nyheter det är som det skrivs om i HP. Vilka är det som väljer vad som 
ska bli nyheter och inte. Detta kan påverka lockande av nya prenumeranter om 
HP inte har fasta punkter som beskriver vad som ska bli en nyhet eller inte. 
Sitter det en person eller en grupp människor med speciella värderingar och 
åsikter och har fria tyglar kan det mycket väl hända att vissa intressanta nyheter 
kommer att missas. Då kommer HP att tappa läsare då deras nyheter inte 
lockar skilda målgrupper.  
 
En tidning är ett ypperligt kommunikationsmedel för aktörer att sända 
politiska budskap för att skapa en mening. Anledningen till att en tryck tidning 
är så pass bra lämpad för politisk kommunikation som den är, beror på att den 
ger många aktörer en chans att uttrycka sig. Nedan följer en lista och förklaring 
på de olika sorters aktörer som förekommer regelbundet i HP;  
 

• Journalister.  
Journalisten är de som har mest makt i tidningen. Det är deras artiklar som 
skapar en politisk mening och beroende på artikelns omfattning och innehåll 
kan den skapa grupperingar bland läsare. Artiklarna och journalisterna sitter på 
så mycket makt i meningsskapande att de kan tvinga människor till radikala 
förändringar i sina liv.  
 

• Insändare/Debatt/Åsikter 
I varje nummer av HP finns det en debattsida, där vem som helst har rätt att 
skriva, i stort sett vad som helst. Det är olagligt för polis och åklagare att 
efterforska vem som skrivit det som stod. Ett brott som kan leda till dryga 
böter. På denna sida kan en aktör skriva om händelser eller sina personliga 
åsikter för att få fler folk att ha samma meningar som han/henne. Även 
politiker förekommer regelbundet på HP´s (och även andra tidningars) 
debattsidor där de vill sprida sina politiska åsikter som gäller för det politiska 
parti de representerar.  
 

• Annonsörer 
Annonsörer fyller ut en stor del av HP’s utrymme och finansierar större delar 
av verksamheten. Och annonser kan på två sätt skapa meningar. Dels kan 
själva innehållet i annonsen skapa ett ”ha-begär” eller en tanke/mening ”det 
där måste jag köpa”. Sedan annonsören skapa meningar hos läsaren, t.ex. hur 
kan de få annonsera där? De ser ju inte till människor eller djurs bästa.  
 

• Privat annonsörer 
Privatpersoner ges möjlighet att annonsera ett ganska fritt innehåll i små rutor i 
slutdelen av tidningen.  
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5. Metod 
Under detta kapitel kommer vi att framföra de olika metoder vi kommer att 
använda oss av för att komma fram till slutsatser angående våra 
frågeställningar. 
 

5.1 Triangulering 

Triangulering betyder att man kombinerar olika metoder för att på sådant sätt 
komma fram till ett så bra resultat som möjligt (M.Ekström & 
L.Larsson;2000;s.44). Vi har då valt att blanda både kvalitativa samt 
kvantitativa metoder för att nå ett så bra resultat som möjligt. Anledningen till 
detta val ligger i att med enbart kvalitativa metoder skulle vi få förlita oss alltför 
mycket på våra egna subjektiva värderingar. Då vi utgår från hermeneutiken 
kommer dessa ändå att ligga till grunden för vår analys. För att förhindra detta 
utförs även en surveyundersökning, detta medför att vi kommer uppnå lite 
större objektivitet då vi förhoppningsvis delar åsikter om HP med några av 
dem som kommer att svara på surveyundersökningen. Viktigt att påpeka är att 
de surveyundersökningen samt den personliga intervjun som har genomförts 
har fungerat som en förstudie och har presenterats tidigare i texten.  
 

5.2 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa forskningen bygger på första och andra ordningens 
konstruktioner. Första ordningens konstruktioner kan likställas med de 
tankekonstruktioner som aktörerna i undersökningen håller i den naturliga 
attityden till sin livsvärld, dvs. vad de tar för givet (P.Aspers;2007;s.41). 
Studerar man här en gemensam grupp människor inom samma yrke eller 
liknande kommer forskaren snabbt att förstå att de har ungefär samma 
tyckande och tar avstånd till vissa gemensamma saker. Andra ordningens 
konstruktion är de konstruktioner som forskaren skapar under 
undersökningens gång men som bygger på aktörernas egna konstruktioner 
(P.Aspers;2007;s.43). Här placerar forskaren liktydiga personer, handlingar, 
attityder etc. under ett och samma begrepp. Här kommer de teorier vi valt att 
arbeta utifrån in i bilden, utan dessa teorier skulle forskaren se världen utifrån 
sina egen vardagsattityd (P.Aspers;2007;s.45). I vårt fall kommer detta att 
hända ändå då vi valt att utgå ifrån hermeneutiken, som även kan ses som en 
kvalitativ metod. Denna teori bygger på just forskarens förförståelse och 
subjektiva värderingar vilket leder till att vi kommer att utgå från just detta.   
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5.3 Kvantitativ metod 
Den kvantitativa forskningen kan sägas betyda planerad efterforskning där 
bevisen som kommer fram under undersökningen är allt (SchrØder 
mfl;2003;s.180). Bevisen är då de insamlade och analyserade data som kommit 
in under undersökningens gång. 
 

5.4 Förstudie 
För att kunna få en överblick över fältet och för att kunna fatta ett beslut om 
designen av huvudstudien kan forskaren använda sig av en förstudie 
(P.Aspers;2007;s.70). Detta är något vi även valt att genomföra för att på 
sådant sätt få en överblick över den problematik som HP upplever samt att 
kunna ställa relevanta forskningsfrågor för att på sådant sätt välja ut teori och 
metoder som ska användas. Vi kommer i detta kapitel att beskriva de metoder 
vi har valt att använda oss av i förstudien samt de resultat vi har kommit fram 
till. Vi har inte lagt ner någon tid på att analysera dessa på grund av tidsbrist 
samt att det mest intressanta är svaren då tanken var att bilda oss en 
uppfattning till hur huvudstudien ska utformas. Förstudien har utförst genom 
en intervju med Marianne Holm, tillförordnad chefsredaktör på HP samt en 
surveyundersökning med slumpmässigt utvalda personer. Vi kommer att börja 
med att förklara surveyundersökning som metod, intervjun som metod 
kommer vi förklara lite senare då denna metod även har använts under själv 
huvudstudien. 
 
5.4.1 Surveyundersökning  
Surveyunderökningar är en kvantitativ metod där forskaren jobbar med 
representativa urval, dvs. forskaren ska kunna uttala sig om en större 
population genom att ställa frågor till ett mindre urval (M.Ekström & 
L.Larsson;2000;s.78). När man ska genomföra en surveyundersökning är det 
tre centrala frågor man måste tänka på: 
 

• Vem ska man fråga? 
• Hur ska man fråga? 
• Hur ska man analyser? (M.Ekström & L.Larsson;2000;s.81) 
 

När forskaren beslutar sig för vem som ska utfrågas är representativitet ett 
nyckelbegrepp. Det gäller för forskaren att kunna kartlägga vilka som ska 
utfrågas samt hur många som ska frågas för att på sådant sätt kunna få ett så 
representativt urval som möjligt till sina studier (M.Ekström & 
L.Larsson;2000;s.83). För att övergå till hur forskaren ska fråga är det till en 
början viktigt att forskaren tänker på vilka begrepp det är som studeras så att 
man hittar mätbar indikatorer på just dessa (M.Ekström & 

  11



L.Larsson;2000;s.79). Ekström och Larsson (2000) nämner även några 
hänsynspunkter när man formulerar frågorna och frågeformuläret. Här nedan 
listar vi några av de punkter som de lyfter fram. 
 

• Tänk på att bara ställa en fråga i taget. 
• Ta hänsyn till att folk faktiskt glömmer saker. 
• Använd benämningar som alla kan förstå 
• Se till att aldrig använda dig av ledande frågor. 

 
I vår undersökning vill vi både veta vad prenumeranter och icke prenumeranter 
tycker om tidningen, detta gör att  obundet slumpmässigt urval kommer att 
användas. Detta genomförs genom att vi ställer oss på en plats där mycket 
människor cirkulerar och där vi sedan kommer att välja ut slumpmässiga 
människor att fråga (M.Ekström & L.Larsson;2000;s.84). På detta sätt kommer 
vi även att kunna rikta oss till olika åldersgrupper för att ta reda på vad de 
tycker om HP. Denna metod skulle vi inte ha använt oss av om vi hade mer tid 
på oss att genomföra detta. Detta på grund av att det kan vara svårt att få ett 
jämnt fördelad nivå mellan icke prenumeranter och prenumeranter då de flesta 
tillfrågade med stor sannolikhet inte kommer att vara prenumeranter. Hade vi 
haft längre tid på oss hade vi istället valt att skicka ut vårt frågeformulär till 
utvalda prenumeranter, detta är även en kostnadsfråga då vi inte har de 
ekonomiska resurser som krävs för att utföra detta. Vår förhoppning innan 
genomförd undersökning var att få relevanta och representativa svar på den 
frågeställning vi formulerat. 
 

5.4.2 Resultat av förstudien 
Under vår förstudie kom det fram olika resultat, vissa som vi hade förväntat 
hos med bakgrund i vår egen förförståelse samt vissa resultat som var lite mer 
oväntade. Under intervjun med Marianne Holm inriktade vi den största delen 
av frågorna angående HP hade den problematiken som vi hade fått uppgifter 
om att de skulle ha, att de upplevde ett tapp av prenumeranter. Detta var något 
som de dock inte upplevde men de hade märkt av en stagnering av värvandet 
av nya prenumeranter och framförallt hade de svårt att komma nå ut till de 
yngre läsarna. Däremot har den en trogen prenumerantskara i åldrarna 55+.  
Angående annonserna nämner Marianne Holm att de I-dagsläget inte har råd 
att tappa fler annonsörer då det kan komma att gå ut över redaktionen, de vill 
även öka antalet sponsorer varje år. Under intervjuns gång hade vi även med 
en rad faktafrågor om HP, vissa av dessa har redan presenterats i bakgrunden 
och kommer inte få någon plats under denna rubrik. 
 
