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Förord 
Frågan om hur medierna rapporterar om olika samhälleliga hot och risker 
är på flera sätt central. De flesta inser att mediebevakningen inte är någon 
exakt spegling av de faktiska hot mänskligheten står inför, utan i stället är 
ett resultat av en medveten nyhetsvärdering där vissa händelser av 
medierna bedöms som mer intressanta än andra att skildra. 

Varför vissa hot och risker på detta sätt beskrivs som allvarliga kriser i 
medierna, medan andra hot och risker (ofta av samma karaktär) inte är gör 
det är väl värt att fundera över. Det är också utgångspunkten för 
forskningsprojektet Hot på agendan som Demokratiinstitutet DEMICOM 
genomfört 2005-2008 med finansiering från Krisberedskapsmyndigheten 
KBM. 

Denna rapport ingår i en serie av flera rapporter som dokumenterar 
projektet. I rapporten Vid nyhetsdesken. En studie av nyhetsvärdering vid svenska 
nyhetsredaktioner undersöker Bengt Johansson hur nyhetsvärdering går till 
på ett antal svenska nyhetsredaktioner (Rapport, Svenska Dagbladet och 
Dagens Eko). För rapportens innehåll och slutsatser svarar författaren själv. 
 
 
La rs No rd 
Föreståndare 

Demokratiinstitutet DEMICOM 

 
 
 
Om författaren 
Bengt Joh ansson  är docent i journalistik och masskommunikation vid 
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kommunikation, med fokus på politiska skandaler, lokal opinionsbildning, 
mediebevakning av valrörelser samt partiernas kampanjstrategier.  
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Inledning 
Klockan är strax efter åtta på morgonen. I ett av konferensrummet på SVT 
sitter redaktören för dagens kvällssändning av Rapport 19.30. Han har 
skrivit ut ett antal exemplar av dagslistan som visar vilka nyheter som kan 
vara aktuella för kvällens sändning och delar ut den till dem som sitter runt 
bordet. Ansvariga från andra avdelningar har bänkat sig, någon kommer in 
lite sent och slinker ner i soffan vid fönstret. Mötet kan börja. Liknande 
möten finns på alla svenska nyhetsredaktioner och liksom de allra flesta 
forskare som gjort deltagande observationer fascineras jag över lugnet (se 
exempelvis Löfgren-Nilsson, 1999). Inte bara här, hela redaktionsmiljön är i 
stort sett en ganska tyst, lugn och behaglig miljö att vistas i. Det är ganska 
sällan som det upplevs som stressigt, åtminstone utåt. De allra flesta håller 
sig till sin skärm, ringer lite samtal, för diskussioner med några kollegor – 
ganska lågmält. I de öppna kontorslandskapens värld är alla ljud från 
radio- och TV-apparater avstängt. Vill man ha ljud får man lyssna i 
hörlurar, oavsett om det gäller radio eller TV. Endast om det sker en större 
presskonferens eller större nyhetshändelse vrids ljudet upp på de ständigt 
påslagna TV-apparaterna. Men för det mesta är det tyst. Högljudda skrik, 
larmande och spring som vi matas med i populärkulturella beskrivningar 
av nyhetsarbete känns ganska långt borta. Visst ska man göra sändningar 
och producera en tidning, men det organiserade kaoset som visas upp i 
hollywoodfilmer känns direkt främmande. Det är först när sändningarna 
närmar sig, när deadline är deadline på riktigt, som spänningen stiger. Då 
märker man att allvaret sätter in. Ansiktena blir mer samlade, felaktigheter 
upplevs som direkt irriterande och kommentarerna blir lite mer 
kortfattade.  

Denna rapport handlar dock inte om själva nyhetssändningarna, vilket i 
och för sig är spännande, utan om processerna bakom. Hur fungerar de 
organisationer som producerar de nyheter de allra flesta av oss tar del av 
dagligen? Hur väljer man ut nyheter och vad väljer man bort? Hur går 
processen till när ett tips i redaktionens dagbok till slut hamnar på 
förstasidan? Vilken betydelse har det man inom forskningen kallar för 
medielogiken, dvs. olika aspekter av hur mediernas sätt att organisera sitt 
arbete för nyhetsurvalet?  

Fokus ligger på urvalsprocessen, hur man på olika nivåer fattar beslut 
om vilka nyheter som publiceras. För att studera det gjordes under vintern 
2007 deltagande observationer på tre större nationella nyhetsmedier 
under tre olika veckor (Rapport på SVT, Svenska Dagbladet och Dagens 
Eko i SR). Att följa nyhetsarbetet på plats som enskild forskare är inte 
oproblematiskt. På en stor redaktion är många människor inblandade i 
nyhetsarbetet och beslut tas på flera olika nivåer och avdelningar. I dagens 
medielandskap sker det dessutom publicering vid många tillfällen och på 
olika plattformar. Att kunna följa alla dessa processer och beslutskedjor är 
därför omöjligt. Valet blev därför att koncentrera studierna till Rapports 
huvudsändning 19.30 i SVT, Svenska Dagbladets inrikesavdelning (och till 
viss del utrikesavdelningen) samt Dagens Eko kvart i fem i SR. Under dessa 
veckor satt jag hela dagarna vid nyhetsdesken och följde arbetet från den 
ansvarige redaktören, redaktionssekreterarens eller nyhetschefens 
perspektiv. Dessa observationer kompletterades med formella och 
informella intervjuer med nyhetsansvariga och reportrar på 
redaktionerna. Mer om de metodmässiga aspekterna finns i bilagan i slutet 
på denna rapport. 
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Ett särskilt intresse rör nyhetsprocessen kring hot och kriser. Dessa 
perspektiv har vävts in i rapporten på olika sätt. Eftersom 
observationsstudien på Rapportredaktionen skedde veckan efter att 
stormen Per drog in över landet, handlar hot och krisperspektivet mest om 
detta ifråga om TV-nyheter. När det gäller dagstidningsjournalistiken 
ligger hot- och krisfokus på klimatfrågan, framförallt beroende på att 
frågan under hela veckan kom upp i olika sammanhang. När det gäller 
observationerna på Dagens Eko-redaktionen var inte hot- och 
krisperspektivet lika närvarande under den aktuella veckan. Givetvis fanns 
det nyheter under veckan som hade dessa teman, men inget dominerade 
på samma sätt som vid de andra observationstillfällena. I diskussioner och 
intervjuer togs givetvis dessa teman ändå upp, men det fanns ingen lika 
självklar ”krok” att hänga intervjuerna på.  
 

Nyhetsvärdering och nyhetsurval 
Hur urval av nyheter går till är en komplex process och det finns inte en 
enskild faktor som kan förklara mediernas innehåll. Både aktörer och 
strukturella faktorer inom och utanför medierna påverkar vilka händelser 
som blir nyheter och hur de utformas (Shoemaker & Reese, 1996). 
Forskningen har, sedan den började intressera sig för frågan på 1950-talet, 
fokuserat på olika faktorer vid olika tidpunkter. En grundproblematik har 
varit frågan om aktör-struktur, dvs. i vilken utsträckning enskilda 
journalisters bedömningar kontra mer strukturella förhållanden såsom 
hur medierna är organiserade och ekonomiska villkor påverkar nyheterna. 
Lite kortfattat kan denna problematik sägas ha svängt från aktör till 
struktur och till viss del tillbaks till ett aktörsperspektiv igen (Ekström & 
Nohrstedt, 1996, Dickinson, 2007). De tidigaste nyhetsstudierna fokuserade 
på de enskilda redaktörernas möjlighet att välja och hur deras personliga 
preferenser fick genomslag i nyhetsurvalet. David Manning Whites 
klassiska gatekeeperstudie är central i denna tradition (White, 1950). Men 
ganska snart ifrågasattes Whites slutsatser. Ju fler studier som gjordes desto 
mer poängterades andra faktorer än den enskilde redaktörens eller 
journalistens betydelse. Det visade sig att de allra flesta journalister var 
överens om nyhetsvärderingskriterierna och anpassade sig till 
nyhetsorganisationens mål för att undvika konflikter (Gieber, 1964, 
Siegelman, 1973). Under 1970- och 1980-talet gjordes flera studier av 
nyhetsproduktion där slutsatserna var att journalistik var en starkt 
rutiniserad verksamhet. Den enskilde journalistens betydelse tonades 
därför ner. Istället hamnade fokus på de omgivande strukturerna (läs 
ekonomi) och hur nyhetsorganisationens krav avgjorde vilka händelser 
som blev nyheter (Tuchman, 1978, Gans, 1980, Fishman, 1980). Men sedan 
dess har flera studier visat resultat som till viss del relativiserat denna bild 
av den helt osjälvständigt styrda nyhetsarbetaren. Flera forskare lyfter 
sålunda fram hur journalister, inom ett relativt givet system och inom 
ramen för de villkor som nyhetsarbetets struktur sätter upp, förhandlar och 
löser problem (Ericson m fl., 1989, Ekström & Nohrstedt, 1996, Dickinson, 
2007).  
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Nyhetsvärdering 
En viktig distinktion är att skilja mellan nyhetsvärdering och nyhetsurval 
(Johansson, 2004, Nord & Strömbäck, 2005). Nyhetsvärdering handlar om 
vad som måste karakterisera en händelse för att den överhuvudtaget ska 
ses som nyhetsmässig. Nyhetsurval handlar om att andra faktorer än själva 
värderingen påverkar produktionen av nyheter. Vad gäller 
nyhetsvärdering finns det i princip två grundläggande föreställningar eller 
styrfält som är centrala för journalistiskt nyhetsurval (Johansson, 2004).  

