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Abstract 
This case study aims to find out whether the promotion of Swedish news through push 

technology, and the selection process behind it, obeys the traditional criteria of news values. 

A months-worth of push notifications, sent out by the mobile phone applications of 

newspapers Dagens Nyheter and Expressen, were analysed through the application of a 

number of taxonomies meant to determine their newsworthiness.  

 

These taxonomies were, however, based on 20th century media, and do not necessarily 

adapt well to analysis of digital news publication forms. The purpose of this study is 

therefore to find out which criteria are still relevant to the news selection behind a digital 

format such as push notifications; and which have become obsolete. 

 

The basis of this study is the criteria of news values originally designed by Galtung and Ruge 

in 1965 and revised by Harcup and O’Neill in 2001; as well as the model of assessing front 

page news proposed by Hvitfelt. The content analysis was conducted in a manner as similar 

to that of Harcup and O’Neill’s own study as possible, so as to constitute a re-revisal – 

revamped for the digital age.  

 

Our results show that the criterion of “frequency” – that is the conformance between the 

time-span of an event and the publication frequency of a medium – has acquired an 

ambiguous importance. Urgency and freshness of an event have become the most important 

factors of newsworthiness; still the term “frequency” seems antiquated when there is in 

digital media no such a thing as a conventional deadline. 

 

We conclude by suggesting a further revisal of the Galtung-Ruge-Harcup-O’Neill-criteria, 

better suited to formats such as push notifications.  

 

Key words: push notifications, push technology, news values, push-notis, pushnotis, 

nyhetsflash, nyhetsvärdering   
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1. Inledning 
När Johan Galtung och Mari Holmboe-Ruge i mitten av sextiotalet konstruerade sina 

kriterier för nyhetsvärdering påpekade de vikten av faktorn frekvens1. Begreppet åsyftar hur 

det tidsspann under vilket en händelse utvecklas och får betydelse är essentiellt för dess 

nyhetsvärde – beroende på hur väl det stämmer överens med nyhetsmediets periodicitet. 

Ett mord, exemplifierar de i den stilbildande artikeln The Structure of Foreign News, tar kort 

tid och utspelar sig mellan publiceringen av två successiva nummer av en dagstidning. En 

meningsfull historia kan därför berättas från ett nummer till nästa. I en krigssituation anser 

de däremot att en annan logik måste brukas:  

 

“… to single out one murder during a battle where there is one person killed every minute 

would make little sense — one will typically only record the battle as such (if newspapers were 

published every minute the perspective could possibly be changed to the individual soldier).”2 

 

Idag har Galtung och Ruges hypotetiska parentes mer eller mindre besannats. Tidningar 

publiceras förvisso inte varje minut – men i och med digitala format som webb, mobil och 

surfplatta har de genom sina hemsidor och applikationer möjlighet att presentera 

nyhetsmaterial kontinuerligt, när som helst och i obegränsad volym per dag3. Till en viss del 

tack vare den internetbaserade kommunikationsteknologin ”Push”. 

2. Bakgrund 

2.1. “Push technology” 
“… the promotion of Push is the silliest piece of puffery to waft along in several seasons. In fact, 

Push is nothing more than a thinly disguised return to ideas of information delivery that the 

Internet has made obsolete. The failure of Push is preordained.”4 

 

Året är 1997, och den nyligen lanserade ”push-teknologin” hyllas som internetutvecklingens 

framtid av Business Week, Wired och Wall Street Journal5. New York Times krönikör James 

                                                           
1 Galtung & Ruge, 1965, s 66 
2 Ibid 
3 Kawamoto, 2003, s 70 
4 Gleick, 1997 
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Gleick är däremot inte lika imponerad. Den 23 mars jämför han i sin krönika teknikens 

påtvingade passivitet med det – i hans ögon – redan då förlegade fenomenet broadcasting. 

”Push antyder avbrott och försäljarskap”, menar Gleick, ”Pull antyder valfrihet”. I den 

digitala tidsåldern vill folk själva välja vilken information de tar del av.6 

 

När den här undersökningen genomförs, sjutton år senare, har den hype som Gleick 

kritiserade7 visat sig vara relativt rättfärdigad. Samtida entusiaster siade om hur teknologin 

snart skulle komma att brukas i smarta, interaktiva tv-skärmar och mobiltelefoner8. Och 

mycket riktigt – idag erbjuder mängder av applikationer för Iphone, Androidtelefoner och 

liknande apparater tjänsten ”push-notiser”. Detta gäller även de största 

nyhetsorganisationernas, både internationellt och i Sverige.9 

 

Vad teknologin Push innebär är i grunden en motpol till föregångaren Pull. Istället för att en 

klient skickar en förfrågan till en server – som i sin tur levererar det material som 

efterfrågats – fungerar push-baserad dataleverans på en nivå där information skickas ut till 

klientpopulationen, innan någon specifik förfrågan lagts fram. Servern initierar helt enkelt 

leveransen.10 

 

I ovan nämnda nyhetsapplikationer blir teknologin ett filter, där ett smalare urval från 

dagens nyhetsflöde presenteras på användarens skärm, vare sig applikationen i fråga är 

igång eller nedstängd.  Detta urval presenteras således på en plats som är synligare än övrigt 

material – inte helt olikt de nyheter som väljs ut för de dagliga löpsedlarna och förstasidorna 

i traditionell tryckt press. På grund av dessa placeringars höga exponeringsgrad har tidigare 

studier undersökt hur nyhetsvärderingen bakom dem ser ut.  

2.2 Onlinepublicering 
Den teknologiska utvecklingen revolutionerande på många vis journalistiken och 

tidningsbranschen. Två faktorer som ändrades radikalt var de som handlade om tid och 

rymd, eller som de oftast kallas med pressterminologiska termer: deadline och utrymme.  

 

                                                                                                                                                                                     
5 Ibid 
6 Gleick, 1997 
7 Ibid 
8 Kelly & Wolf, 1997 
9 Westlund, 2014, s 103 
10 Franklin & Zdonik, 1998, s 517 
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Då tidningen evolverade och bredde ut sig på internet var inte längre journalisten nödgad 

att begränsa sig i form av antal ord eller antal artiklar. Tankarna på det limiterade utrymmet 

kunde till en viss mån upphöra.11 

 

Samma sak gällde den dagliga deadline som journalisten förut var tvungen att anpassa sig 

efter. Den heliga tidpunkt då tidningarna började tryckas byttes ut av en dygnstäckande 

deadline där varje sekund är en potentiell sekund för att trycka en nyhet12. 

2.3 Mobilapplikationer 
2007 släppte Apple den första generationens Iphone13. Året därpå skapades Android14. 

Sedan dess har massmedia och masskommunikation genom mobiltelefoner ökat lavinartat 

och idag använder sig var fjärde svensk en mobil för att bruka sociala medier, söka 

information eller ta del av nyheter15.  

 

Detta har resulterat i en förändring av den svenska publikens nyhetsvanor. Läsandet av 

nyheter i smartphones har nämligen fått en ersättande effekt på såväl papperstidningar som 

datorer16.   

 

“Under 2014 och framåt kommer vi att bevittna en löpande teknologisk utveckling av mobilen 

liksom andra nätverksuppkopplade skärmar. [...] Portabla skärmar såsom mobilen kommer att 

utgöra ett nav i svenskarnas medieliv, [...]”17 

                                                           
11 Kawamoto, 2003 s 70 
12 Ibid 
13 Westlund, 2014, s 103 
14 Ibid 
15 Ibid s 105 
16 Färdigh & Westlund, 2013, s 449 
17 Westlund, 2014, s 109 
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18 Harcup & O’Neill, 2001, s 277 
19 McNair, 2002, s 182 

3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de push-notiser som två svenska dagstidningar 

skickar ut genom sina mobilapplikationer under en månads tid – främst för att studera hur 

väl urvalet passar in i de modeller för nyhetsvärdering som skissats upp i tidigare studier på 

ämnet. Dessa kriterielistor har gjorts utifrån dagspress, men vi vill applicera dem på en av 

de digitala medieformer som idag brukas till vardags – för att se om de är relevanta, även i 

det läget. 

 

Upplägget bygger till viss del på Tony Harcup och Deirdre O’Neills artikel What is News? 

Galtung and Ruge revisited från 2001. De två britterna ansåg att deras norska föregångare 

kommit en bit på vägen för att etablera pålitliga kriterier för nyhetsvärdering, men frågade 

sig hur väl modellen stämde då, nästan fyrtio år senare. De bestämde sig för att testa och 

revidera den. 

 

Bland de aspekter av tesen som Harcup och O’Neill var mest tveksamma till märks just det 

tidigare nämnda kriteriet frekvens. Detta eftersom nyhetshändelsens färskhet just då 

riskerade att bli mindre och mindre viktigt för dagstidningar, ju mer de blev utträngda av 

elektronisk media. “Om så är fallet”, hypotiserade de, “kan tidningar mer och mer komma att 

lämnas med rollen att tillföra bakgrundsmaterial och analytisk copy om händelser som 

redan tidigare rapporterats på tv, i radio eller på webben.”18 

 

Harcup och O’Neill valde att inte inkludera faktorn frekvens i sin uppdaterade lista av 

kriterier, eftersom de anpassade sig till pressmediet i en tid då digitala medier höll på att ta 

över19. Väljer man att göra en liknande samtidsanpassning idag, med ett av de nu etablerade 

digitala distributionsalternativen som utgångspunkt, blir frekvens återigen intressant att 

undersöka. Därför väljer vi att först applicera Harcup och O’Neills reviderade kriterier på 

vårt urval, för att sedan revidera det utefter hur användbara det är i fallet push-notiser. En 
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4. Teori 

4.1 Nyhetsvärdering 
Det finns många olika faktorer som spelar in för vad som får en händelse att bli en nyhet. Att 

gå från att bara existera till att medialt uppmärksammas. Två incidenter som är snarlika 

varandra kan ha helt olika nyhetsvärde baserat enbart på sina geografiska skådeplatser. En 

busskrasch med dödlig utgång på exempelvis Filippinerna skulle förmodligen inte få en 

endaste spaltcentimeter i svensk media, däremot hade en i Östersund fått det. Detta för att 

både den geografiska och kulturella närheten till publiken är större när saker händer i 

Östersund än på Filippinerna. Närheten gäller även tid. En busskrasch igår är en större 

nyhet än som inträffade för en månad sedan20. Och den blir en ännu större incident om 

bussen är fullastad riksdagspolitiker (Elitcentrering21).  

 

Nyhetsvärderingen går upp ytterligare om anledningen till kraschen var att ett sjunkhål 

plötsligt uppstod under den (Sensation och avvikelser22).  Dessutom är en busskrasch rätt 

lätt förklarad, den utspelar sig under en kort tid och är inte särskilt avancerad. 

(Förenkling23). De fyra ovan nämnda kursiverade orden är exempel på sammanfattade 

kriterier som kan användas för att förstå nyhetsvärdering. Nedan följer de modeller vi valt 

att använda oss av i vår studie. 

                                                           
20 Ghersetti, 2012, s 212 
21 Ibid  
22 Ibid 
23 Ibid 

revision av revisionen, anpassad till den digitala tidsåldern. 

3.2 Frågeställningar 

x Hur väl överensstämmer värderingen av push-promotade nyheter med tidigare 

etablerade kriterier för nyhetsvärdering? 

x Vilka kriterier stämmer, vilka är mindre relevanta, och vilka kan potentiellt behöva 

tillföras och/eller tas bort? 

x Vilken typ av nyheter är det främst som marknadsförs via push-distribution? 
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4.1.1 Galtung & Ruges modell 

De första undersökningarna av vad som kännetecknade de händelser och förhållanden som 

publicerades på nyhetsplats kom på 60-talet. Galtung och Ruges The Structure of Foreign 

News var en av dessa, och har kommit att ses som en klassisk studie inom fältet 

”nyhetsvärdering”24. Deras teori räknade upp följande kriterier: 

 

1. Frekvens – tidsspannet under vilket en händelse utvecklas och skaffar mening, samt hur 

väl detta överensstämmer med ett mediums periodicitet. 

2. Tröskelvärde – den tröskel som en händelse måste överstiga för att ha betydelse. Ju 

större händelse desto större nyhetsvärde. 

3. Entydighet – klarhet och avsaknad av mångtydighet.   

4. Meningsfullhet – främst i form av kulturell närhet och relevans. 
5. Konsonans – förväntade och/eller önskvärda händelser. 

6. Det oväntade – oförutsebara och ovanliga händelser. 
7. Kontinuitet – förlopp som redan uppmärksammats i medierna. 

8. Komposition – hur välbalanserat det aktuella numrets innhåll är.25 

 

Till dessa ordinarie åtta kriterier förde Galtung och Ruge sedan ytterligare fyra, som de 

ansåg vara extra viktiga “i världens nordvästliga hörn”. Dessa var: Referens till elitnationer; 

Referens till elitpersoner; Personifiering; och Referens till något negativt26. Hur faktorerna 

samverkar beskriver det i den så kallade addativitetshypotesen, som föreslår att: “Ju mer en 

händelse uppfyller nämnda kriterier, desto mer sannolikt är det att den registreras som en 

nyhet, och till och med skapar rubriker.”27 

4.1.2 Harcup & O’Neills modell 

Då Tony Harcup och Deidre O’Neill genomförde sin revidering 2001 presenterade de en ny 

lista på kriterier de fann som aktuellt relevanta: 

 

1. Makteliten – en förfining av Referens till elitpersoner, där riksdagministrar tydligt 

separeras från b-filmsskådespelare. De senare kategoriseras istället som: 

2. Kändisar – människor som är berömda vare sig de har makt eller inte.  

                                                           
24 Ghersetti, 2012, s 212 
25 Galtung & Ruge, 1965 , s 66–67 
26 Ibid s 68 
27 Ibid s 71  
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3. Underhållning – i bemärkelsen “förströelse”. Berättelser som rör sex, showbusiness, 

”human interest” och dylikt. Sådant som inte har någon riktig samhällelig vikt, men som är 

underhållande att läsa. 

4. Överraskning – element av överraskning och/eller kontrast. Efter Galtung och Ruges Det 

oväntade (“unexpectedness”). 
5. Negativa nyheter – speciellt negativa övertoner, exempelvis konflikt eller tragedi.  

6. Positiva Nyheter – speciellt positiva övertoner, exempelvis botemedel och triumf.  
7. Magnitud – detsamma som Galtung och Ruges Tröskelvärde. 