Utifrån intervjun med Marianne Holm kom vi underfund med att vi var 
tvungna att revidera våra först ställda forskningsfrågor då dessa rörde sig om 
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varför HP tappade prenumeranter. När de nu inte upplevde ett sådant tapp var 
vi tvungna att ändra dessa. Då Marianne nämnde att de hade svårt att nå ut till 
yngre läsare fann vi det intressant att titta närmre på detta och orsaken till 
detta. Detta resulterade i de ställda forskningsfrågor som redan har 
presenterats.  
 
Under surevyundersökning kom vi fram till att det skiljer sig mycket mellan 
olika åldrar vad man har för uppfattning om HP´s nyheter. De äldre, både de 
som var prenumeranter och de som inte prenumererade tyckte att HP täckte 
lokalområdena väl när det gällde nyheter och tyckte att texterna både var 
intressanta och informativa. Dessa äldre tyckte inte heller att det fattades några 
slags nyheter utan var nöjda med tidningen i stort sätt. Många av de äldre som 
tillfrågades tyckte dock att det var för mycket annonser i tidningen som tog för 
mycket plast för det väsentliga materialet, dvs. nyhetstexterna. Bland de yngre 
läsarna var det inte många som prenumererade på tidningen och inte heller 
många som faktiskt läste tidningen. Många hänvisade till att det inte var 
intresserade av bara det som hände i närområdet som HP till största del tog 
upp utan hellre ville läsa mer om vad som hände i hela Sverige. Vissa av de 
yngre tillfrågade som faktiskt läste tidningen tyckte inte att HP´s nyhetstexter 
lockade till läsning. De yngre bekymrade sig dock inte över annonserna utan 
många hänvisade till att de var vana vid att läsa kvällspress, aftonbladet eller 
expressen och var vana vid många annonser i tidningen.   
 
Med hänsyn till vad vi kom fram till under vår förstudie valde vi att ställa de 
forskningsfrågor som vi tidigare har nämnt. Detta på grund av att vi vill 
undersöka om det faktiskt är så att nyhetstexterna i HP inte lockar en yngre 
målgrupp eller om de finns någon annan orsak bakom att yngre inte väljer att 
läsa HP. Värt att nämna är att många yngre inte prenumerera på grund av 
priset, detta tycker vi dock inte är väsentligt att titta vidare på utan vill inrikta 
oss mer på hur innehållet ser ut och vinklas. Även att titta på annonseringen 
finner vi intressant då Marianne Holm nämnde att de hela tiden vill öka antalet 
annonsörer, vi vill då titta på hur HP håller en hög kvalitet mellan text och 
annonser. Viktigt att påpeka är att våra ställda forskningsfrågor bygger på 
denna förstudie (se även bilaga 1). 
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5.5 Personlig intervju 

 
”Forskningsintervjuer syftar till att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 
mening”(S.Kvale;1997;s,13) 

 
Intervjuer i sig är en väldigt öppen metod men inom alla forskningsmetoder 
förekommer det dock standard val såsom hur många som ska intervjuas och 
hur intervjun senare ska analyseras, men framförallt i vilken form intervjun ska 
genomföras (S.Kvale;1997;s.82). När en intervju ska genomföras är det sju 
olika stadier som måste genomföras: 
 

• Tematisering: Här formuleras undersökningens syfte och beskrivandet av 
ämnet innan intervjun påbörjas. Vad, varför och hur är huvudfrågorna under 
detta stadie. 

• Planering: Viktigt att ha en planering för alla sju stadier samt att planera hur 
många som ska intervjuas och hur intervjun senare ska analyseras. 

• Intervju: Intervjuerna genomför med hjälp av en intervjuguide, frågorna i 
denna intervjuguide bör stimulera till ett positivt samspel (S.Kvale;1997;s.122). 
Viktigt här är även att tänka på vilken sorts kunskap det är som efterfrågas.  

• Utskrift: Intervjumaterialet förberedds för analys, det vanligaste sättet är att 
transkribera intervjuerna. 

• Analys: Intervjun analyseras på grundval utifrån undersökningens syfte vilka 
analysmetoder som är lämpliga. 

• Verifiering: Fastställandet av intervjuresultatets generaliserbarhet, reliabilitet 
och validitet. 

• Rapportering: Sista steget är att rapportera det resultatet av undersökningen 
(S.Kvale;1997;s.85). 
 
Då utgångspunkten i vår uppsats är hermeneutiken är det relevant att titta på 
hur hermeneutiken spelar in på en forskningsintervju. Då forskningsintervjun 
är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen 
förvandlas till texter som ska tolkas så kommer hermeneutiken att ha två 
meningar för forskningsintervjun. Den ska både kolla på den dialog som 
skapar intervjutexten samt även att klarlägga den process där intervjutexten 
tolkas (S.Kvale;1997;s.49).  
 
Viktigt att påpeka är relevansen av den hermeneutiska cirkeln som har 
beskrivits tidigare. Förståelsen för intervjun kommer att ske genom en process 
där de enskilda delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening. Detta 
kan dock leda till en oändlig process då helheten kan komma att ändras av 
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delarnas mening, det gäller för forskaren att vara uppmärksam på när man har 
uppnått en rimlig mening (S.Kvale;1997;s.50).  
 

5.6 Retorikanalys 
I folkmun brukar det låta; retorik – konsten att övertyg med hjälp av talet. 
Faktum är att talet är bara ett verktyg, skriften är minst lika viktig. En allmän 
definition av retorik är ”alla de sätt som människor använder för att påverka 
varandras tänkande och beteende genom ett strategiskt bruk av symboler; t.ex. 
verbala och icke – verbala symboler (M.Ekström & L.Larsson;2000;s.151). När 
vi ska utföra retorikanalysen följer vi den klassiska modellen, mer om detta lite 
längre fram i detta kapitel. 
 
Först ska vi reda ut och förklara lite mer ingående om retorik som vetenskap. 
 
I början av vår retorikanalys av en artikel eller annons i HP, måste vi vara 
medvetna om att retoriken är situationsbunden, alltså den är bunden till en 
kontext. Kontexten är startpunkten för analysen (M.Ekström & 
L.Larsson;2000;s.154). För att gå vidare måste vi sedan undersöka vilken 
retorisk situation vi befinner oss i. En retorisk situation är en kombination av 
tre element(M.Ekström & L.Larsson;2000;s.154); 
 

• Ett påträngande problem 
• Publik 
• Tvingande omständigheter 
 

Ett påträngande problem kan vara något som måste lösas med hjälp av tal eller 
skrift. I vårt fall med HP, kan det vara journalisten som måste lösa något med 
en skrift. En skrift som kan rikta sig åt punkt nr två, publik. Publiken är de som 
ska läsa det journalisten skrivit, och kan kanske genom den texten bilda sig en 
uppfattning eller fatta viktiga beslut. Punkt nr tre, tvingande omständigheter, 
kan förklaras som en begränsning. En begränsning journalisten exempelvis 
måste göra med den text han skriver så den passar in i en viss genre. Inom 
journalistens yrke finns det en rad genrer och alla har olika rådande normer 
och regler. En nyhetstext kan inte vara skriven på samma sätt som en 
debattartikel. 
 
I retoriken finns det tre huvudpunkter för att övertyga, dessa spelar inte så stor 
roll för nyhetsjournalisten, utan bör mer användas av annonsproducenter och 
de som utformar reklam; 
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• Logos 
• Pathos 
• Ethos 
 

Logosargumenten är förnuftsargumenten, den tilltalar lyssnarens/läsarens 
tankar och förstånd. Pathosargumenten är känsloargumenten, de kan väcka 
ilska eller glädje hos publiken. Beroende på i vilket sammanhang de används, så 
kan de väcka kortvariga eller långvariga känslor. Ethosargumentet handlar om 
förtroendet till talaren/skrivaren, hans karaktär och trovärdighet(M.Ekström & 
L.Larsson;2000;s.154). Missbrukas ethosargumentet av t.ex. HP, kan detta ha 
stora konsekvenser för dem och läsarna kan under en lång tid ha tappat 
förtroendet för tidningen. 

 
För att återgå till den retoriska analysen av en text. Nästa steg i ordningen är att 
analysera textens disposition, alltså uppbyggnad. Det är fem regler journalisten 
ska utgå ifrån när han skriver sin text. Beroende på vad han skriver för slags 
text, lägger han tyngdpunkten olika för var gång. De fem är följande: 
 

• Intresseväckande inledning 
• Tes 
• Bakgrundsteckning 
• Argumentation 
• Sammanfattning (M.Ekström & L.Larsson;2000;s.155) 
 

Av naturliga skäl kan dessa fem regler inte tillämpas samtidigt av en 
nyhetsjournalist då han ska förhålla sig objektiv till det ämne han skriver om i 
sin nyhetsartikel. De som kan användas som riktlinjer är; intresseveckande 
inledning, bakgrundsteckning samt sammanfattning.  
Efter en analys av dispositionen går vi vidare med att analysera formuleringen, 
elocutio. Här är det upp till oss som analysera att fastställa stilen på texten. Om 
det är ett vardagsspråk, en viss fackstil eller jargong. Viktigt är också att 
identifiera metaforer eller andra utsmyckningar journalisten kan ha använt. 
Inom retoriken brukar det sägas att stil och stilfigurer väljs utifrån budskapet, 
och anpassas för att framhäva det budskap journalisten/författaren till texten 
vill få fram för att styra publiken (M.Ekström & L.Larsson;2000;s.154). 
 
Denna modell av en retorikanalys kan ses som övergripande, den ger oss aldrig 
en chans att gå in på djupet inom ett område t.ex. argumentationen i en text 
eller dess tes. För att få en djupare inblick i ett specifikt område, kan man efter 
en analys, ta semiotik till sin hjälp. Som vi nämnt tidigare i bildanalys, 
intresserar sig semiotiken för koder på en mer grundläggande nivå.  
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5.7 Bildanalys  
För att på ett enkelt och övergripande sätt, förklara grundligt vad en bildanalys 
går ut på, väljer vi att citera konstnären René Margritte, som en gång i tiden 
målade en bild av en pipa med texten ”Detta är ingen pipa” (M.Ekström & 
L.Larsson red;2000;s140). Tanken bakom denna målning är enkel, det är ingen 
pipa på bilden, det är en bild av en pipa, som konstnären René subjektivt har 
valt att avbilda med hjälp av pensel och färg, inte ens en pipa framför dig är en 
pipa, det är en bild av en pipa, och för att vara extra noggrann, kan man säga 
att målningen var en bild av en bild av en pipa (M.Ekström & L.Larsson 
red;2000;s140-141).  
 