Den första är föreställningar om vad publiken vill ha, dvs. vilka nyheter 
som man tror att mediernas publik är intresserad att ta del av. 
Föreställningar om vad man tror att publiken vill ha kan ses som ett 
marknadsmässigt styrfält och handlar uteslutande av vad man tror att 
publiken efterfrågar. Det andra styrfältet är mer ideologiskt färgat och 
handlar om vilka nyheter man anser att publiken bör ta del av, och inte 
minst vad man anser att publiken inte bör få veta något om. Ideologiskt ska 
i detta sammanhang tolkas vitt och teoretiskt kan det ses som alla former av 
normativa föreställningar gällande nyheter (Westerståhl & Johansson, 
1985, Asp, 1990). Normativa föreställningar i sin mest synliga form är 
lagstiftning och etiska regler, som sätter gränserna för vad som får 
publiceras. Men även andra normer kan påverka nyhetsurval. Shoemaker 
och Reese tar i sin översikt om teorier som påverkar medieinnehållet upp 
ett antal nivåer. Till alla dessa kan man knyta urval och normpåverkan. 
Påverkar exempelvis journalisternas egna åsikter nyhetsurval? Tar man 
hänsyn till källor och annonsörers åsikter när nyheter väljs ut? Vilket 
inflytande har övergripande samhällsideologier på innehållet mm.? Ofta 
handlar det om normer som är knutna till den journalistiska 
yrkesideologin och hur man ser på sin publik.  

Något förenklat är grundfrågan om nyheter väljs ut då de antas 
intressera publiken, eller på grund av att publiken borde vara intresserad 
av dem eftersom de bedöms som viktiga? Flera forskare menar att de ideal 
som präglar journalistiken under olika perioder också starkt påverkar 
nyhetsbilden, även om givetvis inte dessa ideal är den enda förklaringen 
till varför nyheterna ser ut som de gör (Westerståhl & Johansson, 1985; 
Djerf-Pierre & Weibull, 2001).  

Det är också viktigt att påpeka att detta normativa styrfält också kan 
fungera med en omvänd logik. På samma sätt som det ideologiska styrfältet 
kan avgöra vad journalisterna anser att publiken bör veta, kan det också 
handla om att händelser väljs bort av normativa skäl. Skäl att välja bort 
händelser handlar inte sällan om att det marknadsmässiga och det 
normativa styrfältet hamnar i konflikt med varandra. Ett exempel kan 
hämtas från hur nyheter om olyckor och brott bedömts i den svenska 
nyhetsjournalistiken över tid. Studier har visat att medieintresset för 
olyckor och brott var som allra minst under 1970-talet (Djerf-Pierre & 
Weibull, 2001). Det har givetvis varken att göra med brottsligheten i 
samhället minskade eller att tittarna inte längre intresserade sig för olyckor 
och brott. Snarare ska det ses som ett uttryck för en journalistisk 
yrkesideologi. Skälet var att man ansåg att det var oviktiga nyheter som 
publiken inte borde få ta del av.  

Men att händelser väljs bort beror inte bara på att de upplevs som 
oviktiga. Även andra normer kan vara aktuella. Det kan handla om att 
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händelsen inte bedöms nå upp till olika professionella kvalitetsideal 
exempelvis ifråga om källkritik. Men det kan också röra sig om att de 
krockar med etiska ideal. Här kan det exempelvis gälla ideal om hur olika 
källor får möjlighet att uttala sig (Ekström & Nohrstedt, 1996), men också att 
händelser och inte minst bilder anses kränka personlig integritet (Weibull 
& Börjesson, 1995). Men potentiella nyheter kan kanske också väljas bort 
eftersom de uppfattas skrämma upp människor i onödan genom att vara 
för ”alarmistiska” eller förstärka fördomar. Men det kan också handla om 
att journalisterna inte vill visa upp vad de uppfattar som oönskade 
idealbilder, exempelvis kriminella gängledare som framställs allt för 
positivt. 

Det är också tydligt att föreställningar om vad publiken vill och bör ha 
inte är ömsesidigt uteslutande. Journalistikhistorien visar att det finns en 
ständig spänning mellan styrfälten. Ibland dominerar föreställningarna om 
att det är publikens intresse som ska styra nyhetsurvalet. Under andra 
perioder verkar de normativa föreställningarna vara viktigare.  

Givetvis ser relationen mellan styrfälten också olika ut beroende på 
medier och genre (Hallin & Mancini, 2004). Medier som är beroende av 
lösnummerförsäljning, såsom kvällspressen, har en starkare tendens att 
välja nyheter som attraherar publiken än dagstidningar som är 
prenumerantbaserade. Olika nyhetsgenrer styrs också mer eller mindre av 
de två styrfälten. Politik och ekonomi har en tendens att vara mer styrda av 
att de ses som viktiga och därför bör människor informeras om vad som 
skett. Olyckor och brott väljs snarare eftersom de antas intressera publiken. 

Inom nyhetsvärderingsforskningen kan de flesta av kriterierna samlas in 
under det marknadsmässiga styrfältet. Nyheter karakteriseras av att vara ny 
information som på olika sätt avviker från det förväntade och vår egen 
situation. Människor ska också kunna identifiera sig själva med händelsen, 
vilket gör att sådant som ligger nära människors kulturellt och geografiskt 
intresserar dem mer (Østgård, 1965; Hvitfelt, 1985; Shoemaker m fl., 1996,; 
Allern, 2001; Harcup & O’Neill, 2001).  

När det gäller det normativa styrfältet är inte kopplingen till 
nyhetsvärderingsforskningen lika tydlig, men den finns. Ser man 
exempelvis på studier av nyhetsvärdering nämns ofta händelsens 
betydelse eller viktighet för publiken som ett nyhetsvärdeskriterium. 
Noterbart är också att när nyhetsvärderingskriterier diskuteras, är viktighet 
inget som relateras till om människor faktiskt tycker att dessa nyheter är 
viktiga. Istället ses det som ett objektivt mått (Gans, 1980, Shoemaker & 
Reese, 1996).  

Det är också viktigt att påpeka att styrfälten oftast inte ifrågasätts av 
journalister och för det mesta reflekterar man säkert inte ens över dem. 
Vissa saker tas för givna, även om de en gång i tiden kanske var uppe till 
debatt. Inom alla organisationer skapas normsystem för ”hur man brukar 
göra”. Enskilda journalister eller redaktioner sitter med andra ord inte 
varje dag inför varje artikel och resonerar efter vilka principer den har ett 
nyhetsvärde utan förlitar sig på en tyst kunskap som ”sitter i väggarna”. 
Men därmed inte sagt att man inte någonsin är medveten om problematik 
med nyhetsurval och hur nyheter ska presenteras. Ekström & Nohrstedt 
visar i sina analyser av arbetet på nyhetsredaktioner att aktörerna har 
handlingsfrihet, om än inom begränsade ramar (Ekström & Nohrstedt, 
1996, se även Löfgren-Nilsson, 1999). Här visar med andra ord aktuell 
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nyhetsforskning hur journalister förhandlar inom givna strukturer för att 
de ideal man har ska kunna uppfyllas, eller åtminstone till en viss del. 

 

Nyhetsurval 
Att på detta sätt föra ner journalistikens nyhetsvärderingar till två 
grundläggande styrfält kan tyckas motsäga stora delar av 
journalistikforskningens slutsatser. Där betonas, som tidigare nämnts, 
istället hur rutiner i nyhetsorganisationer, ekonomiska villkor och hur 
källor utanför medierna sätter sin prägel på nyheterna (Tuchman, 1978; 
Altheide & Snow, 1979; Gans, 1980; Fishman, 1980, Allern, 1997, 2001). Men 
en viktig aspekt är att skilja mellan grundläggande och bidragande orsaker 
till vad som blir en nyhet. Grundläggande är de ovan nämnda styrfälten. 
För att en händelse ska kunna bli en nyhet måste den till att börja med 
bedömas utifrån om den kan intressera publiken eller om man anser att 
människor bör få ta del av den. Hur nyhetsarbetet är organiserat, 
mediernas formspråk och vilka ekonomiska resurser som finns att tillgå är 
självklart centralt, men måste ändå ses som bidragande orsaker. De kan 
aldrig i grunden förklara varför något bedöms som nyhetsmässigt. 
Däremot är dessa faktorer avgörande för om en nyhetsmässig händelse 
publiceras eller inte – om den väljs ut.  