8. Relevans – en sammanslagning av Meningsfullhet och Referens till elitnationer, menad att 

innefatta det som är relevant för publiken. Exempelvis sådant som utspelar sig på kulturellt 

bekanta platser eller berör en viss läsarkategori. 
9. Uppföljning – detsamma som Kontinuitet. 

10. Egen agenda – istället för kriterierna Konsonans och Komposition, prioriterar revisionen 

en samlingskategori för sådant som gynnar nyhetsorganisationens egen agenda. Denna sista 

kategori rättfärdigas genom exempel på BBC-kritiska artiklar i tidningar ägda av Rupert 

Murdochs mediekonglomerat News Corp28. Faktorn har inte nödvändigtvis samma vikt i ett 

svenskt medieklimat, även om maktkamp mellan våra mediehus och tidningar förekommer i 

viss mån29. 

 

Av de anledningar som nämns i inledningen av denna uppsats valde Harcup och O’Neill att 

göra sig av med kriteriet Frekvens. Detsamma gällde även för Galtung och Ruges kriterium 

nummer 3: Entydighet. Det senare beslutet fattades med argumentet at de flesta journalister 

ändå skolas i att skriva tydliga, simplifierade ingresser30 – även om händelser som skulle 

kunna vara mångtydiga – vilket lämnar kriteriet överflödigt. 

4.1.3 Hvitfelts modell 

Hvitfelt presenterade denna formel för nyhetsvärdering: 

 

“Sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras och placeras på första sidan 

samt bli huvudartikel ökar ju mer den behandlar: 

 

1. ett traditionellt sakområde 

                                                           
28 Harcup & O’Neill, 2001, s 276 
29 Rosén, 2005, s 13 
30 Harcup & O’Neill, 2001, s 270 
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2. och det är kort avstånd 

3. till faktiska händelser, 

4. som dels är sensationella eller överraskande, 

5. dels handlar om vissa enskilda personer 

6. och är enkla 

7. men viktiga eller relevanta, 

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

9. samt är negativa 

10. och härstammar från traditionella källor.”31 

 

Eftersom syftet med Hvitfelts studie var att undersöka vilka nyhetshändelser som 

kvalificerar sig för publicering på förstasidan, och dessutom bli huvudnyhet på denna, 

fokuserade han på ett forum som kan anses ha syftet att locka in läsare. Detta ser vi som en 

relevant aspekt både för förstasidor och för löpsedlar, men också när analysenheterna är 

push-notiser.   

4.2 Redaktionella rutiner 
På grund av den kopiösa mängd råmaterial – händelser, skeenden och företeelser – som 

potentiellt hade kunnat registreras som nyheter, har vissa så kallade redaktionella rutiner 

uppkommit32. Dessa begränsas av teknologi, deadlines, utrymme och normer33; och 

definieras av Shoemaker och Reese som ”de mönsterbelagda, rutinmässiga och upprepade 

praxisar och former som journalister använder för att utöva sina arbeten”34. Deras syfte är, 

enligt samma författare, att ”inom tids- och utrymmesbegränsade ramar leverera en så 

acceptabel produkt till kunden som möjligt, i den mest tidseffektiva mån möjlig”35. 

 

Molotch och Lester, som tillsammans med Gaye Tuchman var bland de första att diskutera 

rutiner inom journalistik36, påstår att media inte kan ses som objektivt återspeglande av 

världen där ute. Snarare är det en praxis, tillhörande de som har makten att bestämma över 

andras upplevelser37. Där ute, menar de, finns ingenting sådant som en uppsättning 

                                                           
31 Hvitfelt, 1985, s 120 
32 Shoemaker & Reese, 1996, s 105 
33 Reese, 2001, s 180 
34 Shoemaker & Reese, 1996, s 105 
35 Ibid s 108–109 
36 Becker & Vlad, 2008, s 62 
37 Molotch & Lester, 2008, s 111 
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objektivt viktiga händelser, som bara väntar på att plockas upp av media38. Nyhetsurvalet är 

alltså baserat på bakomliggande politiska och strukturella rutiner39. 

 

Dessa rutinpåverkade nyheter klassificerar Molotch och Lester som antingen rutinmässiga40 

(medvetet utförda och uppmärksammade) skeenden, eller händelser av så kallad 

”serendipity”-karaktär41 (omedvetet utförda men medvetet uppmärksammade). I mindre 

utsträckning påverkas dock oförutsedda händelser av dessa rutiner; det vill säga olyckor42 

(omedvetet utförda, uppmärksammade av utomstående observatör) och till viss del 

skandaler43 (medvetet utförda, uppmärksammade av utomstående observatör)44.  

 

Tuchman lägger fram liknande poänger och säger att nyheter borde klassificeras utefter 

huruvida de är schemalagda eller icke schemalagda, om det är bråttom, hur de påverkas av 

redaktionell teknologi samt om redaktionen kan planera uppföljning i förväg.45 

 

Vad denna teori vill påvisa är bland annat att nyheter är en produkt av processen som 

används för att ta fram nyheter, snarare än en objektiv återspegling av verkligheten46. 

4.3 Gatekeeping 
”In its simplest conceptualization within mass communication, gatekeeping is the process by 

which the vast array of potential news messages are winnowed, shaped, and prodded into 

those few that are actually transmitted by the news media.”47 

 

Gatekeeping som begrepp myntades av psykologen Kurt Lewin redan 194748, men då 

handlade det primärt om människans natur, sociologi och vilken väg som matvaror var 

tvungna att gå innan de kom fram till sin konsument.49 Tre år senare anpassade David 

Manning White teorin till den journalistiska världen. Då gjorde han en fallstudie med teorin 

                                                           
38 Molotch & Lester, 1973, s 9 
39 Molotch & Lester, 1974, s 111 
40 Molotch & Lester, 1973, s 2–3 
41 Molotch & Lester, 1974, s 110 
42 Molotch & Lester, 1973, s 5 
43 Ibid s 8 
44 Molotch & Lester, 1974, s 111 
45 Becker & Vlad, 2008, s 61 
46 Ibid s 62 
47 Shoemaker et al., 2001, s 233 
48 Lewin, 1947, s 5–40 
49 Ibid 
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om att varje ”gate” består av en person, en så kallad ”gate keeper”50. Dessa personer utgör 

en lång kedja av personer där en händelse måste gå igenom alla dessa för att i slutändan 

kunna bli en nyhet, en lång kedja där deras nyhetsvärde blir prövat varje steg i ledet. I vart 

och ett av dessa steg så kan händelsen komma att bli nedbantad, tillfixad, eliminerad eller 

godkänd. 

 

Mer moderna gatekeepingteorier pekar inte ut varje ”gate” som en person utan istället 

pratar man om fem nivåer som händelsen behöver ta sig igenom. I första hand är det 

journalisten och redaktören: Sedan är det rutinerna och rådande praxis i: 

nyhetsproduktionen, i nyhetsorganisationen, på medienivå och samhällelig nivå51. 

5. Tidigare forskning  

5.1 Galtung & Ruge 
Johan Galtung och Mari Ruges The Structure of Foreign News har länge ansetts vara 

grundstenen bland studier av nyhetsvärdering och nyhetsurval52.  Artikeln publicerades 

tillsammans med Einar Östgaards Factors Influencing the Flow of News; en teoretisering 

kring nyhetsurval som fokuserade på vikten av förståelse, identifikation och sensation; i den 

akademiska journalen Journal of Peace Research 1965. Galtung och Ruges studie undersökte, 

på mer empiriska vägar än Östgaard53, hur fyra norska dagstidningar rapporterar 

händelseförloppet kring tre internationella kriser – Kongo och Kuba 1960, samt Cypern 

1964. Materialet analyserades utifrån en föreslagen lista på de faktorer som tycktes vara 

viktigast för att en företeelse skulle gå från bara “händelse” till “nyhet”54.  

5.2 Harcup & O’Neill 
Tony Harcup och Deirdre O’Neill valde vid millennieskiftet att testa och uppdatera Galtung 

och Ruges taxonomi. Efter att ha genomfört en innehållsanalys på tre brittiska dagstidningar 

reviderade de kriterierna, och presenterade en version av modellen för nyhetsvärdering 

som de ansåg var bättre lämpad för samtiden. 

                                                           
50 Manning White, 1950, s 384 
51 Ghersetti, 2012, s 207 
52 Harcup & O’Neill, 2001, s 262 
53 Hvitfelt, 1985, s 100 
54 Galtung & Ruge, 1965, s 65 
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5.3 Svenska studier 
Inom svensk forskning har ett antal C-uppsatser skrivits på liknande ämnen. Bland annat 

jämförde Rosén Expressen och Aftonbladets löpsedlar under fyra utvalda månader – för att 

studera hur deras nyhetsvärdering skiljde sig åt, ur en sensationsjournalistisk vinkel55. Sin 

metod baserade hon till viss del på en tidigare C-uppsats56, som i sin tur utgått främst från 

Hvitfelts kriterier för nyhetsvärdering. 

 

Denna formel för nyhetsvärdering konstruerade Håkan Hvitfelt 1985 – baserat på Östgaard, 

Galtung och Ruge; samt ytterligare internationell forskning på ämnet bedriven av bland 

annat Mencher, Gans och Schulz57. Den bestod av en hypotes med tio tillhörande kriterier, 

framtagna efter en kvantitativ analys av sex svenska dagstidningars förstasidor58. 

6.  Material och metod  

6.1 Urval 

Vi har valt att studera samtliga push-notiser från Dagens Nyheter och Expressen under 

perioden 2014-03-21 till 2014-04-21. Under den perioden skickade Dagens Nyheter ut 97 

stycken; Expressen skickade ut 78. Det totala analysmaterialet består alltså av 175 stycken 

enheter.  

 

VI utgick från en mest lika-design59 (most similar system design) för att ha möjligheten att 

även kunna göra en jämförande studie mellan de båda tidningarna. Deras räckvidder är 

nämligen snarlikt stora, 748 00060 för Dagens Nyheter och 735 00061 för Expressen 

(inklusive de regionala editionerna GT och Kvällsposten). Deras politiska beteckningar lyder 

oberoende liberal62 (Dagens Nyheter) och obunden liberal63 (Expressen) och de är båda 

ägda utav Bonnier AB. Variabeln som skiljer dem åt är publikationstypen, där Dagens 

Nyheter är en morgontidning och Expressen en kvällstidning. 

 
                                                           
55 Rosén, 2005, s 2 
56 Ibid s 21 
57 Hvitfelt, 1985,  s 120 
58 Ibid s 14 
59 Esaiasson et al., 2012, s 101 
60 Räckvidd enligt TS, år 2013: http://www.ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta?mc=000448  
61 Räckvidd enligt TS, år 2013: http://www.ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta?mc=000568  
62 http://info.dn.se/info/om-oss/  
63 http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/  

http://www.ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta?mc=000448
http://www.ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta?mc=000568
http://info.dn.se/info/om-oss/
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I slutändan kom de dock inte att tjäna syftet som jämförelser med varandra utan får istället 

representera svenska dagstidningar i stort.  

 

För att samla ihop våra analysenheter använde vi oss av en Sony Xperia Z, en mobiltelefon 

som använder Android 4.3 Jelly Bean som operativsystem. Enheterna sparades genom en 

applikation med namnet Notification History. För att bli säkra på att push-notiserna inte var 

geografiskt lägeskänsliga bad vi en kamrat i Stockholm med en Samsung Galaxy 3 att spara 

push-notiser från Dagens Nyheter och Expressen för att jämföra med oss. Vi fann inga 

skillnader. Vi jämförde också inkomna push-notiser med de som tagits emot med en Iphone 

4 med operativsystemet iOS 7.1 för att se om det fanns några skillnader mellan olika 

operativsystem. Det gjorde det inte. 

 

Efter insamlingen av enheter blev vi tvungna att manuellt söka upp de eventuella artiklar 

som var kopplade till enheterna. Detta för att ett flertal av våra variabler krävde mer 

information än de fåtal tecken som varje push-notis består av.  

6.2 Kvantitativ innehållsanalys 
Vi skapade vårt kodschema utifrån två stycken tidigare forskningsprojekt inom ämnet, 

Hvitfelts På första sidan: en studie i nyhetsvärdering och Harcup och O’Neills What is News? 

Galtung and Ruge revisited. I den förstnämnda valde vi ut de variabler vi ansåg vara 

relevanta för vår forskning och modifierade vissa värden (detaljerade begreppsdefinitioner 

finns i kapitel 7). I den sistnämnda tog vi deras tio kriterier precis som de var och lät 

värdena vara Ja eller Nej. Detta speglar det sätt på vilket Harcup och O’Neill själva använde 

sig av Galtung och Ruges modell64. 

 

För att minimera subjektiviteten i vår kodning vidtog vi ett antal åtgärder: 

– Vi testkodade separat samma 10 enheter från varje tidning (totalt 20) för att få reda på var 

någonstans begreppsdefinitionerna inte var tillräckliga och ta reda på om det saknades 

några variabelvärden. 
– Vi diskuterade problem och tveksamheter som uppstått under testkodningens gång, 

främst sådana där val av värden kändes för subjektiva. 
– Vi modifierade begreppsdefinitionerna och skrev riktlinjer för att det skulle bli så lätt som 

möjligt att välja värden objektivt. 

                                                           
64 Harcup & O’Neill, 2001, s 269 
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Varje analysenhet är i första hand den isolerade push-notisen, och i utsträckning den artikel 

som notisen relaterar till. Detta betyder inte att artiklarna behandlas som analysenheter, 

men de måste ändå alla läsas och analyseras för att utvinna information som inte framgår i 

notisen. Exempelvis källa eller för att se om en Expressen-notis kommer från 

GT/Kvällsposten (vilket påverkar variabelvärdet “spridningsområdet”).   

6.3 Metodproblem 
Vår grundtanke var att göra en studie på ett större antal enheter. Detta genom att direkt från 

utvalda tidningar få historiken på deras utskickade push-notiser. En del problem uppstod 

dock på den vägen. På redaktionerna rådde tyvärr en kombination av tidsbrist, bristande 

teknologiskt kunnande och omstruktureringar i databaser som resulterade i att sådan 

historik inte gick att få tag på. Vi vände oss då till de IT-ansvariga på redaktionerna men de 

var inte lika tillmötesgående som hade kunnat önskas. Vi gick då via alternativa källor och 

fick på den vägen reda på att historiken inte var tillgänglig via några lagliga kanaler. Så vi 

beslutade oss för att de egeninsamlade enheterna var tvungna att tillgodose våra behov.  