Ett fotografi är så pass mycket mer än en fotografi, och vanligt är att 
fotografen är lika medveten som journalisten, när han skapar detta foto. 
Eftersom fotot ska förmedla något, kanske gemensamt med en retorisk text, är 
det extra viktigt att fotografen vet vad artikeln ska handla om.  
 
Ett fotografi spelar stor roll i artiklar, men kanske inte den största. Däremot 
gör den det vid annonser. En annons utan ett fotografi med text kan ha svårt 
för att locka massans uppmärksamhet, undantag för de som har samma 
intresse som annonsen förmedlar. Det finns en oskriven ”gyllene regel” bland 
fotografer, att det fotografi de ska skapa, som ska vara med i en annons, har ca 
1-2 sekunder på sig att fånga åskådarens uppmärksamhet, lyckas det inte, så har 
chansen med största sannolikhet passerat. 
 
Den bildanalys Bitte Alling-Ode skriver om i Ekström och Larssons bok 
Metoder i kommunikationsvetenskap, använder en semiotisk analysmetod. 
Semiotik ser kommunikation som skapandet av betydelse i meddelanden, 
antingen av kodaren eller avkodaren (J.Fiske1982;s.64). Semiotiken anser att ett 
fotografis grammatik och syntax består utav en massa tecken, med det menas 
alltså den helhet som bildas av uttryck och innehåll på manifest och latent nivå 
((M.Ekström & L.Larsson red;2000;s.148). 
 
Ovan skrev vi att fotografiets grammatik och syntax består av tecken, de 
tecknen är sammansatta av mindre delar; 
 

• Grundelement; fläckar, streck eller pixlar 
• Delbetydelser; de minsta tolkbara delarna 
• Helhetsbetydelse; består av grundelement och delbetydelsen (M.Ekström & 

L.Larsson;2000;s148-149). 
 

I en studie som gjordes i boken Metoder i mediekommunikation, använde 
forskaren ett flertal tecken, dessa var bl.a. Ikon, Metonym, Metafor, Symbol 
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(M.Ekström & L.Larsson2000;s.149). Vilka tecken vi ska använda oss av i vår 
analys väljer vi själva beroende på de fotografier som vi ska granska närmare.  

 

5.8 Kvantitativ innehållsanalys 
HP är ett forum för fotografier och texter. Nästan alla större artiklar innehåller 
ett foto och en text, likadant går att säga om annonser. Det är väldigt vanligt att 
fotot spelar en större roll än texten, mer om detta presenteras i analysdelen 
längre bak i arbete samt bildanalysen.  
För att på bästa möjliga sätt göra en innehållsanalys av HP måste vi använda 
oss av en rad metoder och kombinera dessa. De metoder vi ska använda är en 
kvantitativ innehållsanalys, en retorisk analys samt en bildanalys (semiotik). 
 Vi utgår från vårat syfte när vi ska forma den kvalitativa innehållsanalysen. 
Syftet var; 
 

”att kartlägga hur annonser samt nyhetstext i tidningen vänder sig till 
olika målgrupper. Vi vill även kontrollera HP´s kvalitet vad gäller 
nyhetstexter och annonser. Kommer dessa att påverkas när vi befinner 
hos i en lågkonjunktur” 
 

Varför vi har valt att nämna syftet i genomgången av kvantitativ innehållsanalys 
beror på att syftet återspeglar sig i relevansen av det resultat undersökningen 
kommer fram till. Det är extra viktigt att hela tiden knyta samman 
undersökningsmetoden till syftet när vi utformar undersökningen. Det resultat 
vi sedan kommer fram till efter en genomförd undersökning nämns normalt i 
två olika termer, förekomst (frekvens) och omfång (volym). 
 
Det finns fyra begrepp som är grundläggande för den kvantitativa 
innehållsanalysen (M.Ekström & L.Larsson;2000;s113-114) som vi är tvungna 
att veta om och kunna för att på bästa möjliga sätt utföra undersökningen.  
 

• Objektivitet 
• Systematik 
• Kvantitet 
• Manifest 
 

Objektivitet innebär att den analys vi utför om innehållet i HP är helt objektivt. 
Det innebär att andra studenter eller forskare med hjälp av våra analysscheman 
ska komma fram till exakt samma svar. För att detta ska vara möjligt är det 
viktigt att undersökningsobjektet och analysschemana är väl definierade. 
 
Systematik sägs vara en förutsättning för objektivitet. Hur analysen ska utföras 
och gå tillväga ska vara väl definierat så att inga missförstånd eller frågetecken 
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kan dyka upp. Om något i analysens tidiga skede ansågs vara relevant, ska detta 
nu kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Kvantitet. De variabler som ingår i analysschemat ska kunna beskrivas 
kvantitativt. ”De ska kunna bestämmas i termer av frekvens eller omfång på ett 
sätt som också gör att det möjligt att fastställa statistiska samband”. 
 
Manifest betyder att analysen begränsas till det man säkert kan utläsa ifrån 
texten, det som för varje observant. 
 

5.9 Tillämpning av metoder 
För att vi ska kunna skaffa oss en bra överblick över denna problematik så 
kommer vi behöva använda oss av flertalet metoder för att komma fram till en 
bra slutsats. Alla de metoder vi har presenterat kommer att ingå i våran studie. 
De kommer under studiens gång att användas gemensamt för att komma fram 
till så bra slutsatser som möjligt över våra frågeställningar.  
 
Den personliga intervjun kommer att användas för att skaffa hos en överblick 
över problemet, som vi presenterade under kapitlet förstudier har vi intervjuat 
Marianne Holm (tillförordnad chefsredaktör på HP) för att få reda på vilken 
problematik HP upplever. Vi kommer även att utföra en personlig intervju 
med en av HP´s största annonsörer för att ta reda på hur lågkonjunkturen som 
vi befinner oss i kommer att påverka den annonsering som de gör. Med hjälp 
av denna intervju vill vi även försöka ta reda på om annonsörerna kan ha något 
inflyttande i över vad innehållet i HP. 
 
Retorik- och bildanalys kommer vi ta hjälp av för att kunna titta på innehållet i 
HP för att kunna bedöma om detta lockar en bredd målgrupp. Detta är 
väsentligt att titta på då olika åldrar vill upplever texterna på annorlunda sätt. 
Det är då viktigt för HP att kunna erbjuda artiklar som vänder sig till alla.  
 
Den kvantitativa innehållsanalysen kommer att ge oss en överblick över hur 
HP är uppbyggd med texter och artiklar. Detta kommer att vara viktigt att titta 
på för att vi ska kunna besvara vår frågeställning om vilken kvalitet HP håller 
text kontra annonser. Även för att kunna besvara vår första frågeställning är 
denna metod viktigt då det är intressant att se hur många olika slags artiklar 
som det finns i tidningen som kan locka olika läsare.  
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6. Presentation av material 
Här nedan kommer materialet presenteras vi kommer att använda oss av i vår 
analys för att kunna besvara våra frågeställningar. Materialet som utvalts är fyra 
stycken artiklar från HP, en annons från deras största annonsör samt att vi 
kommer att göra en analys av en intervju med en av HP´s största annonsörer. 
De artiklar vi valt ut kommer från olika delar av tidningen, detta för att vi ska 
kunna skapa oss en bild av om de olika delarna i tidningen är uppbyggda på 
skilda sätt i form av språk och bild.  
 

6.1 HP 17 november 2008 ”Sverigenyheter” 
Texten: Artikeln har rubriken ”Sverige vill ha förbud mot klusterbomber”, och 
handlar om ett förbud mot ett vapen som bl.a. bärs av JAS 39 Gripen. Vapnet 
är oerhört farligt i krig men även efteråt, då odetonerade sprängladdningar kan 
bli kvar. I Sverige har det under en längre tid förts en kampanj där målet har 
varit att Sverige ska skriva på ett dokument där landet binder sig att sluta 
använda det vapnet. Ett dokument som skrivs under den 3e december i Oslo.  
 
Texten hade inget tillhörande fotografi 

 
6.2 HP 20 november 2008 ”Lokalsporten” 
Texten: Artikeln handlar om Halmstads handbollslag Drott och har rubriken 
”Bedrövad ”ryssen””vi vågar inte vinna””. Det skrivs hur Drott förlorade den 
senaste hemmamatchen mot ett formstarkt Skövde. Att Drott, trots en stabil 
ledning, vek ner sig och förlorade med ett uddamål när det endast var sekunder 
kvar. I artikeln intervjuas Tomas Eriksson, även kallad ”Ryssen”, han försöker 
komma fram till en förklaring varför de har förlorat sju av de senaste elva 
matcherna. 
 
Fotografi: Artikeln har ett tillhörande fotografi i färg ovanför sig. Det 
föreställer en hårt kämpande Drottspelare med boll i hand som försöker ta sig 
förbi en tillsynes mycket större skövdespelare. Mitt i bilden syns även en annan 
skövdespelare som täcker nästan ¼ av fotot. 
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6.3 HP 21 november 2008 ”Lokalnyheter” 
Texten: Artikeln är en av flera i en artikelserie om Bäckagård och det inhumana 
hanterandet av äldre människor. Artikeln har rubriken ”Det finns några här 
som jag inte vill ha hjälp av”. I den specifika artikeln har en av de boende fått 
komma till tals i tidningen. Han heter Walter och är en av de boende på den 
avdelning där vanvården pågått och flera anställda tvångsomplacerats. Walter 
säger i artikeln att han överlag är nöjd med den service han får på boendet, 
men att det finns sådana personer han inte vill ha hjälp ifrån och att de ibland 
inte lyssnar på de önskemål han har t.ex. han fryser och vill ha en tröja, men 
han får en filt över sig.  
 
Fotografi: Artikeln har ett tillhörande fotografi i färg ovanför sig. Det 
föreställer Walter Jönsson som förekommer som intervjuad i artikeln. Han 
ligger nedbäddad i en sjukhussäng med en tjock filt ovanpå täcket. Till höger 
om honom står det två bord, ena uppdukat med fika som består av en kopp 
kaffe och ett par kakor. På det andra bordet strax bakom står det två glas, en 
djup tallrik med mat samt en plastlåda full med godis. 
 