Men vilka är då dessa villkor som styr nyhetsurvalet. Två centrala ska tas 
upp här: ekonomin och medielogiken. Frågan är då hur de hänger ihop 
med de två styrfälten. Ekonomins betydelse för journalistiken kan knappast 
överskattas. Journalistik handlar i mångt och mycket om att producera så 
mycket nyheter som möjligt med så lite resurser som möjligt. Inom 
nyhetsforskningen finns det många som betonar att ekonomins betydelse 
för nyhetsproduktionen ökat i betydelse. Medieorganisationer har mer 
och mer blivit som vilka andra företag som helst, där kraven på ekonomisk 
vinst överskuggar andra krav. I kampen mellan journalistiska ideal och 
ekonomiska krav får de journalistiska ofta stryka på foten. I takt med en 
ökad kommersialisering av mediemarknaden kommer kraven på att man 
ska anpassa nyhetsutbudet så att det är billigt att producera samt att det ska 
attrahera så stor publik som möjligt (McManus, 1994; Allern, 2001; 
Hamilton, 2004). Kommersialiseringen bidrar alltså till att det styrfältet som 
handlar om vad publiken vill ha kommer mer och mer i fokus. Slutsatsen 
blir att det är den ökade konkurrensen och kommersialiseringen som 
omformat journalistiska ideal till att vara publikens ombud och tolk och 
anpassa sig till vad som kan tänkas intressera en bred publik (Djerf-Pierre & 
Weibull, 2001). Men det ska återigen påpekas att ekonomin som sådan inte i 
sig kan förklara varför något är en nyhet. Att den är billig är ingen 
grundläggande förklaring till varför den väljs ut. Däremot är det givetvis så 
att i konkurrens mellan två uppdrag kommer den som tar minst resurser i 
anspråk sannolikt att föredras av redaktionen.  

Inom medieforskningen har begreppet medielogik varit ett gångbart 
begrepp när nyhetsutbudet ska förklaras. Vad begreppet innefattar är inte 
alldeles klart. Men de flesta menar att det sammanfattar den arbetslogik 
som medierna har, vilket då handlar om (1) mediets sätt att berätta och 
fånga publikens uppmärksamhet, som vi redan berört, (2) format, dvs. hur 
väl anpassad är nyheten till mediets formspråk. Att en händelse där det 
finns tillgång till bildmaterial har större chans att komma med i TV är ett 
exempel på en sådan formmässig aspekt. En annan komponent i 
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medielogiken är (3) mediernas rutiner och metoder. Med det menas att en 
händelse som passar mediernas sätt att arbeta också lättare bedöms som 
nyhetsmässig (Altheide & Snow, 1979; Hernes, 1978, 1983; Asp, 1990; 
Strömbäck, 2000). 

Knyter vi an till en tredje komponenten kan man konstatera att 
nyhetsarbete är i stor utsträckning en rutiniserad verksamhet. Ofta är en 
stor del av en dags nyheter planerade i förväg (Ekström & Nohrstedt, 1996; 
Löfgren-Nilsson, 1999; Nygren, 2008). När nyhetsdagen börjar vet man 
vilka presskonferenser och evenemang som ska bevakas. Om aktörer 
utanför medierna dessutom ser till att hålla presskonferenser så att de 
passar in i mediernas dagliga arbete är givetvis chansen större att man 
fångar mediernas uppmärksamhet (Allern, 1997). Denna och de andra 
aspekterna av medielogik kan dock i likhet med ekonomiska villkor inte 
heller vara en grundläggande förklaring till en händelses nyhetsvärde, 
men givetvis en starkt bidragande orsak. De kan aldrig förklara varför en 
händelse bedöms vara nyhetsmässig. Men däremot kan det förklara varför 
vissa nyhetsmässiga händelser aldrig blir tryckta eller sända eller varför en 
händelse som relativt sett bedöms som mindre viktig eller intressant 
uppmärksammas i medierna. Men grundläggande är trots allt att 
händelsen bedöms vara viktig eller intressant, medielogiken är aldrig ett 
helt självständigt styrfält. Bara för att en händelse passar nyhetslogiken blir 
den inte en nyhet, men det underlättar. 
 
 
Rapport 19.30 – en dagskrönika 
Rapports sändning 19.30 är en klassisk nyhetssändning. När Rapport 
startade 1969 sändes det dock 19.10-19.30 fem dagar i veckan och skulle stå 
för fördjupning, kommentar och analys av de viktiga skeendena i tiden. 
Före Rapport sändes TV-nytt med korta telegramnyheter. Rapport bestod 
till en början enbart av längre nyhetsreportage och kommentarer i studion. 
Inga telegram förekom och vissa inslag kunde vara upp till åtta minuter 
långa. Vid omorganisationen 1972 etablerades dock den halvtimmeslånga 
nyhetssändningen av Rapport med start 19.30, vilket innebar att man med 
den gynnsamma sändningstiden fick den största publiken (Djerf-Pierre & 
Weibull, 2001). Genom åren har det varit en ständig debatt om hur 
nyhetsredaktionerna i SVT ska organiseras. Men även om man till och med 
bytt kanal med varandra har i stort sett profilerna för Rapport och Aktuellt 
bestått, där Rapport varit mer av dagskrönika och Aktuellt satsat mer på 
fördjupning (Strömbäck & Jönsson, 2006). Rapports 19.30 sändningar har 
också uttalat i sin nyhetspolicy att sändningen ska innehålla: 
 

…dagens viktigaste händelser på inrikes- och utrikesområdet med betoning på inrikes. Publiken 
ska veta att den får del av alla viktiga frågor som inträffar under dagen. Bredden i ämnesvalen 
och antalet ämnen som behandlas är prioriterat framför fördjupningen av ett ämne 
(Publiceringspolicy för SVT Nyheter) 

 
Rapport 19.30 har som ett uttalat mål att ”i möjligaste mån sätta den svenska 
nyhetsagendan” och när redaktionen lyckats få fram nyheter som man är 
ensam om ska de i första hand placeras i denna sändning. Men i och med 
att policyn också betonar att nyheter ska ut på ”första bästa plattform” har 
exklusiviteten för 19.30 sändningen börjat urholkas. Det finns många fler 
sändningar och plattformar att publicera nyheter på för redaktionen och 
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flera röster på redaktionen menar att Rapport 19.30 kommer att förändras 
med tiden. 

Rapportredaktionen var, 2007 organisatoriskt en del av SVT Nyheter & 
samhälle. Avdelningen producerar Rapports olika sändningar, Aktuellt, A-
Ekonomi, ABC (som sänder över Mälardalen), Uutiset, Kulturnyheterna, 
Go´morron Sverige, Agenda samt nyheter på svt.se. Den är därmed en av 
SVT:s allra största enheter. När det gäller nyhetsredaktionerna befinner de 
sig rent fysiskt i samma lokal, den s.k. spelplatsen som är på 500 
kvadratmeter. Intill varandra sitter desken för Rapport, Aktuellt, SVT text, 
SVT Nya medier, SVT 24 och kortsändningarna. Redaktörerna för de olika 
sändningarna sitter med ryggen mot ett ”torg”, med tanken att det ska 
underlätta kommunikationen dem emellan.  

I en normalsändning av Rapport finns det runt 8-10 inslag där de flesta 
är mellan två och en halv och tre och en halv minut. Men både längre och 
kortare inslag förekommer. Dessutom finns det ett antal telegram och 
puffar för kommande program. Fokus ligger på inrikesrapportering, men 
det brukar minst finnas ett eget utrikesreportage i varje sändning. I 
publiceringspolicyn står det också uttryckligen att sport, kultur och 
ekonomi ska ingå.  

 

Nyhetsveckan 15/1 till 21/1 2007 
Den 14 januari 2007 drog stormen Per in över Sydsverige. Även om inte 
den åstadkom lika stora skador som Gudrun 2005 var det en för svenska 
förhållanden omfattande storm. Fyra människor omkom under stormen, 
tre av dem på grund av fallande träd. Så många som 275 000 hushåll 
saknade ström på söndagskvällen och en del saknade ström i en hel vecka. 
Även telefonen slogs ut i många hushåll, tågtrafiken fick störningar och 12 
miljoner kubikmeter skog hade fällts av stormen, vilket var en sjättedel 
jämfört med skadorna efter stormen Gudrun. 