 

Under vår undersökningsperiod var det tre stycken nyhetshändelser som ur ett push-

notisperspektiv dominerade vad som skickades ut. De tre var Krisen i Ukraina, 
Det försvunna flygplanet MH370 och Dödsmisshandeln av en fotbollssupporter i Helsingborg.  

Krisen i Ukraina genererade 13 notiser från Dagens Nyheter och 10 från Expressen, totalt 23 

stycken. Det försvunna flygplanet MH370 genererade 5 från varje tidning, totalt 10 stycken. 

Dödsmisshandeln genererade 5 från Dagens Nyheter och 8 från Expressen, totalt 13 stycken. 
Sammanlagt genererades 46 stycken notiser på dessa tre händelser/skeenden. Med ett N-

värde på 175 motsvarar det drygt 26 % av alla enheter. 

6.4 Reliabilitet och validitet 
För att få en god begreppsvaliditet utgår man vanligtvis från en av två strategier: 

resonemangsvaliditet eller empirisk validitet65. Vi valde den förstnämnda, som i grund och 

botten handlar om att kopiera en tidigare operationalisering av en mer etablerad forskare. 

Forskarens variabler som vi utgått ifrån är tidigare nämnda Håkan Hvitfelt och de (för vår 

undersökning) mest passande variabler ur boken På första sidan. Då boken har ett par år på 

nacken valde vi att modernisera några av variablernas värden, dessa ändringar går att läsa 

under var variabels begreppsdefinition i kapitel 7. 

                                                           
65 Esaiasson et al., 2012, s 60 
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Vi försökte konkretisera varje värde för att minimera subjektiviteten och därmed undvika 

slumpmässiga och osystematiska fel, något som grävs för att få god resultatvaliditet66. 

Då bristande reliabilitet i första hand orsakas av slump- och slarvfel under 

datainsamlingen67 anser vi vår undersöknings sådan vara god. Detta av tre anledningar: 

1. Flera av våra variabler blev inkodade vid dubbla tillfällen fast under olika delar av 

kodningen. Exempelvis är Läge och Positiva nyheter och Negativa nyheter detsamma. 

Förutom att vi i den förstnämnda konkretiserat värdena och i de två sistnämnda låtit de 

vara subjektiva. Ställda mot varandra var dessa värden identiska. 

2.  Vi samlade in enheterna simultant med tre olika mobiltelefoner av olika slag för att inga 

enheter skulle missas. 

3.  Vi utförde ett ”test-retest”-interkodarreliabilitetstest68 på ett fåtal (10) av varandras 

artiklar för att se om några skillnader uppstod i kodningen, det gjorde det inte. 

Alltså är både begreppsvaliditeten och reliabiliteten höga, vilket medför en god 

resultatvalditet.69 

 

Då det inte går att definiera populationen och ingen tidigare forskning gjorts på området 

push-notiser har vi gjort en fallstudie.  Undersökningen har inga generaliseringsambitioner. 

 

Utifrån det likartade flöde av push-notiser som skickas ut från olika (rikstäckande) 

dagstidningar kan man dock med en gnutta sunt förnuft argumentera för att den externa 

validiteten är hög, fast då det inte går att vetenskapligt bevisa utifrån vår forskning låter vi 

det vara osagt. 

7. Resultat 

7.1 Sakområde  
Traditionella sakområden enligt Hvitfelt70  är: lokalpolitik, rikspolitik, internationell politik, 

militärt/krig, juridik/brott, näringsliv/ekonomi, samhälle71, medicin, fackligt, miljö, teknik, 

kultur, olyckor, sport, nöje, Han inkluderar även kombinationer och vi har, för att gardera oss, 
                                                           
66 Ibid s 63 
67 Ibid 
68 Ibid s 64 
69 Ibid s 63 
70 Hvitfelt, 1985, s 136 
71 Samhälle hette tidigare Socialt. 
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valt att ha med alternativet övrigt. Till internationell politik räknar vi även händelser där 

svenska politiker uttalar sig om utrikespolitiska händelser. Till kategorin juridik/brott 

hänför vi de flesta dödsfall som inte är orsakade av olyckor eller naturliga orsaker; 

exempelvis den dödskjutning av en spjutbeväpnad person i Partille som polisen stod för.  

 

Tabell 7.1 Vilket sakområde rör push-notiserna? 

 Tidning 

Dagens Nyheter Expressen Totalt 

Procent Procent Procent 

Sakområden 

Lokalpolitik 0% 0% 0% 

Rikspolitik 3% 0% 2% 

Internationell politik 9% 3% 6% 

Militärt, krig 11% 12% 11% 

Juridik, brott 27% 27% 27% 

Näringsliv, ekonomi 5% 1% 3% 

Samhälle 5% 0% 3% 

Medicin 1% 0% 1% 

Fackligt 0% 1% 1% 

Miljö 0% 0% 0% 

Teknik 0% 0% 0% 

Kultur 2% 1% 2% 

Olyckor 19% 15% 17% 

Sport 13% 32% 22% 

Nöje 0% 5% 2% 

Kombinationer 0% 0% 0% 

Övrigt 4% 3% 3% 

Totalt 100% 100% 100% 

N= 175. Tabellen visar vilka sakområden som push-notiserna handlade om, uppdelat tidning för tidning 
och totalt. De understrukna värdena är de tre som förekommer oftast. 
 

Det mest frekventa sakområdet för push-notiser är juridik, brott (27 %), näst mest 

förekommande är sport (22 %), och tredje vanligast är olyckor (17 %). De största 

skillnaderna mellan tidningarna är att Expressen har ett större fokus på sport (32 % mot  

13 %) och Dagens Nyheter har mer politik (12 % mot 3 %).  

 

Många av de enheter vars värde blivit internationell politik har handlat om efterdyningarna 

utav militära aktioner och politiska diskussioner mellan länder som är i krigsliknande 
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scenarion, alltså hade den siffran kunnat bli högre men hade ändå inte hamnat bland de tre 

främsta.  

7.2 Skådeplats 
Vi utgår här ifrån en modifierad version av Hvitfelts lista av skådeplatser72. Ursprungligen 

bestod den av spridningsområdet, Sverige, Norden, Västeuropa, Östeuropa, Mellan-

östern/Nordafrika, USA/Kanada, Latinamerika/Västindien, Övriga världen eller Flera 

regioner tillsammans. Vi anser att ett par av regionerna är förlegade och ett par helt enkelt 

är fel.  

 

Spridningsområdet är i huvudsak Stockholm, men vi väljer att ha kvar beteckningen 

”spridningsområdet” i och med att Expressen via sin applikation även skickar ut push-

notiser för GT och Kvällsposten, vars spridningsområde är Göteborgsregionen och västra 

Sverige respektive Skåne, Blekinge, Halland och Småland.  

 

Då Sverige är en del av Norden ändrade vi Norden till övriga Norden. Väst- och Östeuropa 

slogs ihop till övriga Europa. Mellanöstern/Nordafrika låter vi vara som det är då det finns 

en stor kulturell närhet länderna emellan. Med det argumentet så inkluderar vi även 

Afghanistan i Mellanöstern eftersom kulturell närhet oftast är viktigare än geografisk i 

nyhetsvärderingstermer. I begreppet Latinamerika inkluderar vi även icke-latinska syd- och 

centralamerikanska, samt västindiska länder som Belize, Franska Guinea, Guyana, Jamaica 

och Surinam. Detta för att lätt kunna skilja dem från USA/Kanada, som på grund av sin 

kulturella och språkliga närhet till Sverige känns värda att granska separat. Snarare än att 

göra uppdelningen Syd-/Nordamerika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Hvitfelt, 1985, s 138 
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Tabell 7.2 Var utspelar sig push-notiserna? 

 Tidning 

Dagens Nyheter Expressen Totalt 

Procent Procent Procent 

Skådeplats 

Spridningsområdet 22% 21% 21% 

Totalt 22% 21% 21% 

Sverige 35% 35% 35% 

Övriga Norden 5% 0% 3% 

Övriga Europa 20% 21% 20% 

Mellanöstern/Nordafrika 1% 4% 2% 

Övriga Afrika 1% 3% 2% 

USA/Kanada 2% 3% 2% 

Övriga Asien/Oceanien 8% 9% 9% 

Latinamerika 3% 4% 3% 

Övriga världen 0% 0% 0% 

Flera regioner 3% 1% 2% 

N/A 0% 1% 1% 

N= 175. Tabellen visar vilka skådeplatser som nyheterna utspelar sig på. Uppdelat tidning för tidning och 
totalt. De understrukna värdena är de tre som förekommer oftast. 
 

Över 55 % av alla push-notiser utspelar sig någonstans i Sverige. 21 % av dem i 

spridningsområdet. Att en majoritet av nyheterna utspelar sig inom landets gränser är inte 

direkt någon överraskning med tanke på den geografiska närheten. Skillnaden tidningarna 

emellan är nästan försumbar.  

 

I förhållande till andra siffror kan resultatet dock verka något kuriöst. Enligt en 

undersökning från 200573 som gjordes på Expressen och Aftonbladets löpsedlar visade det 

sig nämligen att 95 % (Expressen) kontra 84 % (Aftonbladet) hade Sverige som nyhetens 

geografiska ursprung.  

 

Siffrorna må vara tio år gamla och kan se något annorlunda ut idag, men skillnaden är 

drastisk. Vi kan omöjligen veta om den stora förändringen grundar sig på publicerings-

medium, ekonomiska incitament eller att vi lever i en mer globaliserad värld. Oavsett anser 

vi det vara nämnvärt. 

 

                                                           
73 Rosén, 2005, s 30 
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Övriga Europa utgör 20 % varav en majoritet består av nyheter kopplade till oroligheterna i 

Ukraina. Övriga Asien tar upp 8 % och även där är en majoritet kopplad till ett specifikt 

skeende, nämligen det försvunna flygplanet MH370. 

7.3 Huvudaktör 
Även denna variabel och dess värden baserar vi på Hvitfelt, med alternativen: personer 

saknas, kollektivt, internationell elit, nationell elitperson, lokal elitperson, sportelitperson, 

internationellt känd, nationellt känd, vanlig människa, journalist, samt oklar huvudperson.  

 

Med huvudaktör åsyftar vi främst huvudperson, alltså den som nyheten handlar om, snarare 

än den som talar. Ofta blir detta tydligt av vem som nämns i själva push-notisen, men inte 

alltid. Exemplet “Sveriges Radio-korrespondenten Nils Horners medarbetare i Kabul har 

mördats...”74 handlar inte om Nils Horner, utan om Sardar Ahmad. Trots att denne varken 

nämns vid namn i notisen eller kan uttala sig i artikeln. Kategorierna journalist och sportelit 

har vi själva lagt till, eftersom dessa ofta förekommer, men kan vara svåra att placera. Är en 

ishockeylagstränare en kändis (även om vi aldrig hört talas om hen) eller en vanlig 

människa? Undantaget här är de allra mest namnkunniga atleterna i världen (mest relevant 

Zlatan Ibrahimovic) som kodas känd, internationellt. Kollektivt innebär att den agerande 

parten inte är en person utan istället en organisation, ett land eller en samling människor, 

alltså ett kollektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Appendix 2, artikelnummer 98 
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Tabell 7.3 Vilken typ av aktörer förekommer i push-notiserna? 

 Tidning 

Dagens Nyheter Expressen Totalt 

Procent Procent Procent 

Huvudaktör 

Personer saknas 9% 17% 13% 

Kollektivt 33% 19% 27% 

Elit, internationell 12% 3% 8% 

Elit, nationell 3% 1% 2% 

Elit, lokal 0% 0% 0% 

Sport, elit 5% 14% 9% 

Känd, internationellt 1% 9% 5% 

Känd, nationellt 2% 4% 3% 

Vanlig människa 31% 21% 26% 

Journalist 2% 5% 3% 

Oklar huvudperson 1% 8% 4% 

Totalt 100% 100% 100% 

N= 175. Tabellen visar vilka huvudaktörerna i push-notiserna är. De understrukna värdena är de tre som 
förekommer oftast. 
 

Vanligast förekommande huvudaktör är Kollektivt (27 %) och Vanlig människa (26 %), 

något överraskande i och med Harcup och O’Neills första och andra kriterier – Makteliten 

och Kändisar. Skulle man slå ihop resultaten från alla Elit*-värden och alla Känd*-värden 

skulle siffran landa på 27 %.  

 

Om vi slår samman alla värden där huvudaktören tydligt är en person uppnår vi istället 

siffran 56 %. Över hälften av alla enheter, vilket stämmer bättre överens med Galtung och 

Ruges elfte kriterium, Personifiering.  

7.4 Huvudaktör – ursprung75 
I den här variabeln använder vi oss av samma geografiska uppdelning som i variabeln 

Skådeplats. 

 

 

 

 

                                                           
75 Hvitfelts formulering. 
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Tabell 7.4 Vad har huvudaktörerna för ursprung? 

 Tidning 

Dagens Nyheter Expressen Totalt 

Procent Procent Procent 

Huvudaktör – ursprung 

Spridningsområdet 10% 5% 8% 

Sverige 46% 49% 47% 

Övriga Norden 5% 0% 3% 

Övriga Europa 12% 14% 13% 

Mellanöstern/Nordafrika 1% 1% 1% 

Övriga Afrika 1% 0% 1% 

USA/Kanada 2% 4% 3% 

Övriga Asien/Oceanien 6% 3% 5% 

Latinamerika 2% 1% 2% 

Övriga världen 0% 0% 0% 

Flera regioner 1% 0% 1% 

N/A 12% 23% 17% 

Totalt 100% 100% 100% 

N= 175. Tabellen visar vilket ursprung huvudaktörerna i push-notiserna har. De understrukna värdena är 
de tre som förekommer oftast. 
 

Det vanligast återkommande värdet för Huvudaktör – ursprung är Sverige med 47 %. Räknar 

vi även in Spridningsområde (8 %) till Sverige blir den siffran 55 %. Det är en siffra som är 

snarlik sammanslagningen av samma värden i variabeln Skådeplats, den är nämligen 56 %. 