6.4 HP 22 november 2008 ”Ledare” 
Texten: Texten har rubriken ”Polisen har många uppgifter”, och handlar om 
polisens arbete emot den organiserade brottsligheten. Texten har ingen 
avsändare, men författaren skriver om öronmärkta pengar som enbart används 
till kartläggning och bekämpning av de allt större kriminella organisationer. 
Dessa pengar har underlättat polisens arbete och ska få dem att känna sig mer 
motiverade att jobba med liknande uppdrag i framtiden.  
 
Fotografi: Texten har ett tillhörande fotografi i färg ovanför sig. Det föreställer 
någon form av demonstration där polisen har spärrat av tillsynes ett torg. Med 
hjälp av plastband står poliser journalister och Sverigedemokrater på ena sidan, 
medan publikmassan, som är stor till antalet, står på andra sidan. 
 

6.5 HP 20 november 2008 ”Annons” 
Annonsen har bil förmedlaren i Halmstad som avsändare och täcker ett helt 
uppslag i del 2 av HP. Annonsen är enbart informativ och riktar sig till läsare 
som är på jakt efter en begagnad bil. I annonsen finns det över 100 olika 
förslag på diverse begagnade bilar samt märken. I Övrigt berättar annonsen om 
erbjudanden att en blivande kund kan få minst 21000 kr för sin gamla bil i 
inbyte, samt 10000 kr att handla för i deras presenthandel. I annonsen finns det 
ett fåtal fotografier som föreställer olika begagnade bilar.  
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6.6 Intervju 

Vi har som tidigare nämnt valt att genomföra en intervju med en av HP´s 
största annonsörer, av hänsyn till integriteten kommer vi inte att nämna vilka 
det är som har intervjuats. Under denna intervju valde vi att lägga tonvikten på 
hur ofta de annonserade i HP samt att försöka lista ut om annonsörerna kunde 
ha någon möjlighet att påverka vad som skrivs om dem i tidningen.  
 

7. Tillvägagångssätt 
Utgångspunkten för analysen kommer att vara hermeneutiken vilket medför att 
vi kommer att utgå från våra egna kunskaper och erfarenheter, på detta sätt 
kommer vi bli mer aktiva i själva tolkandet och kommer att fungera som 
subjektiva deltagare. Viktigt för oss kommer vara att titta på hur HP lyfter fram 
och vinklar olika sorters nyheter (om de nu gör detta) för att locka specifika 
målgrupper. Under analysen kommer vi hela tiden hoppa mellan delen och 
helheten som är en av hermeneutikens utgångspunkter. Under analysens gång 
kommer vi att lyfta fram bild och text var för sig då detta är möjligt. Detta för 
att vi ska kunna skapa oss en bild av hur text och bild sedan hänger ihop. Vi 
har valt att göra en övergripande analys av tidningens innehåll samt gå in mer 
på djupet på fyra olika nyhetstexter från olika delar av tidningen. Den 
innehållsanalys vi kommer att genomföra kommer alltså att vara uppdelad i tre 
steg. 

• En övergripande kvantitativ analys över hur tidningen är uppbyggde med 
artiklar kontra annonser. 

• En mer djupgående analys av fyra artiklar där vi kommer besvara frågorna: 
1. Vilka är bildernas innehåll och hur tolkar vi dem 
2. Hur framställs objektet på bilden? 
3. Hur använts språket, metaforer, stereotyper etc? 
4. Hur är artiklarna uppbyggda, både vad gäller denotativ nivå (det som finns 

med i artikeln) och konnotation (det historiska, symboliska och 
känslomässiga innebörden artiklarnas olika delar har). 

5. Hur vinklas texten? 
6. Vilket förhållande har bilden till texten? 

• Under den sista delen av analysen kommer vi koppla våra resultat till teori och 
frågeställningar sammanfattade i en slutdiskussion. 
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7.1 Intervju 
När vi ska analysera vår intervju som genomförts måste vi även här tänka på 
att vi utgår från hermeneutiken när vi väljer analysmetod. På grund av detta 
kommer vi att använda oss av meningstolkning när vi analyserar vår intervju. 
Denna metod lämpar sig väl då den öppnar upp för flera olika tolkningar av 
samma uttalande eller händelse (S.Kvale;1997;s.183). Vi kommer att använda 
oss av denna metod genom att plocka ut specifika uttalande från vår 
transkriberade intervju för att sedan tolka dessa. Då vi som sagt har valt att 
utgår från hermeneutiken i vårat arbete är det inte säkert att vi båda kommer 
att tolka de utvalda uttalandena på samma sätt. Genom diskussion får vi då 
försöka att komma fram till ett sådant likartat tolkningssätt som möjligt. Vi 
kommer i analysen av intervjun att lägga största tyngdpunkten på hur 
lågkonjunkturen påverkar annonsering i HP samt om annonsörerna kan 
påverka tidningens innehåll då det är detta som är intervjuns mening.   
 

8. Analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår analys. Vi kommer att börja med 
den kvantitativa anlaysen för att sedan analysera de fyra tidningsartiklarna och 
avsluta med att analysera intervjun. 
 

8.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Här kommer en presentation av resultat vi har fått fram från vår kvantitativa 
analys av HP. 
 

8.1.1 Hur många sidor (inkl ev bilagor) är det i snitt under 
en vecka? 
Måndag 17 nov: Del 1+2; 48 sidor 
Tisdag 18 nov: Del 1+2; 48 sidor 
Onsdag 19 nov: Del 1+2; 56 sidor 
Torsdag 20 nov: Del 1+2; 48 sidor 
Fredag 21 nov: Del 1+2; 56 sidor 
Lördag 22 nov: Del 1+2; 72 sidor (ej tillgång till del 3) 
Totalt antal sidor under veckan; 328, delat på 6 = 54,7 sidor/dag i HP 
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8.1.2 Hur många annonser i snitt är det i varje nummer av 
HP under en vecka? 
Måndag 17 nov: del 1+2; 113 st 
Tisdag 18 nov: del 1+2; 54 st 
Onsdag 19 nov: del 1+2; 101 st inkl 1 extra bilaga från Bendt bil, enbart reklam 
Torsdag 20 nov: del 1+2; 69 st 
Fredag 21 nov: del 1+2; 95 st 
Lördag 22 nov: del 1+2; 177 st(ej tillgång till del 3) 
Totalt antal annonser under veckan; 609 st, delat på 6 = 101,5 annonser per 
tidning i snitt 
 

8.1.3 Hur många artiklar i snitt var lokalskrivna i HP i varje 
nummer under en vecka? 
Måndag 17 nov: 21 st 
Tisdag 18 nov: 19 st 
Onsdag 19 nov: 21 st 
Torsdag 20 nov: 23 st 
Fredag 21 nov: 24 st 
Lördag 22 nov:  19 st 
Totalt antal artiklar under veckan; 127 st, delat på 6 = 21,2 lokalartiklar per 
tidning i snitt 
 
8.1.4 Hur många artiklar var skrivna av TT under en vecka 
(Dessa artiklar handlar om Sverige och världen i övrigt)? 
Måndag 17 nov: 16 st 
Tisdag 18 nov: 23 st 
Onsdag 19 nov: 16 st 
Torsdag 20 nov: 11 st 
Fredag 21 nov: 9 st 
Lördag 22 nov: 8 st 
Totalt antal artiklar under veckan; 83 st, delat på 6 = 13,8 TT artiklar per 
tidning i snitt 
(OBS, endast del 1 av HP var undersökt i de två senaste frågorna) 
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8.1.5 Hur många sportartiklar förekom det under 
undersökningsveckan i snitt? 
Måndag 17 nov: 16 st 
Tisdag 18 nov: 8 st 
Onsdag 19 nov: 6 st 
Torsdag 20 nov: 7 st 
Fredag 21 nov: 9 st 
Lördag 22 nov: 7 st 
Totalt antal sportartiklar under veckan; 53 st, delat på 6 = 8.8 sportartiklar per 
tidning i snitt 
 

8.1.6 Hur många kulturartiklar förekom det under 
undersökningsveckan i snitt? 
Måndag 17 nov: 6 st 
Tisdag 18 nov: 8 st 
Onsdag 19 nov: 5 st 
Torsdag 20 nov: 7 st 
Fredag 21 nov: 6 st 
Lördag 22 nov: 7 st 
Totalt antal kulturartiklar under veckan; 45, delat på 6 = 7,5 kulturartiklar per 
tidning i snitt (I de två sista frågorna är det del två som har undersökts, värt att 
nämna är att både sportartiklarna och kulturartiklarna även är skrivna av HP´s 
egna journalister). 
 

8.2 ”Sverige vill ha förbud mot klusterbomber” 
Denna artikel hade ingen medföljande bild vilket medför att vi endast kommer 
att utföra en retorikanalys på denna artikel. Denna artikel är även tagen från TT 
och inget som någon journalist på HP har skrivit. Den valda rubriken som ska 
locka till läsningen lyder 
 

”Sverige vill ha förbud mot klusterbomber” 
 
Denna rubrik känner vi både kan locka till läsning då ordet förbud lockar 
människor att få reda på varför vi nu vill ha förbud mot dessa bomber. 
Samtidigt så är det säkert många människor som inte är medvetna om vad en 
klusterbomb är för något och vill inte behöva läsa igenom artikeln för att få 
reda på det. Det ska dock nämnas att det finns en liten sammanfattningsruta till 
höger om artikeln som beskriver vad en klusterbomb är för något. Vid läsning 
av tesen får man fortfarande ingen uppfattning om vad det är som Sverige 
egentligen ska förbjud utan bara att Sverige har skrivit på ett avtal om förbud 
mot klustervapen. Har man inte läste den lilla sammanfattningsrutan om 
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klusterbomberna tappar man snabbt intresset om man inte sedan tidigare är 
medveten om vad detta är för något.  
 