Konsekvenserna av stormen fick stort utrymme i Rapports 19.30-
sändning på måndagen, där ström- och telefonlösa människor, inställda 
tåg och drabbade skogsägare var i fokus. Men vinkeln var också att stormen 
inte fick riktigt så stora konsekvenser som man befarat. 
Stormrapporteringen dog också ut fort. Redan på tisdagen handlade bara 
ett enda inslag om stormen, där bilder från Skåne visade hur stormen tagit 
med sig en bit av kusten, vilket fick illustrera vad stormen åstadkommit. 
Men sedan ägnades nyhetsveckan åt andra saker, förutom ett inslag på 
lördagen då kraftigt snöfall gjorde att många hushåll förlorade strömmen 
igen.  

Störst uppmärksamhet av övriga nyheter var när socialdemokraternas 
valberedning presenterade Mona Sahlin som kandidat till 
partiledarposten efter Göran Persson. Presskonferensen med efterföljande 
reaktioner och kommentarer var toppnyheterna på torsdagen och 
fredagen.  

Den enda övriga inrikesnyhet som förekom flera gånger under veckan 
var reaktionerna på att huvudskyddsombudet på Gustav-Adolfsskolan i 
Landskrona stängde skolan eftersom lärarnas och elevernas säkerhet inte 
kunde garanteras. Bakgrunden var en lång tids problem med hot, våld och 
kränkningar. I utrikesnyheterna dominerade Irak, där våldsamheter 
rapporterades flera gånger under veckan. FN kom med siffror om att 34 000 
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civila dödades under 2006. Nya rapporter om attentat rapporterades också 
i bildsatta telegram.  

Andra nyheter under veckan var Göran Perssons sista partiledardebatt i 
riksdagen, Telia/Soneras extra bolagsstämma, mordet på en turk-armenisk 
journalist i Turkiet, ordningsbetygens införande i Stockholms skolor, 
oväder som svepte över Mellaneuropa, förslag om att psykiskt sjuka ska 
kunna dömas till fängelse, illegal handel på Internet, Hillary Clintons 
tillkännagivande att hon skulle ställa upp i presidentvalet och rapporter 
inför det serbiska valet på söndagen. 
 
 
Svenska Dagbladet – i krympt kostym 
Stockholmsutgivna Svenska Dagbladet (SvD) har funnits på den svenska 
dagspressmarkanden sedan 1884. Politiskt sett var den från början 
konservativ och blev tydligt partipolitiskt kopplad till dåvarande 
högerpartiet i början av 1900-talet. Sedan mitten på 1970-talet har Svenska 
Dagbladet beteckningen obunden moderat. Tidningen har brottats med 
lönsamhetsproblem i många år och i början av 2000-talet genomfördes ett 
omfattande besparingsprogram med bland annat kraftiga 
personalminskningar som följd. Man bytte även redaktionslokaler och 
huserar idag på betydligt mindre yta än tidigare. Även om de ekonomiska 
problemen inte försvunnit verkar dock den ekonomiska situationen 
förbättrats, även om den inte stabiliserats (Presstödsnämnden, 2007).  

Svenska Dagbladet var först av storstadstidningarna att gå över från 
broadsheet till tabloidformat år 2000. Efter formatförändringen 
genomförde man också andra förändringar i sättet att göra tidning. 
Generellt kan man säga att tidningen är mer mallad idag jämfört med 
tidigare. Det finns uttalade och relativt detaljerade krav på nyhetsurval, det 
journalistiska tilltalet och hur olika tidningssidor ska se ut ifråga om bilder 
och grafik. Efter att man försökt att bara ”stoppa in materialet i en ny form”, som 
en medarbetare uttrycker det, gjordes omläggningar av såväl 
journalistikens innehåll som form. SvD hade som mål att bli mindre av en 
elittidning och istället gå mot en mer läsarfokuserad journalistik.  

Svenska Dagbladet består i huvudsak av tre delar, Tidningens huvuddel 
innehåller ledare, inrikes- och utrikesnyheter, sport, samt bland annat den 
så kallade Idagsidan. Näringsliv är en ekonomitidning med företags- och 
ekonominyheter, börstabeller och nyheter om privatekonomi. På söndagar 
ersätts Näringslivs-delen av en reportagetidning kallad N. Svenska 
Dagbladets näringslivs- och ekonomirelaterade nyheter på Internet har 
sedan slutet av 2005 samlats på en egen webbplats kallad E24. Delen Kultur 
innehåller kulturnyheter, recensioner av musik, film och teater, reportage, 
samt tv- och radiotablåer. På söndagar ersätts Kulturdelen av en 
reportagetidning kallad K. I kulturdelen finns dagligen en så kallad 
understreckare, en daglig essä på en helsida i något akademiskt ämne. 
Benämningen ”understreckare” har sin förklaring i den tid då tidningen 
gavs ut i fullformat och essän placerades på nedre delen av sidan. 

Nyhetsmässigt har man också en medveten prioritering på vissa 
områden. Trafik, politik och skola nämns av nyhetscheferna som särskilt 
viktiga. Men även de områden där man upplever sig ha särskilt starka 
specialreportrar, som miljö och medicin, lyfts fram. I handboken som finns 
på redaktionen poängteras att inrikesnyheterna ska fokusera på Sverige 
och Stockholm. Kriterier som är viktiga är att många ska påverkas och att 
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nyheterna ska belysa samhällsutveckling. De ska dessutom ha en stark 
nyhetskänsla, gärna vara egna, granskning och allsidig bevakning är också 
centralt. Nyheterna ska beröra och engagera genom att kopplas till 
människors vardag. Utrikesavdelningen ska enligt handboken prioritera 
stora nyhetshändelser, förklara och sätta in dessa i ett sammanhang. 
Sidorna ska domineras av egna journalisters artiklar och analyser, 
reportage, närvarokänsla och egna bedömningar ska lysa igenom. Man vill 
enligt handboken också arbeta med ett utvidgat nyhetsbegrepp och fånga 
upp andra ämnen än politiska val, krig och olyckor. Dessutom ska man 
enligt policyn jobba aktiv med bildmaterialet. 
 

Nyhetsveckan 12/2 till 18/2 2007 
Under februariveckan pågick alpina VM i Åre. Framgångarna var stora för 
det svenska alpina landslaget med Anja Pärsson i spetsen. Sex svenska 
medaljer blev resultatet och på SvD:s förstasida publicerades stora bilder 
på svenska medaljörer under flera dagar i sträck. Tre kända svenskar dog 
under veckan. Författaren Marianne Fredriksson, journalisten Lars Orup 
och skådespelerskan Johanna Sällström, vilket både fanns med som 
nyheter, kommentarer och minnesord. Eftersom det var rapportsäsong var 
det gott om nyheter om stora börsbolags resultat. Bolag som Electrolux och 
Telia/Sonera rapporterade stora vinster. Kvinnors plats i näringslivet var 
annars ett annat tema som uppmärksammades i flera olika nyheter under 
veckan. Men även Riksbankens nya ränteprognos slogs upp stort. 

På utrikessidorna publicerades bland annat reportage om 
bombrättegången i Madrid, där 29 personer stod åtalade för 
bombattentatet mot tunnelbanan 2004 då 191 människor dödades. Andra 
utrikesnyheter var bombdådet i samband med demonstrationerna inför 
årsdagen av mordet på Libanons tidigare premiärminister Rafiq Hariri, 
Irans beslut att fortsätta anrika uran, konflikter i Kanada om klimatmål, 
toppmöte i Japan om valfångst och Nordkoreas löfte att ge upp sitt 
kärnvapenprogram i utbyte mot brännolja och annat bistånd. 

Bland inrikesnyheterna fanns ett antal nyheter som grundades i 
regeringens arbete och statliga utredningars förslag. Statsministerns besök 
på Scania i Södertälje, grundandet av Globaliseringsrådet, förslag på en ny 
lag om rätten att välja läkare mm. Men det fanns också andra mer allmänna 
nyheter där flera också följdes upp dagarna efter den första artikeln 
publicerades, såsom kritiken mot att Eniro delar ut många telefonkataloger 
i onödan, operationsstoppet på grund av bristande resurser på Astrid 
Lindgrens barnssjukhus, problemen med säkerheten på Forsmarks 
kärnkraftverk och kritik mot psykvården. Förutom dessa fanns det också 
påfallande många nyheter som på ett eller annat sätt kunde kopplas till 
klimatfrågan; varning för bluff angående klimatmärkta resor och 
Telia/Sonera som ersatte resor med telefonmöten var några av dessa.  
 