Siffrorna skiljer sig dock åt när man kollar på det värde för värde. I variabeln Skådeplats så 

utgör Spridningsområde 21 % av det totala. En simpel förklaring till detta är dock att 

Stockholm är Sveriges huvudstad, rikspolitikens och de större tidningsredaktionernas 

huvudbas, samtidigt som huvudaktören (uppenbarligen) inte behöver vara därifrån. 

 

Det näst största ensamma värdet utgörs av N/A (Not Applicable) på 17 %. Inte direkt 

överraskande med tanke på att det funnits ett flertal enheter som inte varit 

personcentrerade, utan där huvudaktören istället varit en organisation eller ett företag där 

ursprung inte varit möjligt att utröna. 

 

Minst återkommande är värdena Mellanöstern/Nordafrika (1 %), Övriga Afrika (1 %), Flera 

regioner (1 %) och Övriga världen (0 %).  
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7.5 Sensation 
Lätt modifierat efter Hvitfelt. Här baseras kodningen på själva enheten, snarare än ett 

potentiellt längre skeende.  Östgaard avgränsar sensationella nyheter till att vara ”nyheter, 

eller aspekter och perspektiv i nyheten, som handlar om överraskande och oväntade 

moment i den händelseutveckling nyheterna berättar om, och där sakligheten i vissa fall är 

svag”76.  

 

Tabell 7.5 Vilken typ av sensationer finns i push-notiserna? 

 Tidning 

Dagens Nyheter Expressen Totalt 

Procent Procent Procent 

Sensation 

Ingen 63% 56% 60% 

Rättsröta 1% 0% 1% 

Kamp 15% 14% 15% 

Kris 9% 10% 10% 

Skandal 5% 10% 7% 

Övrigt, oklart 6% 9% 7% 

Totalt 100% 100% 100% 

N= 175. Tabellen visar vilka av push-notiserna som innehöll någon form av sensation. De understrukna 
värdena är de tre som förekommer oftast. 
 

Det vanligaste värdet är ingen vilket 60 % av våra enheter har på den här variabeln. Det 

minst förekommande värdet var rättsröta på 1 %, vilket alltså var en enstaka enhet77.  

Denna variabel gjorde oss något perplexa i och med att Hvitfelt själv knappt inte definierade 

de olika värdena. Efter att ha försökt hitta andra forskares definitioner för sensationalism 

kom vi främst fram till: 

 

“[…] there are almost as many definitions of sensationalism as there are definers”78 

 

Hvitfelts fjärde kriterium kopplar samman Sensation med Överraskning79, men som kan ses i 

tabell 6.6 så är någon form av Överraskning vanligare än någon form av Sensation. 

                                                           
76 Östgaard, 1965, s 48 
77 Appendix 2, artikelnummer 19 
78 Tannenbaum & Lynch, 1960, s 382 
79 Hvitfelt, 1985, s 120 
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7.6 Överraskning 
Underkategorierna är ingen överraskning; oväntad händelse det vill säga “... händelser som 

inte kan förutsägas var och när de äger rum, även om händelsen i sig kan vara relativt vanlig. 

Urtypen är olyckor”; oförutsett förlopp, vilket definieras som “... skeenden vars upplösning är 

oförutsägbar … har ett begränsat antal, ofta två eller tre möjliga utgångar [idrottshändelse, 

politiskt val]”; ovanligt resultat/kuriöst, där Hvitfelt säger att “... ‘hund bet man är ingen 

nyhet, men man bet hund är en nyhet’ … Händelserna får dock inte vara så pass ovanliga 

eller kuriösa att deltagande personer, platser eller allmänna omständigheter inte kan 

identifieras av en läsare”; samt kombinationer80. 

 

Tabell 7.6 Vilken typ av överraskningar finns i push-notiserna? 

 Tidning 

Dagens Nyheter Expressen Totalt 

Procent Procent Procent 

Överraskning 

Ingen överraskning 36% 32% 34% 

Oväntad händelse 40% 35% 38% 

Oförutsett förlopp 21% 32% 26% 

Kuriöst 3% 1% 2% 

Kombinationer 0% 0% 0% 

Totalt 100% 100% 100% 

N= 175. Tabellen visar vilka av push-notiserna som innehöll någon form av överraskning. De 
understrukna värdena är de tre som förekommer oftast. 
 

En oväntad händelse dominerade på Överraskningsfronten med 38 %. Sammanlagt innehöll 

66 % av artiklarna moment av överraskning. Det var alltså enbart 34 % som platsade under 

ingen överraskning.  

 

Skillnaden tidningarna emellan på värdet oförutsett förlopp – Dagens Nyheter 21 %, 

Expressen 32 % – kan förklaras genom att Expressen har ett större fokus på 

sportevenemang och sådana händelser hamnar ofta under det värdet.  

7.7 Tidsperspektiv (frekvens) 
Eftersom de flesta händelser som rapporteras via push-notiser har en “just nu”-känsla har vi 

valt att utöka Hvitfelts lista med kategorierna detaljhändelse inom dygnsförlopp, 

detaljhändelse inom veckoförlopp och detaljhändelse inom långt förlopp. Således blir till 
                                                           
80 Ibid s 158 
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exempel ändrandet av brottsrubriceringen i ett tidigare uppmärksammat fall en 

detaljhändelse i ett längre förlopp, eftersom det är en aktuell aspekt av något som tidigare 

skrivits om. Detta gör också att vi kan slå ihop alla detalj-/punktskeenden i vårt resultat om 

det skulle behövas. Alternativt allt som sträcker som över en vecka, vare sig det är det längre 

förloppet eller en detalj inom det som rapporteras. 

 

Långt är ett skeende som pågår över en vecka. Vecko är ett skeende som pågår mellan en 

vecka och 24 timmar. Dygns utspelar sig mellan tre och 24 timmar. Punkt är en händelse 

som börjar och avslutas inom tre timmar, samma gäller för de olika detalj*-värdena. 

 

Tabell 7.7 Under vilka tidsspann utspelar sig push-notiserna? 

 Tidning 

Dagens Nyheter Expressen Totalt 

Procent Procent Procent 

Tidsperspektiv 

Långt 7% 1% 5% 

Vecko 1% 0% 1% 

Dygns 3% 3% 3% 

Punkt 46% 58% 51% 

Detalj, långt 41% 26% 34% 

Detalj, vecko 1% 8% 4% 

Detalj, dygns 0% 5% 2% 

Totalt 100% 100% 100% 

N= 175. Tabellen visar vilket tidsspann som skeendet kopplat till push-notiserna utspelade sig under. 
Punkt är kortare än tre timmar. Dygns är kortare än ett dygn. Vecko är kortare än en vecka. Långt är längre 
än en vecka. Detalj*-värdena är lika långa som punkt men utspelar sig i samband med ett längre skeende. 
De understrukna värdena är de två som förekommer oftast.  
 

Värdet punkt utgör drygt hälften av alla enheter (51 %) och vecko var minst förekommande 

(1 %). Slår vi samman alla detalj*-värdena med punkt uppnår vi siffran 91 %, alltså är det en 

absolut majoritet av det som rapporteras i push-notiser där själva händelsen utspelar sig på 

mindre än tre timmar.  

 

Detalj, långt är det näst vanligaste värdet på 34 %. Push-notiser används alltså i hög grad för 

att uppdatera om läget i längre skeenden. ”Just-nu”-känslan vi hade innan kodningen stämde 

med andra ord, det är uppdateringar om långa skeenden och korta dramatiska incidenter 

som fullkomligt dominerar bland push-notiserna. 
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7.8 Läge 
Våra tre värden för Läge är positiv, negativ och neutral/både och/varken eller. För att kunna 

göra en så objektiv värdering som möjligt på varje enhet så utgår vi från de skeenden som 

artiklarna är kopplade till, snarare än var artikel för sig. Det som anses vara positivt är 

händelser med positiva konsekvenser för samhället eller för större grupper ur samhället. 

Negativt är delvis händelser med negativa konsekvenser för samhället eller större delar av 

det, men även incidenter som en majoritet av befolkningen anser vara negativt. Alltså 

skador, hot och kriminalitet81 med tillägget olyckor. En av de största händelserna  under vår 

insamlingsperiod var det borttappade (och förmodat kraschade) flygplanet MH370. Alla 

nyheter kopplade till det definierar vi som negativa i och med att det handlar om en stor 

olycka, även fast vissa av artiklarna handlar om framsteg i letandet efter planet. För att vi 

skulle definiera det som positivt hade det krävts att hela skeendet blev positivt, exempelvis 

genom att de hade lyckats finna alla flygresenärer levande.  

 

Tabell 7.8 Är push-notiser oftare positiva, negativa eller neutrala? 

 Tidning 

Dagens Nyheter Expressen Totalt 

Procent Procent Procent 

Läge 

Positiv 7% 3% 5% 

Negativ 66% 68% 67% 

Neutral, både och, varken eller 27% 29% 28% 

Totalt 100% 100% 100% 

N= 175. Tabellen visar om push-notisen i stort handlar om någonting positivt, negativt eller neutralt.  

 

De negativa nyheterna dominerar med 67 %, dess positiva motpart hamnar på minimala  

5 %. Så den gamla skrönan om att de enda bra nyheterna är dåliga nyheter verkar onekligen 

stämma in på push-notiser.  

 

Harcup & O’Neill lade till ”positiva övertoner” som ett meriterande kriterium i sin taxonomi, 

trots att tidigare forskning bara omtalat negativa nyheter som speciellt nyhetsvärdiga. Att så 

pass många ”goda nyheter” dök upp i deras studie, och inte alls i vår eller i någon annan vi 

granskat, kan dock ha att göra med deras val av material (se kapitel 8.1). 

                                                           
81 Hvitfelt, 1985, s 202 
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7.9 Källa 
Våra värden under variabeln Källa är egenproducerat, TT, AFP, Reuters, AP, annan svensk 

nyhetsbyrå, annan utländsk nyhetsbyrå, annan svensk nyhetskälla, annan utländsk 

nyhetskälla, övrig svensk källa och övrig utländsk källa.  

 

För att definiera källa till analysenheten utgår vi primärt från push-notisens innehåll. Står 

det exempelvis “[...] rapporterar AFP” så blir AFP dess källa, oavsett vad som står i artikeln. 

Sekundärt letar vi efter källa i artikeln som push-notisen är kopplad till. Där letar vi efter 

utomredaktionella källor i ordningen: byline > rubrik > ingress > brödtext. Det ska tydligt 

stå i texten att det är en annan nyhetskälla som rapporterar nyheten för att vi ska klassa den 

som annat än egenproducerat, ett citat räcker med andra ord inte. 

 

Tabell 7.9 Vilka källor har push-notiserna? 

 Tidning 

Dagens Nyheter Expressen Totalt 

Procent Procent Procent 

Källa 

Egenproducerat 67% 64% 66% 

TT 14% 1% 9% 

AFP 1% 3% 2% 

Reuters 4% 5% 5% 

AP 1% 3% 2% 

Annan svensk nyhetsbyrå 0% 0% 0% 

Annan utländsk nyhetsbyrå 0% 3% 1% 

Annan svensk nyhetskälla 2% 5% 3% 

Annan utländsk nyhetskälla 4% 8% 6% 

Övrig svensk källa 2% 3% 2% 

Övrig utländsk källa 3% 5% 4% 

NA 1% 1% 1% 

Totalt 100% 100% 100% 

N= 175. Tabellen visar varifrån nyheterna kopplade till push-notiserna kommer från. De understrukna 
värdena är de två som förekommer oftast. 
 

Enligt vad vi kunde utmäta så var det allra flest egenproducerade nyheter, hela 66 % av de 

artiklar som enheterna var baserade på kom ifrån den egna redaktionen. TT hamnar näst 

längst upp på 9 %. Vi är dock tveksamma till dessa siffror. I tabell 7.2 kan vi se att 45 % av 

alla enheter utspelade sig utanför Sveriges gränser och ingen av redaktionerna har mängder 

av utrikeskorrespondenter. Alltså är det nyheter vars källa de antingen redogjort för i 
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löpande text tillsammans med flera andra källor, alltså ett ihopsamlande av citat från 

diverse större nyhetsbyråer/nyhetskällor, eller så har de helt enkelt glömt bort att nämna 

varifrån nyheten och informationen kom ifrån. 

 

Tabell 7.10 Vilka av Harcup och O’Neills kriterier uppfylldes? 

 Antal  Procent 

Negativa nyheter 115 66% 

Överraskning 114 65% 

Relevans 91 52% 

Uppföljning 84 48% 

Magnitud 68 39% 

Maktelit 40 23% 

Kändisar 20 11% 

Underhållning 14 8% 

Positiva nyheter 9 5% 

Egen Agenda 2 1% 

N-värdet är 175. Tabellen visar hur många av push-notiserna som uppfyllde Harcup och O’Neills kriterier. 
En push-notis kan alltså uppfylla flera olika kriterier. 

8. Analys och slutsatser 
Utifrån de resultat som framkommit i föregående del väljer vi nu att gemensamt besvara de 

första två av våra frågeställningar. Den tredje besvaras separat, senare i detta kapitel. 

8.1 Frågeställning 1 & 2 

x Hur väl överensstämmer värderingen av push-promotade nyheter med tidigare 

etablerade kriterier för nyhetsvärdering?  

x Vilka kriterier stämmer, vilka är mindre relevanta, och vilka kan potentiellt behöva 

tillföras och/eller tas bort?  

  

För att besvara dessa två frågeställningar valde vi att exemplifiera med Harcup och O’Neills 

taxonomi från 2001. Detta har vi gjort genom att applicera deras tio kriterier på samtliga 
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analysenheter, på samma sätt som Harcup och O’Neill själva testade Galtung och Ruges 

kriterier när de genomförde sin studie82. 

 

Resultatet83 visade att de överlägset mest relevanta kriterierna var Negativa nyheter och 

Överraskning, som 66 % respektive 65 % av push-notiserna visade tendens till. Därefter 

följde Relevans (52 %) och Uppföljning (48 %). De minst relevanta var Egen agenda (1 %), 

Positiva nyheter (5 %), Underhållning (8 %) och Kändisar (11 %).  

 

Att Harcup och O’Neill såg tendenser till de tre sistnämnda faktorerna kan vara en 

geografisk angelägenhet. De undersökte representanter för det brittiska pressmediet, där 

speciellt tidningarna The Sun och The Daily Mail utmärker sig som något sensationalistiska. 

Deras artikel presenterar flera exempel där just dessa tidningars nyhetsvärdering verkar 

prioritera hundar, humor och “human interest”-historier84. 