I själva texten sedan använder man sig sedan av både pathos och logos 
argument för att övertyga läsaren om att detta är rätt sak att göra. Ett av pathos 
argumenten som används är: 

 
”Vi vill på det här sättet medverka till att vi minskar skaderisken för 
civila i krig, säger statsministern Fredrik Reinfeldt” 

 
Detta är ett argument som lockar medkänsla oss läsaren och man finner en 
förståelse i varför Sverige borde skriva på det här avtalet för att förbjuda dessa 
bomber. Ett av logos argumenten som används i artikeln lyder: 
 

”Dessa bomber kan ligga kvar långt efter ett krig odetonerade” 
Argumentet vänder sig till läsarens förnuft om att det inte är bra om bomberna 
ligger kvar odetonerade och kan smälla av när som helst.  
 
I denna artikel använder man sig framförallt av döda metaforer, dvs sådana 
metaforer som som är så vanliga att man inte lägger märke till dem 
(Gripsrud;2002;s.216). Exempel på dessa är: 

 
”Nu kan vi ta nästa steg” 
”Förmå Sverige att skriva under” 

 
Vi upplever det som att man får anstränga sig genom hela läsningen för att 
kunna få in hela intrycket av artikeln. Artikeln i sig är mer vinklad åt dem som 
vill förbjuda klusterbomberna än de som vill behålla dem. Det är endast i slutet 
av artikeln som de som vill behålla klusterbomberna får komma till tals: 
 

”Tar man bort bombkapslarna så måste vi återkomma med någon 
annan typ av vapensystem som kompletterar den förmågan 
klusterbomberna har, säger försvarsmaktens insatschef, general Anders 
Lindström” 

 
Här märker vi som läsare att HP har tagit ställning till vad de ska tycka i denna 
fråga då de väljer att lyfta fram de som vill förbjuda bomberna i början av 
artikeln samt att dessa får mer utrymme än de som vill ha kvar dem.  
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8.3 Bedrövad ”Ryssen”: ” Vi vågar inte vinna” 
Denna artikel innehåller både text och bild vilket medför att vi kommer att 
utföra både en retorikanalys samt en bildanalys på denna artikel. Vi kommer att 
börja med retorikanalysen. Artikelns rubrik lyder som sagt: 
 

”Bedrövad ”Ryssen”: Vi vågar inte vinna” 
 
Är läsaren insatt i den lokala sporten så vet man säkert vem denna ”ryssen”, 
för en ny läsare så dröjer det tills man börjar läsa texten för att få reda på vem 
detta är. Rubriken lockar dock till läsning men uttalandet om att de inte vågar 
vinna, frågan man ställer sig som läsare är ju direkt vad de menar med detta. Är 
man insatt i sportvärlden så vet man att detta är ett vanligt använt uttryck då 
laget är i ledning och sen tappar till förlust, man blir helt enkelt feg när man 
leder. Beskrivningarna av detta är många och väldigt tydliga i texten. Exempel 
på detta är: 
 

”Vi fegar i anfallspelet” 
”Plötsligt fanns det stora hål i försvaret” 
”Det spänner sig och det är inga robotar vi har i laget” 

 
För en sportintresserad är detta vanliga uttryck som använts många gånger och 
man är i många fall väldigt bekväm med dessa uttryck.  
 
Journalisten försöker även att använda sig av logos argument för att få fram 
varför drott förlorade denna match och varför de inte ”vågade vinna”. 
 

”Du har ett ungt lag, är det en förklaring?” 
 
Journalisten försöker hitta förklaringar till varför det har gått som det har gått i 
denna match för att på sådant sätt kunna skriva en så utfylld artikel som 
möjligt. Det märks klart och tydligt att journalisten sympatiserar med Drott 
över denna förlust då det är enbart deras tränare som får komma till tals och 
att det enbart står saker som att Drott vek ner sig och inte något om att Skövde 
(motståndarna) spelade en bra handboll.  
 
Denna artikel bygger på en massa väl valda metaforer som gör att läsningen 
flyter på väldigt bra och man behöver aldrig stanna upp för att texten är jobbig 
att läsa. Alla metaforer är lättförstådda i detta sammanhang och läsaren får en 
bra bild över texten: 
 

”En Skövde utvisning gav dock Drott en biljett tillbaka in i 
matchen” 
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”Ett vilt kämpande Drott” 
 
8.3.1 Bildanalys 
På bilden ser man en Drott spelare försöka ta sig fram emellan två Skövde 
spelare som blockerar hans väg. Läsarna kan lätt uppfatta bilden som att Drott 
spelaren försöker och sliter men kommer igenom försvaret. Man ser tydligt att 
Skövdespelaren har ett bra grepp om Drottspelarens tröja och han kommer 
ingenstans. Bildtexten lyder: 
 

”Nådde inte ända fram” 
 
Detta ser man klart och tydligt på bilden att denna spelare inte gör och inte 
heller Drott för den delen.  För att koppla vidare bilden till texten tycker vi att 
bilden inte riktigt passar till den rubrik som journalisten har valt till artikeln. Vi 
upplever det att spelaren på bilden verkligen vågar och vill vinna genom att ge 
sig in i dessa närkamper för att göra mål. Även spelaren sammanbitna min 
speglar att han verkligen försöker ta sig igenom för att kunna göra mål. Bilden i 
sig är en väldigt traditionell sportbild då det är mycket liv i bilden, man ser 
tydligt vad det är som händer och kan sätta sig in i situationen.   
 

8.4 ”Det finns många här som jag inte vill ha 
hjälp av 
Artikeln innehåller både text och bild och vi kommer även denna gång att 
börja med texten. Detta är en nyhet som har haft en följetong då det inte är 
första gången som det skrivs om detta, att de äldre på bäckagård inte alltid får 
den hjälp de behöver. Vi tror att majoriteten av dem som följer nyheterna 
redan är insatta i denna problematik och har en bra förförståelse av vad 
artikeln kommer att handla om. Rubriken lyder: 
 

”Det finns många här som jag inte vill ha hjälp av” 
 
Denna rubrik lockar verkligen till läsning då den stimulerar människor känslor, 
det är alltså redan i rubriken ett slags pathos argument för varför man ska läsa 
denna artikel. Då detta inte är första gången som det skrivs om detta så följer 
det ingen förklaring till vad det handlar om men det ska nämnas att det finns 
ytterligare en artikel vid sidan av denna som tar upp mera om själva händelsen. 
Denna artikel vi valt väljer att fokusera på två stycken herrar som bor på detta 
äldreboende som får berätta sin syn av det hela. Redan i början av texten 
förstår man att det är alvarliga saker som tas upp i denna artikel. 
 

”Det har hänt att han har blivit bestraffade” 
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”De vill göra på sitt sätt. Jag lämnas här och får klara mig själv” 
 
Redan då här i inledningen märker man som läsare att journalisten har valt att 
bygga upp den artikel med hjälp av pathos som ska rikta sig till läsarens 
känslor. Detta följer sedan med genom hela artikeln då de vid ett flertal 
tillfällen väljer att citera dessa två herrar om deras bekymmer med personalen. 
Senare i texten väljer de dock att plocka upp att de inte är missnöjda med 
allihop som jobbar där utan bara några stycken. 
 

”Dra inte alla över en kam. Jag tycker det är fel om hela 
personalgruppen får sluta” 

 
Här är det första gången som det framgår av texten att det faktiskt även finns 
bra och duktig personal som brukarna är nöjda med.  
 
8.4.1 Bildanalys 
Artikeln har en tillhörande bild som sträcker sig över hela uppslagen och 
utnyttjar nästan all plats. Bilden föreställer Walter Jönsson, mannen som 
journalisten byggt ovan nämnda artikel på. Walter ligger i en sjukhussäng med 
tillhörande orangefärgade filtar, att det skulle vara något annat än en 
sjukhussäng är högst osannolikt då svenska sjukhus, ambulanser och sjukhem / 
behandlingshem använder sig av de orangefärgade filtarna. Walter har förutom 
den orangefärgade filten en flerfärgad filt över halva sin kropp, detta i 
kombination med en långärmad flerfärgad stickad tröja kan tyda på att Walters 
rum på sjukhemmet är väldigt kallt, eller att han har dålig blodcirkulation och 
all klädsel är nödvändig för att han inte ska frysa. Ytterligare bevis på att Walter 
befinner sig på ett sjukhem syns tydligt uppe i högra hörnet av bilden, där en 
stor samling kontaktuttag sitter placerade, ev. för att ge el till säng alt. lampa.  
 
Till höger om Walter står två bord placerade, tillsynes identiska med samma 
träräfflade yta på ovansidan. På bordet närmast Walter, längst in i bild står två 
glas, ett innehåller äppeljuice / öl, ett har innehållt filmjölk / yoghurt. Mer på 
bordet så står en tallrik med grädde, sylt och ev. ostkaka, bredvid tallriken 
ligger ett par glasögon. Bredvid tallriken står ett grönt saltkarl samt en 
plastburk full med chokladpraliner, det finns även en servett och en 
”ryggkliare” placerade på bordet. På det andra bordet står ett blått serveringsfat 
i plast. På det står en liten tallrik med en kaffekopp. Bredvid står en tallrik med 
tre kakor på samt en servett.  
 
Fotografiet är tagit i fågelperspektiv, ett perspektiv fotografer använder när de 
vill framställa en människa som underlägsen eller utsatt. Det är tydligt att 
fotografen som tog bilden på Walter ville framställa han som detta, en äldre 
farbror som är dålig och är tvungen att bo på ett sjukhem för att han inte klarar 
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av att sköta sig själv i det vardagliga livet. Men personal på boendet har betett 
sig på ett sådant sätt att han fått leva i en form av missär där otrevligt 
bemötande var vanligt och service inte alltid var en självklarhet.  
 
På bilden har Walter sin högra hand ovanför huvudet, vilandes på skallen. Han 
ser mycket besvärad ut, nästintill gråtfärdig. Han tittar ut åt höger och hans 
blick är låg. Han tittar som sagt åt sitt högra håll, där fönstret med all säkerhet 
sitter placerat. Detta grundar vi på de reflektioner av solljus som syns tydligt 
uppe i vänstra hörnet av bilden. Solljus som försöker tränga sig in genom 
neddragna persienner.  
 