Dagens Eko – en svensk klassiker  
1 oktober 1937 började Dagens Eko sina sändningar. Men från början var 
det inte tal om att förmedla det senaste som hänt – det gjordes i TT:s 
telegramnyheter. Istället innehöll Dagens Eko fördjupande 
aktualitetsreportage. Men tiderna förändrades och under efterkrigstiden 
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förflyttade SR:s egna radiosändningar fram positionerna för att under 
andra hälften av 1950-talet ha Ekosändningar både på morgonen, vid 
lunch och eftermiddag. Dagens Eko 16.45, som är i fokus för denna studie, 
började sändas i P3 1976. Då integrerades också telegramnyheter från 
telegramredaktionen i Ekot, något som tidigare varit åtskilt eftersom man 
länge sände TT:s telegramnyheter före Ekot och därefter hade radions 
telegramredaktion en egen sändning före Ekot. Ekoredaktionen 2007 
sänder inte bara Dagens Eko utan även ett antal andra program som efter 
hand lagts till Sveriges Radios samhällsbevakning: Ekonomiekot, God 
morgon, världen! Lördagsintervjun, P1-morgon, Studio Ett, P1 Granskar 
samt Lantz i P1.  

SR Ekot strävar efter att vara nyhetsledande, och ska då aktivt arbeta för 
att ta fram egna nyheter som sedan kan fördjupas och vidareutvecklas i 
redaktionens aktualitetsprogram. Det innebär dock inte att egna nyheter i 
första hand sänds i lunch och eftermiddagssändningarna. Istället ses 
Morgonekot som ”prime-time” för egna nyheter. Dagens Eko 16.45 är i stor 
utsträckning en uppsamling av vad som hänt under nyhetsdagen.  

En kvarts Ekosändning innehåller för det mesta 6-7 inslag, vilka oftast 
ligger på runt en och en halv minut vardera. Därutöver ingår ungefär lika 
många telegram. Längden på dessa ligger mellan 15 och 30 sekunder. 
Ekoredaktionen har sedan länge många utrikeskorrespondenter. I en av 
intervjuerna benämns utrikesnyheterna som Ekots ”flaggskepp” och det 
märks också i rapporteringen. Utrikesnyheterna tillåts ta en ganska stor 
plats och utrikeskorrespondenternas röster hörs ofta i Ekots olika 
sändningar. Även inrikes- och ekonomigruppens storlek gör att det 
genereras mycket nyheter kring dessa områden.  
 

Nyhetsveckan 12/3 till 18/3 2007 
Under slutet av veckan kom de två nyheter som fick allra störst 
medieutrymme. På fredagen blev avtalet mellan industrifacken och 
arbetsgivarna klart, ett avtal som på många sätt sätter ramarna för resten av 
avtalsrörelsen. Ekot gav mycket tid åt kommentarer, från arbetstagare, 
arbetsgivare och sin egen expertkommentator Christer Hillbom. När 
dessutom gruvfacket sade nej till budet gav det en extra vändning. Den 
andra stora nyheten var att socialdemokraterna valde Mona Sahlin som 
ordförande på kongressen. Även om det kanske var den mest förväntade 
nyheten av alla, gavs den stort medieutrymme under helgen. En annan 
nyhet som återkom flera gånger under veckan var misshandeln av 
oppositionsledaren Morgan Tsvangerai i Zimbabwe. I början av veckan 
kom rapporterna om att polisen stoppat ett möte och misshandlat flera 
personer ur oppositionen. Tsvangerais tillstånd beskrevs som allvarligt, 
men informationen var osäker. Under veckan återkom därför 
uppdateringar av Tsvangerais hälsotillstånd och andra reaktioner på 
polisens agerande. En annan nyhet som också återkom var spekulationer 
om den nya palestinska samlingsregeringen. Offentliggörandet skedde 
även det i slutet av veckan.  

Andra inrikesnyheter som kan nämnas var Ekots egen granskning av 
krogvakter i Stockholm, vilken visade att ordningsvakter sålde narkotika. 
Nyheten följdes upp under flera dagar och kommenterades bland annat av 
justitieminister Beatrice Ask. Förutom denna nyhet var det en ström av 
regeringsförslag och utredningar (avlyssning, bensinskattehöjning, 
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betygssystem, anställningstrygghet mm ). Andra nyheter från det offentliga 
Sverige var bland annat att JO kritiserade den långa handläggningstiden 
hos landets försäkringskassor, LO gjorde ett utspel att man kunde tänka sig 
utbyggnad av kärnkraften och reaktioner på förslaget att Svensk 
kassaservice skulle läggas ner från kunder och personal. 

Rättegångar inleddes och avslutades. TV4 dömdes för att ha gjort för 
många reklamavbrott, ytterligare en person dömdes i Systembolagshärvan 
och första rättegångsdagen av mordet på åttaårige Tobias Eneroth i 
Norrahammar bevakades på plats. 

 

En nyhetsdag 
Nyhetsdagen på de olika redaktionerna är både lik och olik. Givetvis har 
de olika medierna sina egna produktionsvillkor och organisering av 
arbetet som sätter ramarna för arbetet, men många saker är gemensamma. 
Morgonmöten med redaktionschefer, redaktörer, redaktionssekreterare, 
eller nyhetschefer, möten med reportrarna då uppdrag läggs ut, 
utvärdering av gårdagen, mindre avstämningar och överlämningar under 
dagen och det mer koncentrerade allvaret före sändning eller deadline. 
Detta är sig likt, oavsett vilken redaktion det gäller. 
 

En dag på Rapport 
Om vi går tillbaka till inledningen av denna rapport så var det just 
morgonmötet på Rapport som illustrerades. Listan som delas ut har växt 
fram sedan veckoplaneringen förra onsdagen, då redaktionen har 
veckoplaneringsmöte. På detta möte sker planering av nyheterna för de 
närmaste tio dagarna. Ansvariga chefer från Rapportredaktionen finns 
närvarande och mötet pågår ungefär en timme.  
 I detta skede är planeringen av nyheterna av förklarliga skäl ganska 
ofärdig och här är diskussionerna omfattande. Det dokument som 
sammanställts av planeringscheferna till veckoplaneringsmötet denna 
vecka är tre sidor långt, där idéer om vad som kan sändas under veckan är 
listad dag för dag och upptar en stor del. Det är en blandning av sådant 
som står i dagboken (utrikesministermöte, WSF inleds i Nairobi, 
småföretagardagar i Örebro) och egna jobb som är igångsatta men ännu 
inte klara. Dessutom finns det uppgifter om vad som finns i ”lager”, dvs. 
vad som är förproducerat och kan sändas när det saknas nyheter (under 
helger och dagar då det inte händer så mycket). Just helgplaneringen är 
viktig, inte minst eftersom redaktionen inte är lika starkt bemannad, vilket 
gör att behovet av förproducerat material är större än annars. 
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Utdrag från veckoplaneringslistan 

 
Just denna vecka har nyhetsredaktionen gjort en enkät om frågor kring 
familjepolitik (vårdnadsbidrag, barnomsorgspeng, jämställdhetsbonus mm) 
tillsammans med SCB och diskussioner förs hur man ska presentera 
resultaten.  

Sådana här möten utmynnar också då och då i att prioriteringar 
diskuteras. Under veckoplaneringsmötet ifrågasätter en av de ledande 
cheferna att Rapport inte kommer att ha en reporter på plats när FN:s 
klimatpanel offentliggör klimatrapporten i Paris den 29 januari. 
Argumentet som förs fram är att Rapport anser sig vara 
dagordningsledande ifråga om klimatrapportering och därför bör finnas 
på plats. Motargumentet från reportern, som förmedlas av de andra 
cheferna, är att det inte är något nytt och att det för Sverige specifika 
kommer att presenteras i Sverige. Men alla är inte övertygade och man 
beslutar att avvakta definitivt beslut. Här är en viktig principiell aspekt. Just 
sådana här diskussioner, som inte direkt utmynnar i beslut, verkar vara 
ganska vanliga på alla redaktioner. Besluten tas inte alltid direkt, utan tas 
upp igen senare i diskussioner mellan chefer och andra medarbetare. Det 
gör att processen ofta är svår att överblicka och att många på redaktionerna 
blir överraskade över beslut och ibland undrar var beslut om publicering 
egentligen tagits. Beslut om publicering eller att sätta igång projekt sker i ett 
flöde av diskussioner där fördelen givetvis är att beslut kanske blir bättre 
genomlysta, men paradoxalt gör mängden möten också att processen 
ibland blir otydlig.  