 

Egen agenda är, inte helt oväntat, det allra minst relevanta av Harcup och O’Neills kriterier i 

vår studie. “Newspaper agenda”, som det kallas i originaltexten, är något de tillförde helt och 

hållet baserat på sina egna resultat, utan underlag i tidigare forskning. Detta kommer sig 

återigen av tendenser från samma två av de tre undersökta tidningarna – The Sun och The 

Daily Mail – vars innehåll till viss del bestod av kampanjer, kritik riktad mot konkurrenter 

och självpromotion85. Kampanjjournalistik är förvisso inte helt främmande för en av våra 

valda tidningar, Expressen86, men att en “egen agenda” skulle märkas av i deras push-

notiser är extremt sällsynt.  

 

Faktorn Egen agenda förkom endast två gånger i vårt analysmaterial; en gång per tidning. I 

DN:s fall då en av deras medarbetare vunnit Guldspaden87, medan Expressen passade på att 

marknadsföra sin påskbilaga88.    

 

De i vår undersökning tätast förekommande av Harcup och O’Neills kriterier – Negativa 

nyheter och Överraskning – har stått näst intill oförändrade, definitionsmässigt, sedan 

                                                           
82 Harcup & O’Neill, 2001, s 269 
83 Tabell 7.10 
84 Ibid s 274–275 
85 Harcup & O’Neill, 2001, s 276 
86 http://www.expressen.se/gt/folkomrosta/ 
87 Appendix 2, artikelnummer 6 
88 Appendix 2, artikelnummer 168 
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Galtung och Ruges ursprungliga Referens till något negativt och Det oväntade. De 

förekommer förvisso inte lika frekvent i Harcup och O’Neills egna resultat, men tycks ändå 

vara ständigt relevanta faktorer.  Oavsett tidsålder och teknologiska förutsättningar. 

 

Tankar om hur Harcup och O’Neills kriterier, baserat på dessa resultat, skulle kunna 

anpassas till det aktuella mediet följer under rubriken Slutdiskussion. 

8.2 Frågeställning 3 

x Vilken typ av nyheter är det främst som marknadsförs via push-distribution? 

 

Genom att ta de högsta värdena i tabellerna 7.1–7.9 bör den statistiskt vanligaste nyheten 

handla om juridik eller brott – en kategori där händelser som mord och våldsdåd inkluderas 

– och utspela sig i Sverige. Huvudaktören är ett svenskt kollektiv, exempelvis ett företag 

eller ett fotbollslag. Den innehåller oväntade och/eller negativa aspekter och utspelar sig 

under mindre än tre timmar.  

 

Det ska dock påpekas att variabeln Huvudaktör är något missvisande i det här fallet, då alla 

värden som åsyftar någon typ av enskild individ täcker in drygt hälften av urvalet. Om vi då 

utgår från Galtung och Ruges elfte kriterium, Personifiering89, och slår ihop alla dessa värden 

där huvudaktören är en ensam person (56 %) blir detta, snarare än kollektivet, den 

statistiskt vanligaste huvudaktören. Plötsligt är det en tydligt identifierad person som är 

central i den hypotetiska händelsen, vare sig det är en politiker, en idrottsprofil eller en 

vanlig människa.  

 

Den mest extrema av siffrorna i hela resultatet är kopplad till Tidsperspektiv. 91 % är siffran 

som uppstod vid sammanslagningen av alla nyheter som utspelade sig under ett tidsspann 

som varade kortare än tre timmar. Detta talar starkt för att Galtung och Ruges kriterium 

Frekvens90 i allra högsta grad är värd att ha i åtanke vid analyser av push-notiser. Den bör 

dock diskuteras. 

 

                                                           
89 Galtung & Ruge, 1965, s 66–67 
90 Ibid 
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”Frekvens – tidsspannet under vilket en händelse utvecklas och skaffar mening, samt hur väl 

detta överensstämmer med ett mediums periodicitet”91 

 

I en värld där deadlinen är kontinuerlig och ligger som en metafysisk hinna över 

redaktionen är det tydligt att de snabba, korta och intensiva nyheterna är de som oftast går 

igenom det elektroniska tryckeriet och trycks in i våra mobiltelefoner. En händelse kan dock 

inte infalla mellan publikationerna av två successiva nummer – och då periodicitet inte 

längre existerar elimineras också Galtung och Ruges definition av begreppet frekvens. 

 

Den faktor som Harcup och O’Neill valde att rationalisera bort – med motiveringen att 

snabba nyheter i pappersformat lämnats obsoleta av de digitala mediernas intåg – blir nu 

alltså den mest relevanta. Dock inte i bemärkelsen ”förhållande till mediets periodicitet”, 

utan snarare i frågan om koncentrerade händelser snabbt rapporterade. 

9. Slutdiskussion 
Frågan uppstod vid ett tillfälle ifall det inte kunde vara ett problem att göra en analys på två 

organisationer som är ägda av samma koncern. Att det nästan bokstavligen skulle ”sitta i 

väggarna” vad för nyheter man vill pusha på, eller att det eventuellt skulle finnas någon 

underliggande politisk tanke bakom vad som skickas ut. Vi tror inte att fallet är sådant 

baserat på de push-notiser vi i förbifarten sett från Aftonbladet, de är nämligen allt som 

oftast snarlika de som Dagens Nyheter och Expressen skickar ut.  

 

Vi fick även under ett studiebesök på SVT veta att det på deras nyhetsredaktion sitter en 

person och bestämmer vad som ska pushas, som en avancerad version av den sista 

gatekeepern. En person som tar det slutgiltiga beslutet, en person som är influerad av alla de 

andra faktorerna som spelar in i gatekeepingteorier. Likheten mellan de olika koncernernas 

olika tidningars push-notiserna, i kombination med det faktum att det bara verkar sitta en 

person på push-notistronen, får oss att alltså att tro att det inte spelar någon roll vem som 

äger tidningen.  

 

Harcup och O’Neills kriterium Underhållning fick väldigt få träffar under vår kodning. Vi 

anser detta bero på att de utgått från en tabloidistisk, anglosaxisk definition av begreppet; 

                                                           
91 Ibid 
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där underhållningen i fråga åsyftar skamfyllt showbiz-skvaller och pinsamma paparazzi-

plåtar – men också tragiska människoöden eller osannolik triumf över motgångar (”human 

interest-stories”).  

 

Oavsett så är ”underhållning”, även enligt deras definition, ”någonting som inte har stor 

samhällelig betydelse, men som är underhållande att läsa om”. Och det går lätt att 

argumentera för att när två stycken [valfri sport-]lag möter varandra och endera vinner 

(något som frekvent förekom i vårt material) så bidrar detta inte alls till samhället eller 

ändrar världen på något vis. Således kan det sägas vara, i princip, definitionen av 

Underhållning. Harcup och O’Neills Entertainment hade alltså kunnat bli ett av de allra 

viktigaste kriterierna för nyhetsvärdering av push-notiser, om vi tilläts räkna sport som 

förströelse.  

 

Galtung och Ruges Frekvens anser vi bör återinföras som kriterium, om än modifierat. 

Istället för att referera till förhållandet mellan händelseförlopp och mediets periodicitet bör 

det endast relatera till hur lång tid det tar för en händelse att utvecklas och skaffa mening. 

Korta, snabba nyheter som kan rapporteras i nästan samma sekund som det inträffar tycks 

vara de allra mest sannolika att marknadsföras genom ett medium där deadline ändå inte 

spelar någon roll. Kanske kan kriteriet ombenämnas, för att lägga mer vikt på den akuta 

aspekten. Temporär närhet, eller dylikt. 

 

Den stora mängden utrikesnyheter i vårt insamlade material92 kan ha en koppling till den 

skenande teknologiska utvecklingen. Den eliminerar avstånd för information vilket 

resulterar i en högre grad av globalisering, vilket kan sägas öka närheten till hela världen. 

Som nyhetsfaktor faller det fortfarande under Harcup och O’Neills Relevans, men likt dem 

vill vi poängtera att detta kriterium inte bara gäller ”elitnationer” eller ”kulturellt bekanta” 

platser, utan skiftar med tiden. Det handlar helt enkelt om vilka platser och personer som 

intresserar samtidens publik. 

 

Galtung och Ruges kategori Elitpersoner, som Harcup och O’Neill valde att dela upp i 

Maktelit och Kändisar, anser vi mycket väl kan sammanfogas igen – så länge det inte är 

ren tabloidjournalistik som ska analyseras. Om Expressen kan klassificeras som samma 

                                                           
92 44 %, jämfört med <15 % i Roséns (2005) studie av löpsedlar. 



34 

 

typ av sådan som The Sun vill vi inte uttala oss om, men det tycks inte ha någon inverkan 

på deras urval vad gäller push-notiser. 

9.1 Förslag till revision 

x Maktelit och Kändisar bör åter kombineras i samlingskategorin Elitpersoner. 

x Harcup och O’Neills Underhållning är inte relevanta i detta och liknande fall. Sport 

har större anspråk på att utgöra en egen kategori. 

x Negativa nyheter prioriteras fortfarande. Harcup och O’Neill Positiva nyheter är 

dock en överflödig faktor. 

x Egen agenda är inte aktuellt vid analys av svenska medier, och speciellt inte i fall 

som push-notiser. 

x Frekvens bör beaktas, men definitionen bör modifieras. 

 

Dessa är dock bara tankar kring hur en specifik uppsättning kriterier skulle kunna 

uppdateras för anpassas till en viss typ av medium. Och som Harcup och O’Neill själva säger: 

 

”All such taxonomies of news values must ‘remain open to inquiry rather than be seen as a 

close set of values for journalism in all times and places’ (Zelizer , 2004, p. 55); and further 

research is needed to measure the extent to which the above news values apply to other forms 

of media, in different societies, and how they may change over time.”93 

  

                                                           
93 O’Neill & Harcup, 2008, s 168 
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Appendix 1 Kodbok 
 

V1. Nummer 
                          
V2. Tidning 
                         1. Dagens Nyheter 
                         2. Expressen 
V3. Datum 
                         0321–0421 
V4. Sakområden 
                         1. Lokalpolitik 
                         2. Rikspolitik 
                         3. Internationell politik 
                         4. Militärt, krig 
                         5. Juridik, brott 
                         6. Näringsliv, ekonomi 
                         7. Samhälle 
                         8. Medicin 
                         9. Fackligt 
                         10. Miljö 
                         11. Teknik 
                         12. Kultur 
                         13. Olyckor 
                         14. Sport 
                         15. Nöje 
                         16. Kombinationer 
                         99. Övrigt                       
V5. Skådeplats 
                         1. Spridningsområde 
                         2. Sverige                      
                         3. Övriga Norden 
                         4. Övriga Europa 
                         5. Mellanöstern/Nordafrika 
                         6. Övriga Afrika 
                         7. USA/Kanada 
                         8. Övriga Asien/Oceanien 
                         9. Latinamerika 

10. Övriga världen 
                         11. Flera regioner 
                         99. N/A 

V6. Huvudaktör 
                         1. Personer saknas 
                         2. Kollektivt 
                         3. Elit, internationell 
                         4. Elit, nationell 
                         5. Elit, lokal 
                         6. Sport, elit 
                         7. Känd, internationellt 
                         8. Känd, nationellt 
                         9. Vanlig människa 

10. Journalist  

 

                          
V7. Huvudaktörens ursprung 
                         1. Spridningsområde 
                         2. Sverige 
                         3. Övriga Norden 
                         4. Övriga Europa 
                         5. Mellanöstern/Nordafrika 
                         6. Övriga Afrika 
                         7. USA/Kanada 
                         8. Övriga Asien/Oceanien 
                         9. Latinamerika 

10. Övriga världen 
                         11. Flera regioner 
                         99. N/A 
V8. Sensation 
                         1. Ingen 
                         2. Rättsröta 
                         3. Kamp 
                         4. Kris 
                         5. Skandal 

6. Övrigt, oklart 
V9. Överraskning 
                         1. Ingen överraskning 
                         2. Oväntad händelse 
                         3. Oförutsett förlopp 
                         4. Kuriöst 
                         5. Kombinationer 
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V10. Tidsperspektiv (frekvens) 
                         1. Långt 
                         2. Vecko 
                         3. Dygns 
                         4. Punkt 
                         5. Detalj – långt 
                         6. Detalj – vecko 
                         7. Detalj – dygns 
V11. Läge 

1. Positiv 
2. Negativ 
3. Neutral/både och/varken eller 

V12. Källa 

1. Egenproducerat 
                         2. TT 
                         3. AFP 
                         4. Reuters 
                         5. AP 
                         6. Annan sv. nyhetsbyrå 
                         7. Annan utl. nyhetsbyrå 
                         8. Annan sv. nyhetskälla 
                         9. Annan utl. nyhetskälla 
                         10. Övrig svensk källa 
                         11. Övrig utländsk källa 
                         99. N/A

11. Oklar huvudperson 

 

 

 

 

 

Harcup & O’Neills kriterier 

 
1. Nej 

2. Ja 

 
V13. POWER ELITE. Stories concerning powerful 

individuals, organisations or institutions. 

V14. CELEBRITY. Stories concerning people who 

are already famous. 

V15. ENTERTAINMENT. Stories concerning sex, 

show business, human interest, animals, an 

unfolding drama, or offering opportunities for 

humorous treatment, entertaining photographs 

or witty headlines.  

V16. SURPRISE. Stories that have an element of 

surprise and/or contrast. 

V17. BAD NEWS. Stories with particularly 

negative overtones, such as conflict or tragedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V18. GOOD NEWS. Stories with particularly 

positive overtones such as rescues and cures. 

V19. MAGNITUDE. Stories that are perceived as 

sufficiently significant either in the numbers of 

people involved or in potential impact. 

V20. RELEVANCE. Stories about issues, groups 

and nations perceived to be relevant to the 

audience. 

V21. FOLLOW-UP. Stories about subjects already 

in the news. 

V22. NEWSPAPER AGENDA. Stories that set or fit 

the news organisation’s own agenda.  
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Appendix 2 Analysenheter  
Varje enhet är en push-notis, den föregås av sitt 

artikelnummer och följs upp av tillhörande 

hyperlänk. 