8.5 Polisen har många uppgifter 
Denna artikel innehåller både text och bild vilket medför att vi kommer att 
utföra både en retorikanalys samt en bildanalys på denna artikel. Vi kommer att 
börja med retorikanalysen. Artikelns rubrik lyder som sagt: 
 

  ”Polisen har många uppgifter” 
 
Här syftar journalisten till den mångsidighet polisyrket medför, utan att han 
skriver det med ord, bildar sig läsaren en empirisk uppfattning om alla de olika 
arbetsuppgifter en polisman har. I Polislagen (1984:387) beskrivs polisens 
uppdrag på följande sätt ”Som ett led i samhällets verksamhet för att främja 
rättvisa och trygghet ska Polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän 
ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan 
hjälp (Polisen.se 2008)”  
 
Artikeln är en ledare publicerad på insändarsidorna den 22e november2008 
och informerar om polisens arbete mot den organiserade brottsligheten.  
 
Journalisten skriver: 
 

”Den grova brottsligheten är inte bara ett storstadsproblem, utan har 
spritt sig till stora delar av landet. Och en sak har de flesta bedömare 
varit ense om – polisen har satsat för sent och för lite” 

 
Genom att skriva såhär vill journalisten sprida budskapet, det är försent, alla 
städer kan drabbas och vi har en poliskår som står handfallna inför problemet 
och inte kan skydda oss ifrån det. Journalisten förmedlar både ett pathos och 
ethos, en känlsa av oro, rädsla, vad ska hända med samhället om eller när 
polisen inte kan skydda oss? Förtroendet, ethos, för polisen kanske sjunker och 
de som på nåt sätt är utsatta kan överväga att ta lagen i egna händer.  
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Men artikeln fortsätter inte i samma dystra spår som den började i, istället 
beskriver författaren om en satsning polisen har gjort där de satsat många 
miljoner kronor på olika projekt som de döpt till bl.a. Las Vegas och Alcatraz, 
namn med anknytning till Amerika och ett ökänt fängelse utanför San 
Fransisco. 
 
Artikeln är rik på bildspråk och innehåller ett flertal metaforer såsom: 
 

 ”fungerat som en dörröppnare” 
 ”Uppenbarligen kan smörjmedel…” 

 
Genom att smycka texten med dessa metaforer skapar författaren en mer 
levande text där läsaren kan uppleva  
 

8.5.1 Bildanalys 
Bilden som tillhörde artikeln ovan är köpt från bildbyrån Scanpix, och är inte 
tagen i Halmstad. Fotografen har inriktat sig på att visa så många poliser som 
möjligt, och totalt ser man 17 stycken, om än vissa relativt dåligt. 
 
 Fotot är tagen under en demonstration, detta syns tydligt på de kravallhjälmar 
polisen har fäst vid sina bälten, samt att det finns sporadiskt utspridda plakat 
med någon form av budskap och ett avspärrningsband som skiljer massan från 
polis/övriga. Vad de demonstrerar emot är ett torgmöte anordnat av 
Sverigedemokraterna. Nere till höger i bild, mellan ett träd och två polismän, 
bakom en högtalare syns en flaggvimpel. Där syns Sverigedemokraternas logga 
tydligt och man kan suddigt se att det även står skrivet Sverigedemokraterna på 
den. För att verifiera detta gick vi in på Sverigedemokraternas hemsida och 
jämförde bilden med den logga som framträdde på hemsidan.  
 
Rubriken till artikeln syftar på att polisen har många uppgifter och ansvar, det 
förväntas mycket från dem. De ska skydda oss människor i samhället. Bild och 
rubrik har en koppling mellan varandra, man får se en av de sysslor polisen 
ägnar sig åt mycket. Men resterande text i artikeln har inga anknytningar till 
bilden förutom att det är poliser på bilden och texten handlar om polisen. Vi 
tolkar detta som att bilden ska vara informativ, den ska inte väcka några 
känslor hos betraktaren. Han/Hon förväntar sig att se poliser och det är precis 
vad han/hon får genom bilden. Varför HP inte skickade ut en egen fotograf 
för att ta en bild beror på att det var för resurskrävande för ändamålet. De 
ansåg helt enkelt att det skulle bli billigare att köpa in en bild på poliser. 
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8.6 Slutspurt på 10 – års jubileet 
Det här är en retorik-  och bildanalys av en annons från HP’s största annonsör, 
bilförmedlaren i Halmstad. Annonsen täcker ett helt uppslag i del 2 av HP och 
består av totalt sex färger. En ljusblå ton som bakgrund, röd färg på överskrift 
samt alla priser på bilarna, svart text på vissa rubriker och namn/fakta på 
bilarna. Sist en mörkblå färg i en liten ruta där det står namnen på bilarna i vit 
färg. I annonsen finns det inte mycket berättande text. Det finns korta 
textrader med fakta om bilarna; 

 
”-03 9-5 Vector Kombi/185hk, 12.815 mil, klimat, aut, 
drag, gråmet” 
 

Med den här texten har de berättat att de säljer en gråmetallic Saab 9-5 kombi, 
med utrustningsnivån vector, den är årsmodell 2003 och har gått drygt 12 
tusen mil. Den är utrustad med klimatanläggning, automatlåda samt dragkrok. 
Precis bredvid den korta informativa texten står priset i röda siffror. 
Avsändaren kan, tack vare den korta raden text, berätta det mest relevanta om 
bilen så att kunden kan bilda sig en god uppfattning om han/hon är intresserad 
eller inte. I annonsen finns det totalt 106 liknande kortfattande 
bilbeskrivningar.  
 
Rubriken lyder ”Slutspurten på 10  - års jubileet” och syftar till att företaget har 
funnits i tio år, och för att fira detta driver de nu en kampanj med billigare 
priser på deras begagnade bilar. Underrubriken lyder ”Du får minst 21000 för 
din gamla bil + ett presentkort på 10000”. Här är siffrorna, summan på hur 
mycket du får för din bil samt summan på presentkortet skrivna i röd text och 
ungefär tre gånger så stort som den övriga texten i rubriken är, den texten är 
skriven i svart. Genom att skriva summan i en utstickande färg och mycket 
större garanterar det att betraktaren söker sig dit först med blicken. 
Avsändaren kan även skapa pathos och ethos med texten. Känslan av att här 
kan jag göra en bra bilaffär samt intrycket rent sunt förnuft, jag kan spara bra 
med pengar om jag åker till det stället och gör min bilaffär.  
 

8.6.1 Bildanalys 
I annonsuppslaget finns det sex bilder. De föreställer olika bilar som tillhör den 
korta informativa texten med det röda priset. Tre bilder föreställer Saab, två 
bilder föreställer Opel, och den sista bilden föreställer en Toyota.  
Bilderna är tagna framifrån och är enbart med för att informera, att skicka 
budskapet ”så här ser bilen ut” till avsändaren. Man ser hela bilen i bilden och 
de är inte manipulerade på något sätt. De är tagna inomhus i någon form av 
bilhall, baserat på den kala vita väggen i bakgrunden, samt reflektionen från 
lysrör i taket i bilens lack.  
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8.7 Analys av intervjun 
När vi analyserar intervjun kommer vi att plocka ut några uttalanden ur 
intervjun med en av HP´s största annonsörer. Värt att nämna innan vi påbörjar 
detta är att intervjun utfördes hos annonsören med en förbered intervjuguide. 
Som vi tidigare har nämnt kommer vi att inrikta hos på det som tar upp hur 
annonseringen påverkas av lågkonjunkturen samt om annonsörerna kan 
påverka tidningens innehåll. Intervjupersonen var under största delen av 
intervjun väldigt trevlig och han fyllde gärna på frågorna genom att berätta lite 
mer utöver det som vi har frågat. Vi märkte dock rätt så snabbt när vi kom till 
de frågor som vi verkligen ville ha svar på att detta var ett rätt så känsligt ämne. 
Så här lät det när vi ställde fråga om de hade dragit ner på annonseringen på 
senaste tiden: 
 

”J: Vet du om ni har dragit ner på annonseringen någonting de två 
senaste månaderna? 
X: Nej, varför ställer du den frågan?” 

 
På övriga frågor hade personen aldrig ställt någon motfråga utan bara svarat på 
frågan och gärna fyllt i lite själv. När vi kom till denna del av intervjun så kände 
vi båda hur situationen förändrades, intervjupersonen gillade inte alls att 
behöva svara på dessa frågor utan ställde motfrågor till oss som vi var tvungna 
att svara på innan han svarade. När vi väl fick ett svar handlade det om att de 
inte alls var så konjunkturberoende som vi trodde de var. 
 

”J: För vad vi har förstått så är ni ett konjunktursberoende företag 
X: Både ja och nej, när man säger att blibranschen går ner, är det 
ungefär som att säga att ica maxi går dåligt eftersom de säljer mindre 
mjölk. När det står om bilbranschen i dagspressen, så är det väldigt 
mycket nybilsförsäljningen. Och det är en av våra verksamheter, en av 
våra nio, tio verksamheter. Givetvis väldigt viktig för oss, det är där 
allting börjar. Men vi kan, så att säga, övervintra på de andra 
verksamheterna. Beg. Delar, fastigheter med hyresgäster, vi har 
verkstad, biltvätt, skrot.” 

 
Ännu värre blev det när vi övergick till frågorna som berörde om 
annonsörerna kunde påverka innehållet i tidningen. 
 

”J: Tror du att ni som annonsörer kan påverka en tidnings 
redaktionella innehåll? 
X: Nej!!” 

 
Här fick vi endast ut ett tydligt nej av intervjupersonen och ingen utförligare 
förklaring varför det var så trots att vi försökte få ett mer uttömmande svar. 
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Här upptäckte vi även att intervjupersonen hade börjat inta en mer motstridig 
ställning till oss, vilket vi antar berodde på att vi kom med frågor som kunde 
anses som anklagande. Vi hade väntat oss detta men blev ändå chockade över 
hur tydligt intervjupersonen visade detta, från att gå till vänlig och 
tillmötesgående till att nästintill inte vilja besvara frågorna.  
 
Det som vi kan plocka fram ur denna analys är att mängden annonser som de 
sätter in i HP inte kommer att minska då de inte är så konjunkturberoende som 
vi trodde, detta då de har fler än en verksamhet att kunna ”övervintra” på som 
intervjupersonen valde att kalla det. Våra försök att få något mer utförligt svar 
på frågan om annonsörers påverkan på tidningens innehåll blev misslyckade. 
Vi har dock tittat efter om denna annonsör någon gång blivit granskad av HP 
som intervjupersonen själv nämnde att de gärna skulle bli. 