Resultaten av diskussionerna på mötet ligger till grund för dagslistorna 
som presenteras på morgonmötet klockan åtta. Går vi till detta möte finns 
det tydliga skillnader i hur de fungerar jämfört med veckoplaneringsmötet. 
Om veckoplaneringsmötet mer har karaktären av att vara öppet för 
diskussioner är det dagliga morgonmötet mycket mer inriktat på 
dagsplanering. Det är dagens sändningar som är i fokus och man ska klara 
av nyhetsdagens krav. I detta möte är representanter från hela 
nyhetsredaktionen närvarande (med andra ord även Aktuellt, 
Kulturnyheterna, SVT nya medier, ABC). Dagslistan innehåller korta 
rubriker om vad morgonnyheterna innehåller, vad som är planerat för alla 
dagens Rapportsändningar, Aktuellt, Sporten, Kulturnyheterna, ABC, 
Webbpublicering/Web-TV. Under rubriken DAGENS STORIES finns de 
händelser som bedömts att kunna bli centrala under nyhetsdagen. Det kan 
då gälla nyhetshändelser som presskonferensen där socialdemokraternas 
valberedning ska presentera sin nya partiledarkandidat, regeringens beslut 
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om utförsäljning av SBAB eller en nyhet om hur illa det är ställt med 
banksäkerheten. Det handlar med andra ord om nyheter som man tror 
kommer att dominera nyhetsdagen på ett eller annat sätt. Under rubriken 
KOLLAR finns ett antal saker som ska kontrolleras. De är inte inplanerade, 
men om det visar sig vara intressant ska de sättas i produktion. Under 
observationsveckan var exempelvis ett tips om att det s.k. Mockfjärdsvapnet 
i Palmeutredningen skulle vara färdiganalyserat en sådan koll. Liksom på 
veckoplaneringen finns det även information om vad som finns i 
produktion, men som inte är planerat att sändas under dagen. 

Innan dagslistan gås igenom sker en kortare utvärdering av dagen före. 
Om några andra nyhetsmedier publicerat det som sändes i SVT:s nyheter 
kommenteras det och bekräftar att man valt ”rätt” nyheter och är 
nyhetsledande. Det görs dock inga systematiska jämförelser med andra 
nyhetssändningar (exempelvis Nyheterna i TV4 eller Dagens Eko). Därefter 
diskuteras de egna nyheterna under gårdagen. Korta kommentarer om vad 
som ses som bra TV och hur mixen fungerat. ”Bra Rapport igår, en hård nyhet i 
topp med konfrontation och två som står upp för sina åsikter” är en ganska typisk 
kommentar som kan förekomma. Överlag kommenteras sättet nyheterna 
berättas på mer än själva urvalet. Rörliga bilder som upplevs engagerande 
lyfts fram och inte minst om de som intervjuats fungerat bra i TV-mediet 
eller inte. I övrigt kommenteras nyheterna framförallt ur ett 
produktionstekniskt perspektiv. Stormbevakningen ses som lyckad, men 
man konstaterar att vissa bilder inte kom med eftersom materialet kom in 
för sent. Framförallt diskuteras denna dag att distrikten har svårt att 
leverera bilder, vilket sägs bero på att de primärt arbetar mot sin egen 
deadline i de regionala kvällssändningarna och inte mot Rapports olika 
sändningar. Behov av flera sändningsbilar är en annan fråga som tas upp 
under mötet. Med fler sådana skulle man inte uppleva sig vara lika 
beroende av distrikten för material. Eftersom det också varit 
premiärsändningar för nyhetssändningen 21.30 i SVT24 (med ekonomi och 
sport) var det något som diskuterades under hela veckan. 
Inkörningsproblem med komplicerade löp, många programledare och att 
nätpubliceringen inte fungerade som den skulle togs upp. Den allmänna 
meningen var dock att tilltalet var ”rappt” och att konceptet fungerade bra.  

Därefter gås dagslistan igenom ganska snabbt. Kommentarer om vad 
som är nyhetsvinkeln ges, men mycket kortfattat. ”Sten Tolgfors delar ut 
musikexportpris på UD, men musikexporten har rasat”, säger dagens redaktör om 
en av punkterna på listan och även vilken reporter som ska göra jobbet 
klargörs. Överlag är dock motiveringar till nyheter och vinkeln oftast ännu 
mer knapphändig. Dels har det givetvis att göra med att mycket redan 
diskuterats på veckoplaneringen, dels i att den tysta kunskapen om vad en 
nyhet förväntas vara är självklar för dem som sitter runt bordet. Det räcker 
med att kort beskriva vad det är utan någon större motivering av varför det 
är en nyhet. ”Sjukföretag – de blir fler och de går bra”, är den enda kommentaren 
som ges kring ett planerat inslag om att antalet privata vårdföretag ökar 
och att lönsamheten är god i branschen. Endast undantagsvis ifrågasätts 
nyhetsvinkeln under mötet. Ett sådant är när en medverkande säger 
angående interpellationsdebatten i riksdagen där Mats Odell förväntas ge 
besked om när och hur utförsäljningen av SBAB ska gå till. ”En nyhet vore väl 
om han inte ska sälja ut” sägs som en kommentar till den tänkta nyheten. 

I några fall kommer förslag på reportageidéer vid mötet. Någon har läst 
en artikel i en av morgontidningarna eller kanske sett något på BBC som 
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borde bevakas. Men i stort sett går listan igenom utan större förändringar. 
På listan finns inte utskrivet vad utrikesredaktionen har på gång eller vad 
som görs ute i distrikten. Men detta dras muntligt och förs in i dagslistan. 
Här finns en klar förhandling där ekonomiredaktören, utrikesavdelningen 
och riksredaktören försöker sälja in vad de menar är viktiga nyheter.  

Direkt efter mötet, klockan nio, är det stormöte. Redaktören för 
Rapports 19.30-sändning håller i mötet som hålls vid nyhetsdesken för 
Rapport. Mötet är ganska kort och varierar i längd beroende på vem som 
håller i det. Redaktören gör en kort utvärdering av gårdagens sändningar, 
vad som var bra och vad som var mindre bra, samt framåtblickande mot 
dagens stora nyheter. Därefter sker redaktionernas morgonmöte i olika 
möteslokaler i anslutning till redaktionen. För Rapportredaktionen är 
redaktören för 19.30-sändningen den som återigen håller i mötet. På 
samma sätt som på det tidigare morgonmötet diskuteras listan (som nu 
fyllts på med det som sagts på chefernas möte). Här ligger dock fokus ännu 
mer på direkt produktion och även om det förekommer diskussioner om 
nyhetsvärde och vinklar är perspektivet koncentrerat till hur långt 
planerade jobb kommit, vem som arbetar idag och att direkt dela ut vissa 
uppdrag. När uppdrag delas ut kan givetvis vissa diskussioner komma upp 
om vad den tänka vinkeln ska vara eller hur man ska lägga upp jobbet.  

Vissa saker skickas också vidare för ytterligare research. Ett sådant 
exempel är när Dagens Eko har haft en nyhet på morgonen att Ryssland 
lagt ut sensorer på botten i Östersjön inför den planerade gasledningen. 
En reporter får i uppdrag att dels ta reda på vad som finns nyhetsmässigt i 
olika kanaler, dels göra research i frågan. Hur viktigt är det? Är det något 
nytt? Vad säger regeringen? Under dagen visar det sig att man väljer att inte 
göra något inslag. Vid ett möte senare samma dag kan redaktören meddela 
att man bedömt nyheten som ”gammal” och inte värd att rapportera om.  

Efter redaktionsmötet sätter arbetet igång och reportrar börjar göra 
research inför planerade inslag eller fortsätter med de inslag de håller på 
med. För redaktören gäller att hinna med ytterligare ett möte, det så kallade 
”krockmötet”. Det hålls direkt efter redaktionsmötet, ca 9.45, med 
representanter för Aktuellt och ABC. Syftet är att se till att man inte gör 
exakt samma nyheter och även att samordna resurser i den mån det går.  

Under dagen finns det sedan några avstämningsmöten. Direkt efter 
lunchsändningen hålls ett kort möte vid nyhetsdesken där redaktören kort 
går igenom hur man ligger till med eftermiddagens och kvällens 
sändningar. Mötet har karaktären av rent informationsmöte. Även 
avstämningsmötet 13.15 är likartat. Här träffas man dock i ett konferensrum 
och en uppdaterad dagslista delas ut. Vid detta möte är de flesta 
reportrarna ute och gör reportage eller redigerar. Kvällens nyhetsankare 
har nu anlänt och är aktivt med på dessa möten. Frågor ställs om vad 
nyheten är, vilken vinkel och annan information som nyhetsankaret vill ha 
för att kunna bedöma nyheten och även skriva påannonseringen av 
inslaget. Under eftermiddagen hålls även ett kortare möte vid 
nyhetsdesken klockan 15.00. Muntligt går redaktören igenom hur Rapports 
19.30 sändning ska se ut på samma kortfattade sätt som tidigare. 
Förändringar av den tidigare listan tas upp och motiveras. Uppdateringar 
och eventuella osäkerheter kring igångsatta jobb tas upp. ”Bilder på stormen 
från Holland och Tyskland kommer under kvällen”, meddelar exempelvis 
utrikesredaktionen vid ett sådant möte.  
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Vid dessa olika avstämningsmöten är 19.30-redaktören den som styr. 
Han eller hon har ansvaret för kvällens sändning och leder mötena. Andra 
som deltar är redaktionsansvariga (chefen för Rapport, planeringschef, 
inrikeschef, riksredaktör, redaktören för kortsändningarna m fl.), kvällens 
bildproducent, nyhetsankare och reportrar som finns på plats. Men det 
flyter lite, alla chefer finns inte närvarande. Någon sitter i ett annat möte 
eller kanske i telefon. Kort sagt; de som kan är där, men det upplevs inte 
som ett absolut krav. 