DN 

140321 09:51:18 

1 Ytterligare en journalist har dödats i Kabul. AFP:s 

reporter Sardar Ahmad ska ha omkommit i en hotellattack 

tillsammans med sin familj.  

http://www.dn.se/nyheter/varlden/afp-journalist-dodad-i-

hotellattack/ 

 

140321 12:38:41 

2 Rysslands president Vladimir Putin har signerat det avtal 

som gör Krim till en del av Ryssland. 

http://www.dn.se/ekonomi/osse-ska-overvaka-ukraina/ 

 

140322 00:11:39 

3 Bildt och Reinfeldt på DN Debatt: “Sverige är redo att ge 

stöd till Ukraina”. 

http://www.dn.se/debatt/sverige-redo-stotta-ukraina-med-

pengar-och-assistans/ 

 

140322 11:11:10 

4 Kinesiska myndigheter har hittat ett stort föremål som 

kan vara försvunna MH370 på satellitbilder över 

Sydkinesiska sjön.  

http://www.dn.se/nyheter/varlden/nytt-foremal-hittat-pa-

satellitbilder/  

 

140322 13:24:07 

5 En man i 65-årsåldern i Partille har skjutits till döds av 

polisen efter att ha gått till attack med kniv och spjut. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/polis-skot-ihjal-man/  

 

140322 20:42:55 

6 DN:s reporter Kristoffer Örstadius belönas med 

Guldspaden för sin granskning av den svenska skolan. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/dns-skolgranskning-fick-

en-guldspade/  

 

140323 21:54:13 

7 Uppgifter till Aftenposten: Jens Stoltenberg blir ny 

Natochef. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/stoltenberg-ny-natochef/  

 

140324 00:06:48 

8 Alliansen på DN Debatt: Vi vill ha betyg från fyran och 

externt rättade prov. 

http://www.dn.se/debatt/vi-vill-ha-betyg-fran-fyran-och-

externt-rattade-prov/  

 

140324 09:59:08 

9 AIK Hockey sparkar tränaren Rikard Franzén. 

http://www.dn.se/sport/ishockey/aik-sparkar-tranaren-2/  

 

140324 14:58:59 

10 Malaysian airlines har meddelat anhöriga att planet 

uppges ha störtat och att alla har omkommit, uppger BBC. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/allt-tyder-pa-att-planet-

stortat/  

 

140324 21:47:35 

11 Ryssland kastas ut ur den mäktiga G8-gruppen efter 

konflikten med Ukraina. 

http://www.dn.se/ekonomi/ryssland-kastas-ut-ur-g8/  

 

140325 13:01:18 

12 Författaren Barbro Lindgren får årets Alma-pris, 

litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. 

http://www.dn.se/dnbok/barbro-lindgren-tilldelas-arets-

almapris/  

140325 16:40:24 

13 Hotellet Sheraton i Stockholm stoppade regeringens 

romska gäst. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sheraton-stoppade-

regeringens-romska-gast/  

 

140326 11:08:50 

14 Nazister dömdes till fängelse för attacken på en 

demonstration i Kärrtorp. 

http://www.dn.se/sthlm/dom-mot-nazisterna-i-karrtorp/  

 

140326 11:35:51 

15 Sajten Avpixlat ansöker om utgivningsbevis. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/avpixlat-ansoker-om-

utgivningsbevis/  

 

140326 11:41:36 

16 Just nu: Man åtalas för misshandel på gångbro i 

Malmö. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/man-atalas-for-overfallet-

pa-gangbron-i-malmo/  

 

140327 10:38:49 

17 Vänsterextremist åtalas för mordförsök i Kärrtorp. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/afp-journalist-dodad-i-hotellattack/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/afp-journalist-dodad-i-hotellattack/
http://www.dn.se/ekonomi/osse-ska-overvaka-ukraina/
http://www.dn.se/debatt/sverige-redo-stotta-ukraina-med-pengar-och-assistans/
http://www.dn.se/debatt/sverige-redo-stotta-ukraina-med-pengar-och-assistans/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/nytt-foremal-hittat-pa-satellitbilder/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/nytt-foremal-hittat-pa-satellitbilder/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polis-skot-ihjal-man/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dns-skolgranskning-fick-en-guldspade/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dns-skolgranskning-fick-en-guldspade/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/stoltenberg-ny-natochef/
http://www.dn.se/debatt/vi-vill-ha-betyg-fran-fyran-och-externt-rattade-prov/
http://www.dn.se/debatt/vi-vill-ha-betyg-fran-fyran-och-externt-rattade-prov/
http://www.dn.se/sport/ishockey/aik-sparkar-tranaren-2/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/allt-tyder-pa-att-planet-stortat/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/allt-tyder-pa-att-planet-stortat/
http://www.dn.se/ekonomi/ryssland-kastas-ut-ur-g8/
http://www.dn.se/dnbok/barbro-lindgren-tilldelas-arets-almapris/
http://www.dn.se/dnbok/barbro-lindgren-tilldelas-arets-almapris/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sheraton-stoppade-regeringens-romska-gast/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sheraton-stoppade-regeringens-romska-gast/
http://www.dn.se/sthlm/dom-mot-nazisterna-i-karrtorp/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/avpixlat-ansoker-om-utgivningsbevis/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/avpixlat-ansoker-om-utgivningsbevis/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/man-atalas-for-overfallet-pa-gangbron-i-malmo/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/man-atalas-for-overfallet-pa-gangbron-i-malmo/
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http://www.dn.se/sthlm/vansterextremist-atalas-for-

mordforsok/  

 

140327 18:07:40 

18 Fem anhållna efter attack mot stjärnkorgen Grill i 

Stockholm. 

http://www.dn.se/sthlm/fem-anhallna-efter-attack-mot-

stjarnkrog/  

 

0327 203245 

19 Misstänkte serievåldtäktsmannen: Dna-bevis blev 

liggande i tre veckor. 

http://www.dn.se/sthlm/dna-bevis-blev-liggande-tre-veckor/  

 

0328 000435 

20 DN/Ipsos: För stätte månaden i rad ligger KD under 4-

procentsspärren. 

http://www.dn.se/valet-2014/kd-under-sparren-igen-svar-

vag-till-valet/  

 

0328 110410 

21 Det malaysiska par som åtalas för att ha slagit sina 

barn dömds till fängesle av Solna tingsrätt. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/malaysiska-paret-far-

fangelse/  

 

0328 155114 

22 Nato bekräftar: Tidigare norska statsministern Jens 

Stoltenberg blir ny generalsekreterare för Nato. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/stoltenberg-blir-ny-nato-

chef/  

 

0329 002222 

23 Stjärnkocken Melker Andersson berättar om hoten, 

mordbränderna och utpressningen i en exklusiv intervju för 

DN.  

http://www.dn.se/sthlm/melker-andersson-jag-lever-i-en-

mardrom/  

 

0330 154315  

24 En fotbollssupporter har hittats mycket svårt skadad 

efter ett bråk i samband med den allsvenska premiären i 

Helsingborg.  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/supporter-dod-efter-brak-

i-helsingborg/  

 

0330 162005 

25 Mannen som misshandlades svårt i samband med 

fotbollsbråket i Helsingborg är död. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/supporter-dod-efter-brak-

i-helsingborg/  

 

0331 063317 

26 Sydkorea har besvarat artillerield från Nordkorea, som 

under en övning sköt in på sydkoreanskt vatten. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/skottvaxling-mellan-

nordkorea-och-sydkorea/  

 

0331 164914 

27 Polisen har utfärdat rikslarm efter en dömd mördare 

som rymt under permission. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-grep-forrymd-

mordare-i-stockholm/  

 

0331 182704 

28 Regeringsombildning i Frankrike efter Socialistpartiets 

dåliga resultat i de lokala valen. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/frankrikes-regering-

avgar/  

 

0331 203305 

29 Fotbollsmatchen på Friends Arena avbröts efter 

brandlarm - ska nu återupptas. 

http://www.dn.se/sport/fotboll/matchen-stoppades-av-

brandlarm/  

 

0331 223121 

30 Förrymde mördaren har gripits i Stockholm, uppger 

polisen. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-grep-forrymd-

mordare-i-stockholm/  

 

0401 003904 

31 En man har gripits misstänkt för dråp på den 43-årige 

supportern i Helsingborg. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/28-aring-gripen-for-

supporterdrapet/  

 

0401 110118 

32 Svenska elever är sämst i Norden på problemlösning, 

visar en ny Pisaundersökning. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-samst-i-norden-i-

ny-pisa-rapport/  

 

0401 110938  

33 Den kvinna som kastade en tårta på SD-ledaren 

Jimmie Åkesson döms till två månaders fängelse av 

tingsrätten. 

http://www.dn.se/sthlm/vansterextremist-atalas-for-mordforsok/
http://www.dn.se/sthlm/vansterextremist-atalas-for-mordforsok/
http://www.dn.se/sthlm/fem-anhallna-efter-attack-mot-stjarnkrog/
http://www.dn.se/sthlm/fem-anhallna-efter-attack-mot-stjarnkrog/
http://www.dn.se/sthlm/dna-bevis-blev-liggande-tre-veckor/
http://www.dn.se/valet-2014/kd-under-sparren-igen-svar-vag-till-valet/
http://www.dn.se/valet-2014/kd-under-sparren-igen-svar-vag-till-valet/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/malaysiska-paret-far-fangelse/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/malaysiska-paret-far-fangelse/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/stoltenberg-blir-ny-nato-chef/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/stoltenberg-blir-ny-nato-chef/
http://www.dn.se/sthlm/melker-andersson-jag-lever-i-en-mardrom/
http://www.dn.se/sthlm/melker-andersson-jag-lever-i-en-mardrom/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/supporter-dod-efter-brak-i-helsingborg/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/supporter-dod-efter-brak-i-helsingborg/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/supporter-dod-efter-brak-i-helsingborg/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/supporter-dod-efter-brak-i-helsingborg/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/skottvaxling-mellan-nordkorea-och-sydkorea/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/skottvaxling-mellan-nordkorea-och-sydkorea/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-grep-forrymd-mordare-i-stockholm/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-grep-forrymd-mordare-i-stockholm/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/frankrikes-regering-avgar/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/frankrikes-regering-avgar/
http://www.dn.se/sport/fotboll/matchen-stoppades-av-brandlarm/
http://www.dn.se/sport/fotboll/matchen-stoppades-av-brandlarm/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-grep-forrymd-mordare-i-stockholm/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-grep-forrymd-mordare-i-stockholm/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/28-aring-gripen-for-supporterdrapet/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/28-aring-gripen-for-supporterdrapet/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-samst-i-norden-i-ny-pisa-rapport/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-samst-i-norden-i-ny-pisa-rapport/
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http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinna-doms-till-

fangelse-efter-tartattacken/  

 

0401 172929 

34 Mannen som anhållits efter dödsmisshandeln i 

Helsingborg är inte längre misstänkt för dråp. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/anhallne-for-

supporterdrapet-nekar/  

0402 062358 

35 Stopp på Tvärbanan vid Liljeholmen i Stockholm på 

grund av kollision.  

http://www.dn.se/sthlm/lastbil-backade-in-i-sparvagn-vid-

liljeholmen/  

 

0402 064042  

36 Tsunamivarning efter skalv i Chile. Minst fem 

människor har omkommit. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/tsunami-efter-skalv-i-

chile/  

0402 095236 

37 Åklagare kan väcka åtal mot Ericsson angående 

muthärvan. Har begärt uppgifter från Grekland. 

http://www.dn.se/ekonomi/kan-vara-mojligt-att-vacka-atal/  

 

0402 123428 

38 Spanska fotbollsklubben FC Barcelona får inte värva 

några nya spelare förrän sommaren 2015, meddelar Fifa.  

http://www.dn.se/sport/fotboll/fifa-straffar-barcelona-med-

transferforbud/  

 

0402 154012 

39 Teliastämman gav ingen ansvarsfrihet för förre vd:n 

Lars Nyberg. 

http://www.dn.se/ekonomi/dn-rapporterade-direkt-fran-

telias-stamma/  

 

0402 180433  

40 Johanna Mattsson tog EM-guld i 60-kilosklassen i 

brottning. 

http://www.dn.se/sport/johanna-mattsson-tog-em-guld-1/  

 

0402 183900 

41 Avlidna Dif-supporten: 28-åring häktad misstänkt för 

misshandel och vållande till annans död. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/28-aring-haktad-for-

supporterdod/  

 

0403 141424 

42 Regeringen satsar två miljarder för att korta köerna till 

cancervården.  

http://www.dn.se/valet-2014/regeringen-satsar-2-miljarder-

pa-cancervard/  

 

0403 155142  

43 Telias förra vd Lars Nyberg tvingas lämna Autoliv. 

http://www.dn.se/ekonomi/lars-nyberg-tvingas-lamna-

autoliv/  

 

0403174532 

44 Sofia Mattsson tog guld i 55-kilosklassen i brottnings-

EM. 

http://www.dn.se/sport/sofia-mattsson-forsvarade-em-

guldet/  

 

0404 131450 

45 Gatukonstnären Dan Park döms till fängelse för förtal 

och hets mot folkgrupp. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/konstnar-doms-for-hets-

mot-romer/  

 

0405 141135 

46 Patrullfartyg som söker efter försvunna malaysiska 

planet har uppfattat en pulssignal i havet. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/pulssignaler-fangade-

utanfor-perth-av-kinafartyg/  

 

0405 141717 

47 Flygexperten om signalen i havet: 37,5kHz är precis rätt 

frekvens, den som pingen i svarta lådorna sänder på. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/flygexpert-precis-ratt-

frekvens/  

 

0405 195156 

48 Finlans statsminister Jyrki Katainen avgår i sommar. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/finlands-statsminister-

slutar-som-partiledare/  

 

0406 190246 

49 Ukrainas president ställer in utlandsbesök efter 

oroligheter i östra delarna av landet. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/ukrainas-president-

staller-in-besok-efter-oroligheter/  

 

0407 095547 

50 En rysk soldat har skjutit ihjäl en ukrainsk marinofficer 

på Krimhalvön, uppger Ukrainas försvarsdepartement.  

http://www.dn.se/nyheter/varlden/proryska-demonstranter-

utropar-republik-i-donetsk/  

 

0407 153113 
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51 En allsvensk fotbollsspelare har anhållits misstänkt för 

grov kvinnofridskränkning. 

http://www.dn.se/sport/fotboll/allsvensk-fotbollsstjarna-

nekar-till-brott/  

 

0407 165746 

52 Den allsvenska fotbollsspelaren som anhölls på 

måndagen har släppts. 

http://www.dn.se/sport/fotboll/allsvensk-fotbollsstjarna-

nekar-till-brott/  

 