 
”J: Vi leker med tanken, att ni blir granskade av Hallandsposten, det 
är ingenting som kan få er..? 
X: Nej, snarare tvärtom, man känner ibland att det är nästan med 
glädje att journalisten vill visa sitt oberoende, eller tvärtom, han vill 
bara visa sitt oberoende, och det är ju hans yrkesroll. Det får jag 
respektera. De gör sitt jobb, vi gör vårat. Vi ska inte ha nåt…,att bli 
granskad det ser jag bara som något positivt, vi har inget att dölja här. 
” 

 
Vi hittade dock ingen artikel om att denna annonsör någonsin blivit granskad 
av HP. Om detta beror på inverkan av annonsörerna själva eller inte låter vi 
vara osagt. Vi kommer att återkomma till detta när vi presenterar våra 
slutsatser utifrån analysen. 
 

9.Diskussion  
I detta kapitel kommer vi att föra en sammanfattande diskussion över vår 
analys och koppla ihop denna med våra frågeställningar och besvara dessa. 
Frågeställningarna kommer att diskutteras var för sig och vi kommer att börja 
med vilka/vilka målgrupper lockar innehållet i tidningen? I slutet av detta 
kapitel kommer vi att ge förslag på vidare forskning som avslutning av 
uppsatsen. 
 
Viktigt att tänka på är vilka olika teorier vi använt oss av för att komma fram 
till detta. Då vi hela tiden har utgått ifrån hermeneutiken är det viktigt att 
återigen påpeka att de svar som kommer att presenteras är våra egna subjektiva 
värderingar av analysen som har genomförts.  
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9.1 Vilken/vilka målgrupper lockar innehållet i 
tidningen? 
För att kunna besvara denna frågeställning kommer vi att få använda oss av 
den kvalitativa innehållsanalys som vi valde att genomföra samt viss data från 
den kvantitativa innehållsanalysen. De uppgifter vi kommer att använda oss av 
därifrån är uppgifter om hur många artiklar som är hämtade från TT respektive 
skrivna av HP´s egna journalister. Vi kommer även att ta upp hur många 
artiklar det finns med i snitt varje vecka i HP. 
 
Om vi börjar med att titta på hur artiklarna är uppbyggda och vad de förmedlar 
för känslor ser vi direkt att alla artiklarna är uppbyggda på samma sätt, de 
försöker ha en lockande rubrik, en ingress som ska ge läsaren det viktigaste 
samt locka till att läsa hela artikeln. Efter detta så kommer brödtexten där 
journalisten berättar hela storyn bakom artikeln. Vi märker även klart och 
tydligt att de artiklar som är skrivna av HP´s egna journalister har ett bättre flyt 
i texten än vad texten som är hämtad från TT har. Anledningen till detta är att 
HP´s journalister använder sig av fler metaforer och skriver om sådana saker 
som folket som läser tidningen känner igen, dvs lokalnyheter. De nyheter som 
är hämtade från TT handlar om vad som har hänt i Sverige och övriga världen. 
Alla texterna har dock gemensamt att de försöker använda sig av alla slags 
argument för att övertyga läsaren, pathos, logos och ethos är de argument som 
används av journalister.  
 
De flesta artiklar som är skrivna av HP´s egna journalister har även en 
medföljande bild för att på sådant sätt ge läsaren en större möjlighet att kunna 
tolka texten. Vi upplever det så att bilderna är tagna med en tanke bakom för 
att ge mer argument till texterna som är skrivna. Ett tydligt exempel på detta är 
bilden till artikeln om bäckagård där personalen har misskött sina 
arbetsuppgifter. Som tidigare nämnt ger denna bild en tydligen syn av detta då 
vi lätt kan se hur mannen på bilden är missnöjd med sin tillvaro. Här märks en 
tydlig skillnad mellan artiklarna som är skrivna av HP´s journalister och de som 
är hämtade från TT. Artiklarna från TT har inte i lika stor utsträckning bilder 
tillhörande artiklarna men i de fall som de har detta upplever vi dessa mer 
opersonliga och egentligen utan koppling till artikeln. Exempel på detta kan 
nämnas till artikeln ”Polisen har många uppgifter”, till denna artikel är det en 
bild med poliser uppställda för att bevaka ett demonstrationståg. Denna bild 
visar visserligen en av polisen uppgifter men ger ingen vidare känsla till läsaren 
då man inte kan uppfatta några ansikten eller några uttryck.  
 
De känslor som artiklarna förmedlar skiljer sig även dessa åt. De artiklar som är 
tagna från TT märker vi att dessa ska kunna passa in i vilken tidning som helst 
och är på grund av detta väldigt informativa men väcker inte speciellt mycket 
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känslor hos oss som läsare. Då artiklarna som är skrivna av HP´s egna 
journalister behandlar sådant som händer i lokalområdet blir det en helt annan 
känsla när man läser detta. Läsaren kan lätt identifiera sig medtexten då den 
handlar om något som sker i deras närområde. Detta gör att artiklarna som 
HP´s egna journalister känns mer läsvärda.  
 
HP´s egna journalister kan med andra ord sägas rikta in sig på det lokala 
området. För att tidningen ändå ska kunna täcka sitt nyhetsvärde måste de ta in 
artiklar från TT för att kunna berätta för läsaren vad som händer i övriga 
Sverige och världen. Om vi tittar på snitten över en vecka hur artiklarna 
fördelar sig mellan TT artiklar och artiklar skrivna av HP´s egna journalister får 
vi fram att snittet för artiklar från TT ligger på 13,8 artiklar/vecka och att 
artiklar som HP´s journalister skrivit ligger på 37,5 st. Man skulle kunna säga 
att förhållandet mellan dessa artiklar är ungefär 1:3 av HP´s totala mängd av 
artiklar.  
 
Vi upplever det även att HP har en bra blandning av lokala nyheter och 
nyheter som täcker övriga Sverige och världen. Vi vill även lyfta fram den 
politiska kommunikationen i vår slutsats över denna frågeställning då denna tar 
upp att det handlar om att etablera en mening med hjälp av retorik. Detta 
lyckas HP väl med och framförallt i de artiklar som är skrivna av deras egna 
journalister. Värt att benämna igen är de svar som vi fick fram under vår 
förundersökning att de äldre läsarna upplevde HP som en tidning med 
informativa texter, samt även det att yngre personer inte var mer intresserade 
av vad som hände i Sverige i stort och därför valde att läsa en annan tidning.  
 
För att besvara denna frågeställning tycker vi att HP riktar sig till alla 
människor oavsett vilken ålder man är i. Deras artiklar väcker känslor och 
lockar till merläsning när man sett rubrik och i vissa fall bilderna. För de yngre 
som valde andra tidningar för att de ville läsa mer om Sverige och världen i 
övrigt så är det kunskap om HP som fattas. Denna tidning har väl valda artiklar 
om vad som händer i både Sverige och världen. Den enda skillnaden mot 
övriga artiklar är att de inte väcker lika många känslor då dessa är skrivna på ett 
helt annat sätt för att passa in i alla sorters tidningar, såväl dagspress som 
kvällspress. 
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9.2 Hur påverkas annonseringen av 
lågkonjunkturen? 
Efter en intervju med Marianne Holm tf. chefredaktör på Hallandsposten, den 
19e november 2008 fick vi reda på uppgifterna att HP då, inte hade råd att 
tappa fler annonsörer än vad de redan gjort. En lokaltidning i HP’s storlek, 
som trycker ungefär 33.000 ex per dag, sex dagar i veckan, är väldigt beroende 
av de annonspengar de kan få in. Enligt Marianne står annonsförsäljningen för 
60% av alla inkomster, och 40% från prenumeranter. Eftersom HP är den 
största tidningen i regionen är de heller inte berättigade till något presstöd.  
 
Intervjun med Marianne Holm ingick under förstudien och vi har därför valt 
att inte redovisa denna analyserad i arbetet. Eftersom vi inte hade någon större 
förförståelse om hur lågkonjunkturen påverkar en dagstidning, förutom att den 
bör göra det, skrev vi ihop ett antal frågor till den personliga intervjun vi ansåg 
vara lämpliga att ställa till chefredaktören. Inför intervjun var vi säkra på att 
antalet prenumeranter skulle minska drastiskt under rådande tid då 
medelhushåll drog ned på sina utgifter. Men enligt Marianne var deras 
målgrupp relativt opåverkad av krisen. Nästan alla som prenumererar på HP är 
55 år eller äldre, med vissa undantag. Lågkonjunkturen påverkar däremot 
hushåll negativt så att de i det långa loppet kan ha en negativ påverkan på HP’s 
annonsförsäljning. 
 
 I den finanskris som råder nu och har pågått under slutet av år 2008, ingår det 
många varsel. Flera tusen svenskar har under de tre sista månaderna i år blivit 
av med sina jobb. Det blir en hårdare konkurrens på arbetsmarknaden, och 
konsumtion inom nästan alla områden sjunker. Särskilt konjunktursberoende 
marknader är bil och bostadsmarknader. Det är här bilförmedlaren i Halmstad 
hamnar i vårt intresseområde. Som en av Halmstads största bilförmedlare, och 
distrubitör av bl.a. bilmärkena Saab och BMW, är det i deras intresse att alltid 
komma på nya olika sorters reklamidéer, och har under det gångna året varit 
väldigt innovativa med nya sorters reklam. I vår intervju med VD’n och ägaren 
till bilförmedlingen fokuserade vi på de två senaste månaderna, om de valt att 
annonsera mindre till följd av lågkonjunkturen. Vi blir ifrågasatta varför vi 
ställer den sortens frågor, och VD’n förklarar att det är nybilsmarknaden som 
befinner sig i kris, hans företag har flera andra affärsområden, såsom bensin, 
verkstad, restaurang m.fl. Men om man sammankopplar hans svar, att ny och 
begagnads marknaden befinner sig i kris men att det har en liten påverkan på 
hans företag, med att det är bara för nya och begagnade bilar han annonserar, 
så kan det uppfattas som missvisande. För att locka nya kunder, så att de ska 
besöka restaurangen, lämna in bilen på verkstaden osv. är företaget tvunget att 
sälja antingen nya eller begagnade bilar. Under våra undersökningar av 
företagets annonser i HP fann vi aldrig en annons som handlade om något 
annat än ny eller begagnad bil/transportbil. VD’n och ägaren var ej 
samarbetsvillig  på våra resterande frågor om hur stor budget de avsatt för 
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annonser, hur ofta de annonserar eller om de ökar antalet annonser vid något 
specifikt tillfälle. Men vi kan, utifrån statistik från Bil Sweden konstatera att 
nybilsförsäljningen sjönk lavinartat hösten fram till december 2008 jämfört 
med motsvarande tid 2007 
(http://www.bilsweden.se/web/Nyregistrering_december_08.aspx), även 
begagnad marknaden bromsar in, och hushållen väntar med att byta bil. Vi 
tror, beroende på hur lång finanskrisen blir och lågkonjunkturen håller i sig, att 
bilförmedlaren kommer att drabbas negativt. De kommer att sälja mindre bilar 
samt locka mindre kunder till sina övriga affärsområden. I det långa loppet 
kommer även detta påverka HP då bilförmedlaren drar ner på sin budget för 
annonsering.  
 