Senare under eftermiddagen blir de tre som sitter som en triangel vid 
nyhetsdesken allt mer i centrum. Ju närmare kvällens sändning kommer 
desto mer handlar det om att få ihop sändningen med alla dess 
komponenter. Inslagens längd, hur de bildsätts, påannonseringar och 
avannonseringar. Under dessa timmar sker det även omprioriteringar och 
förändringar. Vissa beror på att nya händelser sker eller att planerade 
reportage faller bort. Länge hölls det exempelvis öppet för att 
socialdemokraternas valberedning skulle offentliggöra beslut om vem som 
skulle föreslås som ny partiledare tidigare än planerat. En reporter fanns 
på plats utanför möteslokalen ifall beskedet skulle komma, men efter 
någon timmes väntan kommer meddelandet att inget beslut skulle komma 
under kvällen. Detta var inte någon på redaktionen direkt besviken över 
eftersom man hade problem med överföringen från riksdagshuset och 
sändningsbussen var upptagen på annat håll. I andra fall handlar det om 
att inslag kanske inte blir färdiga. Flera gånger satt redaktören och väntade 
otåligt på att inslag från distrikten skulle bli klara för att gå in i sändning, 
vilket ofta skedde sent. När inslaget är klart kan redaktören plocka fram det 
direkt på skärmen och granska inslaget oavsett i vilket distrikt det är gjort. 
Det helt digitaliserade systemet har givetvis underlättat denna hantering 
eftersom man tidigare skickade inslagen via länk från distrikten som sedan 
fick överföras till redaktionens redigeringssystem. Men fortfarande 
upplevs det som problematiskt att distriktens produktionsapparat inte är 
anpassad för Rapports egna sändningar.  

Förändringar i nyhetsvärdering sker också i samråd mellan redaktör och 
nyhetsankare. Flera gånger under observationsveckan prioriterades inslag 
upp och ner efter det att redaktör och nyhetsankare diskuterat sinsemellan 
under eftermiddagen. 

 

Svenska Dagbladet från morgon till kväll 
På morgontidningen sker det första mötet för nyhetsredaktionen vid 
nyhetsdesken lite efter klockan åtta. Inrikeschef, nyhetschef, webredaktör, 
grafikchef och bildredaktör tar en diskussion kring dagens tidning. Den 
bläddras igenom och värderas på olika sätt. Omdömen om tidningens 
innehåll, bildval och utseende varvas med kommentarer om vilka nyheter 
som fått genomslag i andra medier och vad konkurrenterna haft för lycka i 
nyhetsspelet. ”DN hade full pott, men Radio Stockholm körde vår grej om krogarna”, 
som nyhetschefen konstaterar vid mötet. 

Sedan tar planeringen inför dagens arbete vid. Vid den tidpunkten har 
också fördelningen av annonser och redaktionell text kommit 
(utskjutningssidorna). Antalet sidor är relativt fast, men varierar under året 
och veckodagar som grundas i tidningens sidbudget, där varje enskild 
utgivningsdags sidantal för de olika sektionerna är fastställda. Sidbudgeten 
kan visserligen frångås vid exceptionella nyhetshändelser, men i stort 
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ligger den fast. Viss förhandling kan också ske under nyhetsdagen. Vid 
observationerna erbjöd exempelvis sporten de andra sektionerna mer 
utrymme eftersom flera reportrar var sjuka, men av samma orsak tackade 
inrikesredaktionen nej till fler nyhetssidor. Men även det motsatta kan 
förekomma då inrikeschefen kontaktade ”mätet” för att se om det gick att 
förhandla sig till extra utrymme för en nyhet. 

En utskrift från dagboken delas ut. I denna finns uppgifter om planerade 
uppdrag, tips och vissa händelser såsom presskonferenser, rapporter mm. I 
dagboken finns också statusen på uppdragen noterade – om det rör sig om 
något som ska kollas, om uppdraget är igångsatt och vem som i så fall håller 
på med det. Dagboken har alla reportrar tillgång till och där kan man från 
sin egen dator se vilka jobb som är på gång. Även om de ansvariga vid 
nyhetsdesken lägger in uppgifterna i dagboken och fördelar arbetet på 
redaktionen kommer idéer och uppslag givetvis i stor utsträckning från 
reportrarna på redaktionen. På mötet diskuteras vad som ska ske med de 
olika uppdragen och grundstrukturen för dagens tidning planeras. Vissa 
saker detaljplaneras och grafik och bildlösningar diskuteras, andra saker 
skjuts på framtiden eller läggs åt sidan. ”Maffig grafik, men lite långt ifrån 
målgång – i framtiden”, är omdömet om en planerad artikel om att Eniro 
skickade ut sex miljoner telefonkataloger förra året.1  

Därefter följer morgonmötet med reportrarna. Även om nyhetscheferna 
har lite olika stil ser det i stort sett likadant ut under veckan. Till skillnad 
från många andra redaktioner hålls inte morgonmötet i ett konferensrum 
utan i mittemellan några arbetsplatser i det öppna kontorslandskapet (jfr 
Löfgren-Nilsson 1999). Dagens tidning läggs ut på golvet och 
konkurrenten intill. Genomslag för de egna nyheterna ger beröm – ”Vi fick 
cred av TT, DN och Rapport” och om konkurrenten gjort nyheter med bättre 
genomslag, ger man ändå beröm genom att lyfta fram vad som ansågs vara 
bra nyheter trots att ingen annan hängde på. Det finns andra 
kvalitetskriterier att ta till för att höja humöret - bra bilder, egen vinkel etc.  

Ibland ombeds någon av reportrarna inleda utvärderingen. Bildval och 
vinklar på artiklar får ris och ros. Men kritiken är kollektiv. Inte någon gång 
riktas kritik mot en enskild reporter eller redaktör. Snarare är det ett 
kollektivt utpekande om det är något man har synpunkter på. De som tagit 
besluten tar, åtminstone under den tid observationerna pågick, inte heller 
strid. På ett möte kommer en synpunkt på en artikel gällande ett lesbiskt 
par som fått adoptera. Åsikten är att roller sammanblandas i texten. 
Reportern menar att det låter som om tidningen är glad att de fått 
adoptera, vilket ses en otillbörlig värdering. ”Det är deras glädje vi ska spegla, 
inte vår”, menar reportern. Andra synpunkter rör bildval. En bild som ska 
illustrera en nyhet om att det byggs fjärrvärmeledningar mellan Norrmalm 
och Södermalm finns med i tidningen en av dagarna. Men bilden får skarp 
kritik av många eftersom två byggnadsarbetare som arbetar med 
fjärrvärmeledningarna får illustrera artikeln, inte bilder på pontonerna 
som används vid arbetet. Lite lakoniskt säger en av medarbetarna efteråt att 
”om vi skulle diskutera alla texter lika engagerat och ingående som vi gör med bilderna 
skulle det bli en fantastisk tidning”. Men även om kritiken är skoningslös är det 
ingen som pekas ut. En av medarbetarna, med erfarenheter från 
kvällspressen, har också noterat denna kultur på tidningen och menar att 
den både har för- och nackdelar. ”Det är ingen sådan kultur där man sitter och 

                                                                    
1 Vid utrikesdesken pågår ett liknande möte, där listan dock är något mindre detaljerad.  
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lämnar ut någon - på gott och ont. Ibland skulle man behöva sätta ner foten, men 
utfrysningsmetoden man har på en kvällstidning är inte bra. Där kräver man ett 
ansvar för allting – en person. Det är mycket snällare på en morgontidning. Sedan vet ju 
alla vem som gjort felet och då tar den närmaste chefen det med den.  

I relation till utvärderingen kommer också förslag och synpunkter på 
vad som kan jobbas vidare med och förslag på hur olika problem kan lösas. 
När en av reportrarna kommer med uppgiften om att miljöbudgeten ska 
minskas i Stockholm startar en diskussion om hur en sådan nyhet kan 
göras konkret. En synpunkt är att man minskar miljöskyddet samtidigt som 
man satsar pengar på att skydda träd inne i staden, att miljösatsningarna är 
en del av profil och marknadsföringstänkandet istället för långsiktigt 
miljöskydd. En annan synpunkt som lyfts är att fokus på miljöarbetet är på 
biltrafik och inte miljöproblem. Inget blir beslutat, men reportern får med 
sig dessa synpunkter tillbaka. 

