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Vad är skillnaden mellan
morgon- och kvällstidning?
LÄSARFRÅGOR Publicerad 29 maj 2016 kl 02.14 Av: Kvalitetsbloggen

Vad är skillnaden på kvällstidning och morgontidning? Jag tycker att det är samma
nyheter.
�Cassandra, 17, studerande, Stockholm
Hej Cassandra!
Den ”gammeldags” betydelsen att kvällstidningen kom ut framåt kvällen är förstås
förlegad, eftersom vi nu trycker och distribuerar kvällstidningarna så att de finns i butik
redan på morgonen.
Och jag kan hålla med om att skillnaderna mellan morgon- och kvällspress har blivit
mindre senaste åren, men nog finns det skillnader.
Att det är samma nyheter som vi skriver om är svårt att undvika när det är ”breaking
news”-läge om Åsa Romson avgår, eller terrorattacker och liknande, ja, då bevakar alla
det.
För vår del har vi steppat upp vår politikbevakning rejält de senaste åren, och vi fortsätter
att hålla oss i framkant; bara de senaste veckorna har vi värvat en ny politikchef i Martin
Ahlquist och prisbelönta reportern Torbjörn Nilsson för att stärka vår position ytterligare.
Just nu pågår också K-G Bergströms partiledarutfrågningar i Expressen TV.
Samtidigt har morgontidningarna lagt sig till med ett emellanåt lättare tilltal, och där kan
man nog spåra inspirationen till kvällstidningarna utan alltför avancerat detektivarbete.
Dessutom är nyhetsförmedlingen så snabb nu. De stora mediehusen håller koll på
varandra och har någon en stark story, ja, då dröjer det inte förrän samma berättelse finns
på fler ställen.
Men det finns flera klassiska kvällstidningsämnen där vi inte känner morgontidningarna
flåsa oss i nacken: Vi var, får jag allt säga, rätt överlägsna på ”Let’s dance”-finalen här för
ett tag sen, till exempel…
Ha det bra!
�JOHAN ERIKSSON, editionschef

Dela artikel

SENASTE KOMMENTARERNA

SENASTE INLÄGGEN

LÄSARFRÅGOR 22 feb
Hur värnar ni om miljön på era redaktioner?
LÄSARFRÅGOR 21 feb
KAN MAN GÖRA FLERA VAL I
SPORTAPPEN?
LÄSARFRÅGOR 16 jan
Var hittar jag matrecept?
LÄSARFRÅGOR 15 jan
Kan man köpa de bilder som inte använts?
LÄSARFRÅGOR 06 jan

Köper ni bilder från bildbyråer eller tar ni
egna?
KATEGORIER

Allmänt

Jobba hos oss

Journalistik

Läsarfrågor

Nöje

Nyheter

Okategoriserade

Om rättelser

Opinion

Övrigt

Pressetik

Sport

Språkfrågor

Yttrandefrihet

ARKIV

2017

2016

2015

2014

2013

2012

START  SPORT  PREMIUM  TV  NÖJE  KULTUR  LEDARE  DEBATT  KLIMAT  SÖK  A TILL Ö  TIPSA

https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/
https://touch.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fblogg%2Fkvalitetsbloggen%2F2016%2F05%2F4931%2F%3Futm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Dsocial_sharing%26utm_source%3Dfacebook%26social%3Dfb&t=Vad%20%C3%A4r%20skillnaden%20mellan%20morgon-%20och%20kv%C3%A4llstidning%3F
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fblogg%2Fkvalitetsbloggen%2F2016%2F05%2F4931%2F%3Futm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Dsocial_sharing%26utm_source%3Dtwitter%26social%3Dtwtr&text=Vad%20%C3%A4r%20skillnaden%20mellan%20morgon-%20och%20kv%C3%A4llstidning%3F&via=Expressen&hashtags=Expressen
mailto:?subject=Vad%20%C3%A4r%20skillnaden%20mellan%20morgon-%20och%20kv%C3%A4llstidning%3F&body=%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fblogg%2Fkvalitetsbloggen%2F2016%2F05%2F4931%2F%3Futm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Dsocial_sharing%26utm_source%3Demail%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20mer%20ber%C3%A4ttande%20som%20ber%C3%B6r%2C%20bes%C3%B6k%20https%3A%2F%2Fwww.expressen.se%20p%C3%A5%20din%20dator%2C%20mobil%20eller%20surfplatta.
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/category/lasarfragor/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/2017/02/hur-varnar-ni-om-miljon-pa-era-redaktioner/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/2017/02/kan-man-gora-flera-val-i-sportappen/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/2017/01/var-hittar-jag-matrecept/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/2017/01/kan-man-kopa-de-bilder-som-inte-anvants/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/2017/01/koper-ni-bilder-fran-bildbyraer-eller-tar-ni-egna/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/category/allmant/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/category/jobba_hos_oss/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/category/journalistik/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/category/lasarfragor/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/category/noje/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/category/nyheter/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/category/okategoriserade/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/category/om_rattelser/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/category/opinion/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/category/ovrigt/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/category/pressetik/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/category/sport/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/category/sprakfragor/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/category/yttrandefrihet/
https://www.expressen.se/
https://www.expressen.se/sport/
https://www.expressen.se/premium/
https://www.expressen.se/tv/
https://www.expressen.se/noje/
https://www.expressen.se/kultur/
https://www.expressen.se/ledare/
https://www.expressen.se/debatt/
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/
https://www.expressen.se/sok/
https://www.expressen.se/a-till-o/
https://www.expressen.se/nyheter/har-du-ett-nyhetstips-eller-bilder/
https://www.expressen.se/?referrer=header-home