Som vi nämnde i inledningen av denna text, hade HP i november 2008 inte råd 
att tappa fler annonsörer. Enligt tf. chefredaktör Marianne Holm märktes en 
nedgång av annonsörer redan i augusti 2008. Lågkonjunkturen sätter spår i de 
lokala handlarna som är en viktig del av HP’s annonsörer. Många bäckar små 
gör en stor å är ett gammalt ordspråk som lämpar sig väl för att beskriva 
situationen med HP. HP har under flera år varit ohotad som mediekanal i 
Halmstad, men som med allt annat går vi mot en förändring. I dagsläget finns 
det fyra gratistidningar, två webb-tv kanaler, en radiokanal samt mindre 
annonsfinansierade produkter. Alla dessa vill göra anspråk på annonsörernas 
pengar och alla försöker nischa sig och erbjuda den bästa lösningen för 
kunden. HP har fördelen av att vara störst, det finns inget mediebolag i 
Halland som kan mäta sig med dem, samtidigt som de är ganska dyra. Fördelen 
som annonsörer får när de annonserar i HP är storleken, de når ut till fler 
människor. Genom dessa människor kan de etablera en mening, ett 
meningsbyggande, liknande det som politisk kommunikation står för. 
Beroende på vilken slags annons det är kan avsändaren skicka olika sorters 
budskap. Låt säga att elgiganten vill förmedla sina priser för en platt-tv, om 
priset är ovanligt lågt, kan mottagaren uppfatta det som ”elgiganten har de 
bästa priserna på tv, jag vill alltid handla där”. Om det är en förening eller 
politiskt parti som vill förmedla propaganda eller etablera en retorisk mening 
kan även de annonsera i HP. Mottagaren kan då skapa meningsbyggnader 
utifrån vad partierna vill förmedla.  
 
De bedömare av finanskrisen och lågkonjunkturen vi pratat med, anser att det 
bästa företagen kan göra, är att köpa sig ur krisen. Att fortsätta annonsera och 
synas i medierna hela tiden. De företag som syns kommer folk ha på minnet, 
de företag som drar sig tillbaka glöms bort, det är ett faktum.  
 
Lågkonjunkturen har redan satt djupa spår på svensk handel, och det är bara 
framtiden som kan utvisa hur pass illa det blir. Ska man göra en tolkning 
baserade på det tempot finanskrisen haft hittills och om den fortsätter i det 
tempot, kommer framtiden se negativ ut. Även om HP har påverkats av 
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finanskrisen måste de etablera sig som det starkaste mediet för att behålla de 
annonsörer de har kvar.  

 
9.3 Håller HP en hög kvalitet, text kontra 
annonser? 
Kan en stor annonsör ringa in till redaktionen på en tidning och säga ”Jag har 
uppgifter om ett granskande reportage, om detta stämmer och publiceras, så 
annonserar vi aldrig mer hos er!” Det är en evig fråga inblandade väljer att tala 
tyst om, förneka, skämta bort eller inte svara på alls. Men faktum är, att 
annonsörer har en otrolig kontroll över medier, även om de förnekar det. Utan 
annonspengar skulle många tidningar få det svårt att klara sig ekonomiskt, det 
är ett faktum. I HP’s fall står annonsintäkterna för 60 % av deras totala budget. 
Vi vet sedan tidigare med uppgifter från tf. chefredaktör Marianne Holm, att 
HP inte har råd att tappa fler annonsörer. Väljer de då att granska material 
gällande en storannonsör på ett mindre kritiskt sett alt. lägga det helt åt sidan? 
 
Vid intervjun med Marianne Holm frågar vi om HP utför redaktionella 
uppdrag, alltså om de skickar en journalist till en annonsör och den journalisten 
får skriva en artikel om annonsören bara för att han/hon krävt det. Enligt 
Marianne är väggen däremellan vattentät, det förekommer aldrig några sådana 
uppdrag. När en annonsör köper annonsutrymme är det precis vad de får, de 
kan aldrig få plats bland övriga nyheter i form av en artikel.  

 
Marianne påpekar för oss, att om en annonsör bryter samarbetsavtalet, finner 
hon det mycket olyckligt, men tror även att annonsören förlorar på det. Hon 
använder bilförmedlaren som ett exempel, att företaget granskats i vissa artiklar 
har inträffat, men Marianne anser att de är för beroende av varandra.  
 
När vi tar upp detta med VD’n på bilförmedlingen möts vi av korta, kalla svar. 
Under intervjun har han varit relativt tillmötesgående och svarat ganska 
utförligt på våra frågor, men när vi frågar om stora annonsörer kan påverka ett 
redaktionellt innehåll på en tidning får vi ett kort ”nej” till svar. Inga utförliga 
förklaringar och inget vidare trevligt tillmötesgående. Vi frågar vidare, om en 
granskning kan få hans företag att annonsera mindre eller dra sig tillbaka och 
hitta alternativa annonsörer. Han ger oss svaret att journalisterna är välkomna 
att granska företaget, och han ser det som en positiv sak att de visar sitt 
oberoende. Att journalisterna visar sitt oberoende genom att granska har 
egentligen ingenting med saken att göra, eftersom det är chefredaktören som i 
det långa loppet bestämmer vad som ska publiceras och inte. Här kan man 
tillämpa Berkowitz teori om gatekeeping, att det är en person som bestämmer 
vad som får bli nyheter och vad som trycks i tidningen. Även om journalister 
granskar företaget är det inte en säkerhet för att materialet ska tryckas.  
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Under vår kvalitativa undersökning kollade vi på hur många annonser i snitt 
det var per nummer under en vecka, antalet sidor i en tidning. Samt hur många 
lokala artiklar och hur många artiklar som var från TT. Resultatet såg ut såhär; 
 

• Antalet sidor i snitt per nummer under veckan  54.7 
• Antalet annonser i snitt per nummer under veckan 101.5 
• Antalet lokalartiklar i snitt per nummer under veckan 21.2* 
• Antalet TT artiklar i snitt per nummer under veckan 13.8* 

(* endast från del 1 av HP) 
 
Man kan tydligt se att antalet annonser är nästan fem gånger fler än artiklarna. 
Viktigt att utläsa är att notiser ej är inräknade i undersökningen. Vi ser även att 
lokalartiklarna är fler i antalet än de inköpta från Tidningarnas Telegrambyrå, 
vilket är av stor vikt om HP vill behålla läsare och trovärdighet. Skillnaden 
mellan lokalartikel samt TT artikel är i stora drag att TT’s artiklar är 
opersonliga. De väcker inga känslor hos mottagaren, de är bara där för att 
informera. De artiklar skrivna av lokaljournalister kan väcka medhåll eller avsky 
bland läsarna, och journalisterna har här makten att bygga ett 
meningsskapande. Politisk kommunikation förespråkar detta och menar att 
tidningar är ett stort forum för meningsbyggande, vare sig det handlar om 
annonsör eller journalist.  
 
Även om HP ger annonser ett stort utrymme ska två saker ligga i minnet. Våra 
siffror från den kvantitativa undersökningen kan vara aningen missvisande 
eftersom undersökningen gjordes månaderna innan jul, då handlare medvetet 
annonserar mer och intensivare för att hävda sig på julmarknaden. Samt, att 
HP behöver sina annonspengar för att driva verksamheten. De satsar mycket 
för att stora delar av innehållet ska vara lokalproducerat och det kräver många 
journalister samt fotografer. Sen om HP väljer att inte publicera visst material 
för att riskera en konflikt med annonsörer, det är inget vi kan bevisa även om 
mycket tyder på det. Vi kan dock avsluta med detta, i början av vår intervju 
med VD’n och ägaren till bilförmedlingen, frågar han vem som har sänt oss. Vi 
säger att det är på eget initiativ men att vi har fört diskussioner med Marianne 
Holm tidigare. Han nickar och ber oss att hälsa henne från honom. Vi blir lite 
fundersamma och undrar varför den största annonsören ber oss framföra en 
personlig hälsning från honom till HP’s chefredaktör. Vi tyder det som att han 
känner henne sedan tidigare annonsaffärer. Men när vi undersöker saken får vi 
reda på att chefredaktören aldrig har något med annonsförsäljningen att göra, 
det utför marknadsavdelningen.  
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9.4 Förslag på vidare forskning 
Då vi riktade mycket av våra studier mot hur lågkonjunkturen skulle påverka 
tidningen skulle det vara intressant at fortsätta på denna väg då vi nu bara 
kunnat utföra våra studier i inledningsfasen av lågkonjunkturen. Detta har 
medfört att de intervjuad inte har upplevt att lågkonjunkturen skulle spela in i 
verksamheten just nu. Skulle denna lågkonjunktur bli långvarig skulle det vara 
intressant att kunna gå tillbaka till dessa om några år för att kunna fortsätta 
kartläggningen av hur denna har påverkat HP.  
 
Att även inriktat sig på en mer kvantitativ forskning över varför HP har så 
svårt att locka yngre prenumeranter skulle vara intressant, detta för att kunna 
dra generella slutsatser vilket vi inte har kunnat göra då vi har utfört 
majoriteten av forskningen med hjälp av kvalitativa studier.  
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