0407 211830 

53 Djurgården tar andraplatsen i kvalserien och gör Örebro 

sällskap i SHL nästa säsong. 

http://www.dn.se/sport/ishockey/djurgarden-tillbaka-i-shl/  

 

0408 000826 

54 DN kan avslöja att svenska regeringen i flera månader 

fört hemliga förhandlingar med Rumänien om tiggarna i 

Sverige. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hemliga-forhandlingar-

om-tiggarna-i-sverige/  

 

0408 002145 

55 Jättesatsning på ny vägtunnel ska sluta 

motorvägsringen i Storstockholm. 

http://www.dn.se/sthlm/miljarder-satsat-pa-ny-vagtunnel-i-

stockholm/?brs=d  

 

0408 070457 

56 En knivbeväpnad man har skjutits ihjäl av polis i 

Uppsala. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fadimes-bror-skots-till-

dods-av-polis/  

 

0408 073923 

57 Ukraina skickar “antiterrorstyrka” mot proryska grupper 

som ockuperar myndighetsbyggnader i staden Charkiv.  

http://www.dn.se/nyheter/varlden/ukraina-skickar-militar-

mot-ockupanter-i-charkiv/?nrdr=true  

 

0408 141041 

58 En 32-årig man i Malmö döms till fängesle för att ha 

haft ett stort antal sexuella kontakter med barn. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/32-aring-doms-till-

fangelse-for-att-ha-utnyttjat-26-flickor/  

 

0408 142212 

59 Den polis som beordrade att Hjulstabron skulle öppnas 

för att stoppa två bensintjuvar fälls för tjänstefel och döms 

till dagsböter. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/polis-far-boter-for-

brooppning-som-kostade-tva-livet/  

 

0409 090827 

60 Anders Borg målar ekonomin i ljusa färger i 

vårbudgeten. Tillväxten väntas öka och arbetslösheten 

minska.  

http://www.dn.se/valet-2014/ljusa-farger-i-borgs-varbudget/  

 

0409 094008 

61 Reporäntan ligger still på 0,75 procent, meddelar 

Riksbanken. 

http://www.dn.se/ekonomi/riksbanken-later-rantan-ligga-

still-2/  

 

0409 152153 

62 20-tal elever skadade i knivattack på amerikansk 

högstadieskola. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/20-skadade-vid-

knivattack-pa-skola/  

 

0409 215447 

63 Natos högsta militärbefälhavare i Europa till AP: 

Amerikanska trupper kan komma att skickas till ryska 

gränsen. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/usa-kan-skicka-soldater-

till-rysslands-grans/  

 

0410 122553 

64 Australiska myndigheter har upptäckt en ny möjlig 

signal från försvunna flight MH370. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/ny-signal-i-samma-

sokomrade/ 

 

0410 223855 

65 Swedbank har drabbats av stort haveri - bankkort 

fungerar inte och hemsidan ligger nere. 

http://www.dn.se/ekonomi/swedbank-oklart-nar-det-

fungerar/ 

 

0411 100805 

66 Svenska ungdomar i bussolycka i Polen. Minst fem 

skadade. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-elever-i-

bussolycka-i-polen/ 
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67 Färjestad är klart för SM-final i hockey efter seger med 

3-2 i den sjätte semifinalen mot Växjö. 04-11 22:05:06 

http://www.dn.se/sport/ishockey/farjestad-avgjorde-

semifinalen/  

 

68 Djurgården svensk mästare i innebandy efter vinst över 

Kais Mora i finalen. 04-12 14:54:06 

http://www.dn.se/sport/skadad-varli-skot-djurgarden-till-sm-

guld/  

 

69 Falun är svenska mästare i innebandy efter seger med 

6–5 i finalen mot Storvreta. 04-12 17:42:17 

http://www.dn.se/sport/osynlig-malkung-ordnade-sm-

guldet/  

 

70 En åskådare avled i samband med en olycka under en 

rallytävling i Östergötland. 04-12 18:09:55 

http://www.dn.se/sport/ung-kvinna-omkom-i-olycka-under-

rally/  

 

71 Northland är svenska mästare i basket efter 3–0 i 

matcher mot Norrköping. 04-12 20:18:35 

http://www.dn.se/sport/northland-mastare-efter-fem-silver/  

 

72 Tsunamivarning utfärdad för Solomonöarna och den 

närliggande regionen. 04-12 22:43:20 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/tsunamivarning-efter-

skalv-vid-salomonoarna/  

 

73 Ukraina sätter in armén mot de proryska separatisterna. 

04-13 17:50:13 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/doda-pa-bada-sidor-och-

nu-satts-armen-in/  

(omdirigerad till: http://www.dn.se/nyheter/varlden/frist-till-

tidig-mandag-sedan-kan-armen-ta-vid/) 

 

74 Tidsfristen som de pro-ryska separatisterna fått på sig 

för att lägga ned vapnen har löpt ut. Ukraina hotar inleda 

en “fullskalig anti-terroristoperation”. DN rapporterar minut 

för minut. 04-14 08:00:45 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/dramatisk-tisdag-i-

ukraina/  

 

75 Många döda när fullsatta bussar explodera i Nigeria, 

rapporterar Reuters. 04-14 11:01:27 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/manga-doda-nar-

fullsatta-bussar-exploderade/  

 

76 En man i Malmö som spärrade in fru och spädbarn i 

lägenhet döms till två års fängelse. 04-14 11:22:06 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/holl-kvinna-insparrad-far-

fangelse/  

 

77 Svenska fotbollsförvbundet har bestämt att den 

avbrutna matchen mellan Helsingborg och Djurgården 

slutar 1-1. 04-14 11:38:02 

http://www.dn.se/sport/fotboll/helsingborg-djurgarden-

spelas-inte-klart/  

 

78 Utredning klar: Skadad växel orsakade tågurspårningen 

i Huddinge i januari. 04-14 14:24:46 

http://www.dn.se/ekonomi/manskliga-misstag-bakom-

tagolyckan-i-huddinge/  

 

79 Organisationen Folkets hus och parker uppmanar 

medlemmarna att inte hyra ut lokaler till SD. 04-14 

15:16:53 

http://www.dn.se/kultur-noje/folkets-hus-och-parker-

stoppar-sd/  

 

80 Tidningarna Washington Post och The Guardian for 

Pulitzerpriset för NSA-avslöjandet. 04-14 21:32:15 

http://www.dn.se/kultur-noje/washington-post-och-

guardian-prisas-for-nsa-rapportering/  

 

81 Eva Hamilton slutar som vd för SVT. 04-15 10:22:44 

http://www.dn.se/kultur-noje/eva-hamilton-slutar-som-vd-

for-svt/  

 

82 Mikael Persbrandt döms till fängelse för narkotikabrott. 

04-15 11:12:30 

http://www.dn.se/sthlm/persbrandt-doms-till-fangelse-i-

knarkmal/  

 

83 Stridsfordon med rysk flagga rapporteras ha kört in i 

Kramatorsk och Slovjansk i östra Ukraina, rapporter 

Reuters och AFP. 04-16 10:01:07 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/dn-rapporterar-live-om-

krisen-i-ukraina-5/  

 

84 Hovrätten sänker straffet och ändrar rubriceringen från 

mord till dråp i det uppmärksammade styckmordsfallet i 

Boden. 04-16 14:07:06 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hovratten-sanker-

styckmordares-straff/  

 

85 Ukrainas inrikesminister uppger att tre pro-ryska 

separatister har dödats i Mariupol. 04-17 07:19:54 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/tre-separatister-dodades-

vid-forsok-till-stormning/  
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86 Ryssland, Ukraina och Väst har kommit överens om 

åtgärder för att minska spänningarna i Ukraina, uppger 

ryska utrikesministern. 04-17 19:16:16 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/enighet-pa-krismote-om-

att-separatister-ska-avvapnas/  

 

87 Författaren och Nobelpristagaren Gabriel García 

Márquez har avlidit, rapporterar mexikanska medier. 04-17 

22:22:37 

http://www.dn.se/dnbok/nobelpristagaren-garcia-marquez-

har-avlidit/  

 

88 En kraftig jordbävning har inträffat utanför den 

mexikanska staden Acapulco. 04-18 16:53:53 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/kraftig-jordbavning-i-

mexiko-3/  

 

89 FN-chefen Ban Ki-moon vill ha en helt ny utredning av 

Dag Hammarskjölds död 1961. 04-19 08:21:33 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fn-chefens-forslag-ska-

losa-flygkraschens-gata/  

 

90 En Viking Line-färja har kolliderat med en fritidsbåt i 

Stockholms skärgård. Tre personer ska ha hamnat i 

vattnet. 04-19 14:59:26 

http://www.dn.se/sthlm/viking-line-farja-kolliderade-med-

bat/  

 

91 En kraftig jordbävning har inträffat i havet utanför 

Papua Nya Guinea. 04-19 16:05:11 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/kraftig-jordbavning-vid-

papua-nya-guinea/  

 

92 Fem personer ska ha dött i skottlossning i staden 

Slavjansk i östra Ukraina, rapporterar statlig rysk tv. 04-20 

07:53:36 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/hogra-sektorn-anklagas-

for-attack-i-slovjansk/  

 

93 Den pro-ryske borgmästaren i Slovjansk vädjar till Putin 

att “skicka in fredsbevarande trupper” efter nattens 

eldstrid. 04-20 12:07:04  

http://www.dn.se/nyheter/varlden/borgmastaren-vadjar-till-

putin-skicka-trupper-till-ukraina/  

 

94 En lavin har gått vid Hällfjället i Åre. Polis med hundar 

samt fjällräddare är på väg till platsen. 04-20 14:39:10 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/lavin-i-are/  

 

95 Minst tre personer döda och fler saknas sedan ett 

flygplan med fallskärmshoppare kraschat i Finland. 04-20 

16:10:04 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/atta-doda-i-finsk-

flygolycka/  

 

96 Minst sju personer uppges vara döda efter flygolyckan i 

Finland. 04-20 19:35:19 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/atta-doda-i-finsk-

flygolycka/  

 

97 Skellefteå svensk mästare i ishockey efter 4–0 i 

matcher mot Färjestad. 04-21 19:31:57 

http://www.dn.se/sport/ishockey/sa-var-fjarde-sm-finalen-i-

hockey/  

Expressen 
98 Sveriges Radio-korrespondenten Nils Horners 

medarbetare i Kabul har mördats, uppger AFP 03-21 

09:46:51 

http://www.expressen.se/nyheter/horners-medarbetare-

dod-i-terrorattack/ 

 

99 Zlatan Ibrahimovics PSG fick fick en tuff lottning när 

kvartsfinalerna till Champions League lottades. 03-21 

12:14:15 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/champions-

league/zlatan-mot-chelsea-i-champions-league/ 

 

100 Guldtränaren Tommy Samuelsson återvänder till 

Färjestad. 03-21 14:11:18 

http://www.expressen.se/sport/hockey/shl/samuelsson-

tillbaka---blir-tranare-i-farjestad/ 

 

101 Kina: Våra satelliter har hittat föremål som kan vara 

försvunna planet. Fartyg på väg till platsen. 03-22 11:12:35 

http://www.expressen.se/nyheter/sokandet-efter-planet-en-

kamp-mot-klockan/ 

 

102 Polisen sköt en spjutbeväpnad man i Partille. 03-22 

11:57:23 

http://www.expressen.se/gt/spjutbevapnad-man-skots-av-

polis-i-partille/ 

 

103 Kinesiskt spaningsplan har upptäckt ”två större vita 

fyrkantiga föremål” från 300 m höjd – följ utvecklingen 03-

24 06:44:17 

http://www.express11en.se/nyheter/spaningsplan-har-

hittat-vitt-foremal/ 
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104 Enligt Viasat får AIK-tränare Rikard Franzén sparken 

med omedelbar verkan. Rutinerad duo uppges ta över. 03-

24 09:35:40 

http://www.expressen.se/sport/hockey/shl/aik-sparkar-

franzen-behover-vacka-laget/ 

 

105 Delar av flygplanet har ”verifierats” i “lyckosam” 

sökoperation, uppger australiska flygvapnet enligt 

kinesiska statliga nyhetsbyrån 03-24 14:35:51 

http://www.expressen.se/nyheter/spaningsplan-har-hittat-

vitt-foremal/ 

 

106 Malaysias premiärminister: ”Med djupt beklagande 

visar nya data att planet kraschat i Indiska oceanen” 03-24 

15:02:56 

http://www.expressen.se/nyheter/spaningsplan-har-hittat-

vitt-foremal/ 

 

107 Ryssland utesluts ur G8-gruppen efter konflikten på 

Krimhalvön, rapporterar amerikanska medier 03-24 

21:54:09 

http://www.expressen.se/nyheter/ryssland-utesluts-fran-g8-

samarbetet/ 

 

108 Nazister döms till fängelse för attacken i Kärrtorp 03-

26 11:05:36 

http://www.expressen.se/nyheter/fangelse-for-tre-av-de-

atalade-nazisterna/ 

 

109 Jönköpings Södras tränare Mats Gren är ny sportchef 

i IFK Göteborg och efterträder Håkan Mild 03-26 14:03:34 

http://www.expressen.se/gt/sport/blavitt-presenterar-milds-

ersattare-i-dag/ 

 

110 KLART: Andreas Johansson är ny huvudtränare i HV 

71. SHL-klubben har presenterat sin nya tränarlösning 03-

27 09:47:37 

http://www.expressen.se/sport/hockey/shl/andreas-

johansson-blir-ny-tranare-i-hv-71/ 

 

111 Hilda dog när läkare vägrade att göra kejsarsnitt. Nu 

meddelas att åtalet ogillas och läkaren frias. 03-27 

11:06:27 

http://www.expressen.se/gt/hilda-dog-vid-fodseln--

ansvariga-lakaren-frias/ 

 

112 Ett Boeing 737 har nödlandat i havet vid 

Kanarieöarna, uppger Reuters. 03-27 16:21:12 

http://www.expressen.se/nyheter/falskt-alarm-om-

flygolycka/ 

 

113 Diplomatpar döms till fängelse för barnmisshandel. 03-

28 11:09:29 

http://www.expressen.se/nyheter/paret-far-fangelse-for-

barnmisshandel/ 

 

114 Självmordsattack på hotell i Kabul. 03-28 15:22:02 

http://www.expressen.se/nyheter/sjalvmordsattack-pa-

hotell-i-kabul/ 

 