3/18/2020 Vad är skillnaden mellan morgon- och kvällstidning?

https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/2016/05/4931/ 2/2

Chefredaktör Expressen: Klas Granström
Chefredaktör GT: Christer El-Mochantaf
Chefredaktör KVP: Maria Rydhagen
Ansvarig utgivare: Klas Granström
Ställföreträdande ansvarig utgivare, Kulturchef: Karin Olsson
Politisk redaktör: Anna Dahlberg
VD: Anders Eriksson
Annonsdirektör: Alexander Lydecker

Redaktionen:
Telefon: +46 8 738 30 00
Mejla: redaktionen@expressen.se

Tipsa oss:
SMS/MMS: 71717
Mejla: 71717@expressen.se

KONTAKTA OSS
Kontaktuppgifter till redaktionen
Kundservice
Anmäl störande/felaktig annons
Cookies
Personuppgifter
Annonsvänligt Sverige
Bonnier News
Jobba hos oss
Press
Anmäl till Medieombudsmannen

OM EXPRESSEN
Detta är Expressen
Expressens uppdrag
Expressens ägare
Expressens ledning
Expressens historia
Information in Arabic
Information in English
Information in French
Information in German
Information in Spanish

2011

2010

EXPRESSEN ÄR EN DEL AV BONNIER NEWS

© AB Kvällstidningen Expressen

MOBILVERSION TABLETVERSION WEBBVERSION

START  SPORT  PREMIUM  TV  NÖJE  KULTUR  LEDARE  DEBATT  KLIMAT  SÖK  A TILL Ö  TIPSA

mailto:klas.granstrom@expressen.se
mailto:christer.el-mochantaf@gt.se
mailto:maria.rydhagen@expressen.se
mailto:klas.granstrom@expressen.se
mailto:karin.olsson@bonniernews.se
mailto:anna.dahlberg@bonniernews.se
mailto:anders.eriksson@bonniernews.se
mailto:alexander.lydecker@expressen.se
mailto:redaktionen@expressen.se
sms:71717
mailto:71717@expressen.se
https://www.expressen.se/om-expressen/kontakta-expressen/
https://www.expressen.se/kundservice
mailto:anmalannons@expressen.se
https://gdpr.bonniernews.se/cookiepolicy
https://gdpr.bonniernews.se/personuppgiftspolicy
https://www.bonnier.com/sv/page/oba
https://www.bonniernews.se/
https://www.expressen.se/jobb
https://www.expressen.se/om-expressen/pressbilder/
https://www.expressen.se/om-expressen/tycker-du-att-vi-har-utsatt-dig-for-en-publicitetsskada/
https://www.expressen.se/om-expressen/
https://www.expressen.se/om-expressen/valkommen-till-expressen/
https://www.expressen.se/om-expressen/bonnier-news-ett-av-sex-affarsomraden-i-bonnier-ab/
https://www.expressen.se/om-expressen/organisation/
https://www.expressen.se/om-expressen/expressens-historia/
https://www.expressen.se/om-expressen/welcome-to-expressen/
https://www.expressen.se/om-expressen/welcome-to-expressen/
https://www.expressen.se/om-expressen/welcome-to-expressen/
https://www.expressen.se/om-expressen/welcome-to-expressen/
https://www.expressen.se/om-expressen/welcome-to-expressen/
https://www.expressen.se/
https://dn.se/
https://www.sydsvenskan.se/
https://www.hd.se/
https://www.di.se/
https://bbm.bonnier.se/
https://bonniermag.se/
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/2016/05/4931/?channel=mobile
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/2016/05/4931/?channel=tablet
https://www.expressen.se/blogg/kvalitetsbloggen/2016/05/4931/?channel=desktop
https://www.expressen.se/
https://www.expressen.se/sport/
https://www.expressen.se/premium/
https://www.expressen.se/tv/
https://www.expressen.se/noje/
https://www.expressen.se/kultur/
https://www.expressen.se/ledare/
https://www.expressen.se/debatt/
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/
https://www.expressen.se/sok/
https://www.expressen.se/a-till-o/
https://www.expressen.se/nyheter/har-du-ett-nyhetstips-eller-bilder/
https://www.expressen.se/?referrer=header-home