115 Svenske travikonen Tommy Hanné är död, 67 år 

gammal. 03-28 21:35:17 

http://www.expressen.se/sport/trav/svenske-travikonen-

tommy-hanne-ar-dod/ 

 

116 Hund attackerade och bet spädbarn som låg i 

barnvagnen. Händelsen inträffade på på Stora Torget i 

Härnösand. 03-29 13:25:49 

http://www.expressen.se/nyheter/hund-attackerade-och-

bet-spadbarn/ 

 

117 En man har hittats död i bil i Stockholm – polis 

misstänker mord. 03-29 14:55:20 

http://www.expressen.se/nyheter/man-hittad-dod-i-bil-i-

stockholm/ 

 

118 En supporter från Djurgården uppges ha förts till 

Sjukhus i Helsingborg med svåra skador. 03-30 15:28:08 

http://www.expressen.se/kvallsposten/djurgardssupporter-

avliden-efter-brak/ 

 

119 Allsvenska premiären mellan Helsingborg-Djurgården 

avbryts efter att supportrar stormat planen. 03-30 15:50:41 

http://www.expressen.se/kvp/sport/djurgardssupporter-

dod---matchen-brots/ 

 

120 Matchen mellan Helsingborg och Djurgården kommer 

inte spelas klart, meddelar C More. Läs mer på 

SportExpressen.se/Kvp.se 03-30 16:03:49 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/det-ar-

en-sorgens-dag-for-fotbollen/ 

 

121 En fotbollssupporter har avlidit efter bråk i 

Helsingborg. 03-30 16:20:24 

http://www.expressen.se/kvallsposten/djurgardssupporter-

avliden-efter-brak/ 

 

122 Matchen avbröts på Friends Arena efter brandlarm. 

Den kommer att återupptas. 03-31 20:28:12 
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http://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/rokkaos-

pa-friends-publiken-evakuerades/ 

 

123 En man har gripits för misstänkta dråpet på en 

fotbollssupporter 04-01 00:17:52 

http://www.expressen.se/kvallsposten/28-arig-man-

anhallen-for-supporterdod/ 

 

124 Carola är klar för nya säsongen av ”Så mycket bättre”. 

04-01 13:38:02 

http://www.expressen.se/noje/carola-ar-klar-for-nya-sa-

mycket-battre/ 

 

125 Ändrad brottsrubricering för supporterdöd: Den gripne 

28-åringen misstänks inte längre för dråp 04-01 17:03:48 

http://www.expressen.se/kvallsposten/28-arig-man-

anhallen-for-supporterdod/ 

 

126 Ett kraftigt jordskalv utanför Chile har utöst en tsunami 

– följ utvecklingen 04-02 02:52:38 

http://www.expressen.se/nyheter/tsunamivarning-efter-

kraftigt-skalv-i-chile/ 

 

127 Barcelona straffas hårt av Fifa och får värvningsförbud 

av nya spelare fram till sommaren 2015. 04-02 12:23:09 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/la-liga/fifas-dom-

barcelona-far-inte-varva-spelare/ 

 

128 Staten tänker rösta mot ansvarsfrihet för förre Telia-

vd:n Lars Nyberg för räkenskapsåret 2013, uppger 

statssekreterare Erik Thedéen 04-02 15:45:32 

http://www.expressen.se/nyheter/telia-soneras-forra-vd-far-

ingen-ansvarsfrihet/ 

 

129 28-åringen som misstänks för dödsmisshandeln i 

Helsingborg har häktats. 04-02 18:16:41 

http://www.expressen.se/kvallsposten/28-aringen-haktad-

for-fyrbarnspappans-dod/ 

 

130 Zlatan byts ut skadad. Känning i baksida lår vid 

ställning 2-1 till PSG. 04-02 22:50:13 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/champions-

league/har-skadar-sig-zlatan---tvingades-lamna-plan/ 

 

131 Skottlossning i Fort Hood i USA – en bekräftad död. 

04-03 01:14:07 

http://www.expressen.se/nyheter/skottlossning-i-fort-hood--

fyra-doda/ 

 

132 Två utländska journalister har skjutits i Afghanistan. 

04-04 09:29:28 

http://www.expressen.se/nyheter/journalister-skjutna-i-

afghanistan--en-dod/ 

 

133 Förre formel 1-stjärnan Michael Schumacher visar 

tecken på medvetande efter tre månader i koma. 04-04 

12:17:10 

http://www.expressen.se/sport/motor/lakaren-om-schumi-

maste-vara-forsiktiga/ 

 

134 Se bilderna på Malexander-mördaren Jackie Arklöv i 

frihet. 04-04 15:31:05 

http://www.expressen.se/gt/har-ar-jackie-arklov-pa-

permission-i-boras/ 

 

135 Nyhetsbyrå rapporterar att ett patrullskepp, som söker 

efter det försvunna planet, fångat upp signaler. 04-05 

13:56:19 

http://www.expressen.se/nyheter/signal-fran-havet-har-

fangats-upp/ 

 

136 Filmlegenden Mickey Rooney har avlidit, 93 år 

gammal. 04-07 06:51:29 

http://www.expressen.se/noje/filmlegendaren-mickey-

rooney-dod/ 

 

137 Se live-TV och följ liverapport nu när mordmisstänkte 

friidrottsstjärnan Oscar Pistorius vittnar i rätten. 04-07 

12:10:49 

http://www.expressen.se/sport/folj-oscars-pistorius-

forsvarstal-i-ratten/ 

 

138 Skidåkaren Johan Olsson fortsätter sin karriär över 

VM i Falun 2015. Beskedet kom på en presskonferens. 04-

07 12:52:37 

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/johan-olsson-

tavlar-vidare-over-vm-i-falun/ 

 

139 En allsvensk fotbollsstjärna har anhållits misstänkt för 

grov kvinnofridskränkning. 04-07 15:47:38 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/allsvens

k-toppspelare-utreds-for-grovt-brott/ 

 

140 Bob Geldofs dotter Peaches hittad död uppger flera 

brittiska medier. Hon blev 25 år gammal. 04-07 15:47:38 

http://www.expressen.se/noje/bob-geldofs-dotter-peaches-

geldof-ar-dod/ 
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141 Djurgården är klart för SHL efter 6-2 mot Västerås. 04-

07 21:17:41 

http://www.expressen.se/sport/hockey/kvalserien/djurgarde

n-tillbaka-i-shl---efter-storkross/ 

 

142 En knivbeväpnad man har skjutits med flera skott av 

polisen i Uppsala, uppger UNT. 04-08 06:57:31 

http://www.expressen.se/nyheter/knivman-skjuten-av-polis-

i-uppsala/ 

 

143 En knivbeväpnad man har skjutits till döds av polisen i 

Uppsala. 04-08 07:20:21 

http://www.expressen.se/nyheter/knivman-skjuten-av-polis-

i-uppsala/ 

 

144 Det var Fadime Sahindals yngre bror Mesut Sahindal 

som sköts ihjäl av polis i morse. 04-08 11:55:18 

http://www.expressen.se/nyheter/fadimes-bror-skots-till-

dods-av-polisen/ 

 

145 Skellefteå är klart för SM-final i ishockey efter 7-3 mot 

Linköping 04-08 21:34:13 

http://www.expressen.se/sport/hockey/shl/skellefteas-

kross---klart-for-sm-final/ 

 

146 6-årig flicka försvunnen. Stort sökpådrag pågår. 04-08 

22:26:02 

http://www.expressen.se/nyheter/forsvunnen-sexarig-

flicka-i-sollentuna/ 

 

147 Den allsvenska spelaren som greps misstänkt för grov 

kvinnofridskränkning är inte längre misstänkt för brott. 04-

09 11:49:12 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/allsvens

ke-stjarnan-inte-langre-misstankt/ 

 

148 Luleå Hockey har presenterat klubbens nya tränare, 

Joakim Fagervall får huvudansvaret. 04-09 12:07:50 

http://www.expressen.se/sport/hockey/shl/fagervall-tar-

over-som-huvudtranare-i-lulea/ 

149 JUST NU: Svarta lådan till försvunna planet uppges 

vara lokaliserad. Följ händelseutvecklingen på 

Expressen.se 04-11 06:02:40 

http://www.expressen.se/nyheter/abbott-signalerna-

kommer-fran-planet/ 

 

150 Real Madrid ställs mot Bayern München - så lottades 

semifinalerna i Champions League. 04-11 12:36:19 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/champions-

league/storfavoriterna-stalls-mot-varandra-i-semi/ cbv 

 

151 Förskolepraktikanten misstänks för två nya fall av 

barnövergrepp, totalt elva fall, uppger polisen 04-11 

13:14:51 

http://www.expressen.se/kvallsposten/misstanks-for-tva-

nya-fall-av-barnovergrepp/ 

 

152 Färjestad till SM-final. Richard Wallin avgjorde i 

förlängning mot Växjö. 04-11 22:02:03 

http://www.expressen.se/kvp/sport/sam-hallam-besviken-

efter-vaxjos-finalmiss/ 

 

153 Djurgården vann SM-finalen i innebandy för damer 

efter att avgjort i förlänglingen. 04-12 14:42:13 

http://www.expressen.se/sport/djurgardens-hjalte-kanns-

sa-javla-skont/ 

 

154 Pro-ryska aktivister skjuter mot polisstationer 04-12 

19:27:51 

http://www.expressen.se/nyheter/pro-ryska-aktivister-har-

tagit-flera-polishus/ 

 

155 Tsunamivarning i Stilla havet efter jordbävning med 

8,3 på richterskalan, uppger Reuters 04-12 22:42:07 

http://www.expressen.se/nyheter/tsunamivarning-efter-

skalv-i-stilla-havet-1/ 

 

156 Dödsoffer på båda sidor rapporteras från Slovjansk i 

Ukraina. 04-13 12:08:41 

http://www.expressen.se/nyheter/dodsoffer-har-kravts-pa-

bada-sidor-i-ukraina/ 

 

157 Expressen.se sänder live om stridshandlingarna i 

östra Ukraina. 04-13 12:36:09 

 

158 Ukraina sätter in armén i en “fullskalig anti-

terroroperation” i landets östra del, rapporterar Reuters. 

04-13 17:44:54 

http://www.expressen.se/nyheter/bilden-kan-ge-putin-

motiv-for-angrepp/ 

 

159 Disciplinnämndens beslut om avbrutna premiärmötet i 

allsvenskan: Helsingborg-Djurgården slutar 1-1. 04-14 

11:37:17 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/beskede

t-oavgjort-i-avbrutna-premiaren/ 

 

160 Ukraina har satt igång militär operation i östra Ukraina, 

meddelar presidenten enligt Interfax. 04-15 09:50:07 
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http://www.expressen.se/nyheter/putin-ukraina-pa-

gransen-till-krig/ 

 

161 Mikael Persbrandt får fem månaders fängelse för 

narkotikabrott. 04-15 11:01:00 

http://www.expressen.se/noje/mikael-persbrandt-domd-till-

fangelse/ 

 

162 Stridsvagnar med ryska flaggor rullar in i staden 

Kramatorsk i östra Ukraina, rapporterar AFP. 04-16 

09:46:58 

http://www.expressen.se/nyheter/vi-vill-inte-ha-kiev-vi-vill-

vara-sjalvstandiga/ 

 

 

163 AIK vinner stockholmsderbyt mot Djurgården med 3-2. 

Se höjdpunkter och eftersnack på SportExpressen.se 04-

16 22:08:40 

http://www.expressen.se/tv/sport/fotboll/lorentzon-bara-att-

lyfta-pa-hatten/ 

 

164 Tre pro-ryska separatister uppges ha dödats vid 

militärbas i Ukraina. 04-17 07:35:01 

http://www.expressen.se/nyheter/efter-100-meter-sag-jag-

att-jag-var-skjuten/ 

 

165 Expressens Terese Cristiansson rapporterar direkt 

från Mariupol i Ukraina: Här krävdes tre liv i natt. 04-17 

09:48:05 

http://www.expressen.se/tv/nyheter/utrikes/malet-var-att-

ta-over-vapnen/ 

 

166 Nicklas Bäckström tackar nej till VM-spel med Tre 

Kronor. Pär Mårts:”Det är av familjeskäl.” 04-17 14:26:17 

http://www.expressen.se/sport/hockey/tre-kronor/utspelet--

mot-tre-kronor-stjarnorna/ 

 

167 Nobelpristagaren i litteratur Gabriel Garcia Marquez 

har avlidit. 04-17 22:25:55 

http://www.expressen.se/kultur/gabriel-garcia-marquez-

dod/ 

 

168 Extra helgtidning på köpet med expressen i dag - 

nyhetstidning hela påsken. 04-18 11:24:16 

 

169 Kraftig jordbävning norr om turistorten Acapulco i 

Mexico – uppmätt till 7,5 på richterskalan 04-18 16:43:55 

http://www.expressen.se/nyheter/kraftig-jordbavning-norr-

om-acapulco/ 

 

170 Viking Line-färja i kollision med fritidsbåt - flera räddat 

sig genom att simma i land. 04-19 14:59:30 

http://www.expressen.se/nyheter/viking-line-farja-och-

mindre-bat-i-kollision/ 

 

171 Fem döda i en attack mot en vägspärr i staden 

Slovjansk i Ukraina, uppger tv-kanalen Rossiya 24. 04-20 

07:53:40 

http://www.expressen.se/nyheter/fem-personer-skots-ihjal-

vid-vagsparr/ 

 

172 Anders Waldvik berättar – därför krockade han med 

Viking Line-färjan 04-20 17:41:57 

http://www.expressen.se/nyheter/anders-krockade-med-

farja-inget-pa-radarn/ 

 

173 Eritrea släpper i hemlighet flera samvetsfångar - Dawit 

Isaaks bror hoppfull. 04-21 10:48:48 

http://www.expressen.se/nyheter/free-dawit/eritrea-

slapper-fangar---nytt-hopp-for-dawit/ 

 

174 Skellefteå AIK är svenska mästare i ishockey efter fyra 

raka segrar i finalen mot Färjestad. 04-21 19:30:53 

http://www.expressen.se/sport/hockey/shl/skelleftea-

forsvarade-guldet---mastare-igen/ 

 

175 Minst fem svårt skadade efter skottlossning och 

knivbråk i Norrköping 04-21 23:25:50 

http://www.expressen.se/nyheter/tva-personer-doda-i-

skjutning-i-norrkoping/ 
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