När mötet är slut och reportrarna sätter igång med arbetet tar ytterligare 
ett möte vid, den så kallade morgonkonferensen. Här sätter sig cheferna för 
de olika avdelningarna i konferensrummet och gör även de en utvärdering 
av tidningen och planering inför morgondagen. Här förekommer samma 
sorts kritik och beröm, ibland med hänvisning till nyhetsjakten och andra 
medier. För tidningen i stort är DN jämförelsepunkten och för Näringsliv 
är det Dagens Industri som ses som den naturliga konkurrenten. Ibland 
kommer även synpunkter från chefredaktören. Så sker exempelvis en 
morgon med åsikten att tidningen borde trycka ännu mer på kvinnor än 
vad man gjorde på förstasidan. Där fanns en stor bild på Anja Pärsson och 
en kort notis om att Marianne Fredriksson avlidit. Chefredaktörens åsikt 
var att även Melodifestivalsvinnaren Marie Lindberg borde ha fått en 
förstasidesplats och att Marianne Fredriksson borde ha uppmärksammats 
mer, inte minst med tanke på att hon arbetat på tidningen. Planeringen av 
morgondagens tidning fokuserar på förstasidan och de viktigaste 
nyheterna. Generellt kan man säga att det som kommenteras är de större 
artiklarna, bilderna och nyhetsgrafik. Notiser, oavsett vad de handlar om, 
gås förbi med tystnad.  

När förstasidan planeras får varje avdelning (inrikes, utrikes, näringsliv, 
sport, kultur, Idag) ge en kort beskrivning vad de ser som sina största (inte 
alltid viktigaste) nyheter. Om det finns bild är en viktig aspekt. Här blir det 
tydligt att förstasidans funktion är en innehållsförteckning, där nyheter 
från varje del ska locka till läsning vidare inne i tidningen. Visst ska 
förstasidan innehålla de största nyheterna, men varje avdelning har sin 
tilldelade plats och bildernas funktion handlar inte självklart om att den 
största, viktigaste nyheten ska ha bilden. Men vänsterkrysset lever. Där ska 
den viktigaste nyheten tidningen har placeras. De dagar observationerna 
pågår är det nyheter från inrikesredaktionen som lägger beslag på 
vänsterkrysset. Endast medaljregnet i alpina VM kan ändra på det. Då görs 
hela förstasidan om till stora bilder på Anja & co och vänsterkrysset är den 
dagen en bild. 

Dagen fortgår och redaktionsarbetet pågår med mindre och större 
beslut som tas vid desken. Telegramfloden håller man koll på, en blick på 
text-tv då och då. Någon gång hojtar man till från webredaktionen som 
sitter bara några meter från inrikesdesken. Reportrar kommer också förbi 
och diskuterar sina uppdrag. Ibland fungerar inte de tänkta uppläggen och 
man måste fundera i nya banor. Inför det stundande gymnasievalet har 
man gjort en enkät som skickats ut till gymnasieskolorna i Stockholm, men 
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svarsfrekvensen är låg. Tillsammans med reportern diskuterar 
nyhetschefen möjliga lösningar. Kan man skjuta fram artikeln och försöka 
få in mer svar? Kan man hitta ett case istället? Man påminner sig om att TV 
gjort reportage om att elever väljer skola beroende på var man kan få en 
dator. Diskussionen går fram och tillbaka om man kan göra något liknande. 
Varför man väljer skola? Vilka incitament styr? Men det korta mötet slutar 
med att man ger enkäten några dagar till för att se om man kan få in lite fler 
svar. Sådana här möten finns det otaliga av under dagen. Beslut om urval, 
vinkling och publicering är inte ett enda beslut utan en mängd, olika på 
olika nivåer. 

Nästa stora möte är överlämningen. Då lämnas ansvaret för tidningen 
över från nyhetschef till nattchef. På SvD sker detta möte redan 14.30, vilket 
innebär att flera ansvariga chefer går sida vid sida under hela 
eftermiddagen. Nattchefen har ansvar för hela tidningen, men eftersom 
inrikesavdelningen dessutom har en nyhetschef som sitter över kvällen 
ligger inte ansvaret för sidorna lika tungt på nattchefen. Däremot är 
förstasidan nattchefens och försteredigerarens uppgift och nattchefen går 
runt på avdelningarna och kollar lite vad de vill trycka på. Det finns 
dessutom flera kvällsreportrar i tjänst, vilket gör att förändringar kan ske 
under sen eftermiddag och kväll. 

Vid överlämningen deltar både reportrar och chefer. Alla samlas vid en 
stor white-board mitt i redaktionen, där nyhetschefen skissar upp hur 
morgondagens nyhetssidor kommer att se ut. Det blir en ganska 
omfattande genomgång eftersom det vissa dagar är uppemot 20 sidor som 
ska gås igenom. För de allra flesta på tidningen är det först nu man får se 
upplägget för morgondagens tidning. Men under vintern 2007 gick SvD 
över till redigeringsprogrammet Newspilot och internutbildningen pågick 
för fullt under observationsveckan. Newspilot är ett program med stor 
transparens där möjligheten att se hur tidningen växer fram under 
nyhetsdygnet är mycket större än tidigare.  

 

 
 
Kommentar: sidskisserna är avritade från white-boarden vid överlämningen dagen före 

publiceringen. 
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Men även om skisserna för nästa dags tidning nu är mer klara finns det 
ändå plats för förändringar. Vissa sidor är inte helt spikade, en 
osäkerhetsfaktor är exempelvis om vissa artiklar hinner bli klara. Vid 
observationerna hade medicinreportern just åkt till en stor läkarkongress i 
USA där man inväntade flera artiklar. Men eftersom det var osäkert när 
hon skulle komma fram håller man öppet för om det under kvällen 
kommer in någon text.  

Artiklarna presenteras kort, förklaras och motiveras på lite olika sätt. 
”Centern är oense med resten av regeringen”, ”Socialdemokraterna röstar nej till 
trängselskatt. Den var på DN-debatt idag”, ”Isen på Mälaren är den stark eller svag? 
Den är stark och vi har skickat dit folk för att fota”. Hela syftet är att alla 
närvarande ska få ett grepp om hur tidningen ser ut och varför de artiklar 
som är planerade finns där. Även om inte nyhetsvärdering direkt 
diskuteras, eftersom det mesta redan är bestämt, finns det diskussioner och 
reflektioner kring vinklingar som exempelvis hur hårt man kan går fram 
med nyheten att de lanserade klimatresorna inte självklart ger några 
miljövinster. De åtgärder som ger extra pengar man betalar för sin resa sätts 
i projekt som inte kan kontrolleras under lång tid (som exempelvis att 
stödja trädplantering). Vid presentationen av artiklarna öppnar 
nyhetschefen för att man har tänkt köra på och skriva att forskare ”dömer 
ut” klimatresor, men reserverar sig för att man kanske måste tona ner 
ordvalet lite.  

Vi ska komma tillbaka till formatet och dess betydelse, men redan nu kan 
det sägas att den inverterade pyramiden på många sätt även gäller hur 
nyhetssidorna är upplagda. De hårda, viktiga nyheterna kommer på de 
första nyhetssidorna, och även om inte resten av nyhetssidorna ska ses som 
oviktiga känns det tydligt, även i presentationen av tidningen, att fokus 
ligger på sidan sex och sju. 

 

Mot Dagens Eko kvart i fem 
Ekoredaktionen sitter i ett enda stort rum och mitt i detta finns 
centraldesken, där redaktionssekreterarna för de stora Ekosändningarna 
(lunch, kvart i fem, kvart i sex) sitter på kortsidan. På långsidorna sitter 
studioreportrar och programledare för de olika sändningarna. Vid ett 
bord alldeles intill centraldesken sitter utrikesredaktören. Riksredaktören 
sitter en bit längre bort. På en alkov sitter redaktionen för nya medier 
(webredaktionen) och akustiken i lokalen gör att alla diskussioner som förs 
ner vid desken också hörs upp till webredaktionen. Jag har beskrivit de 
andra redaktionsmiljöerna som relativt tysta och lugna miljöer. Detsamma 
gäller för Ekot, men eftersom inte alla nyhetsgrupper (ekonomi, inrikes, 
allmännyheter/specialreportar, utrikes) sitter i samma rum är det färre 
personer kring centraldesken. Det innebär att det visserligen inte finns 
några radio- eller TV-apparater med ljudet påslagna, men det förs ett 
ständigt småprat som alla mer eller mindre deltar i. Ofta rör dessa 
diskussioner nyheter och värderingar hur saker ska vinklas. Någon kastar 
ut en fråga om vad ett begrepp står för, en annan undrar vilket ord han 
eller hon ska välja i ett telegram. När en av studioreportrarna ska skriva ett 
telegram om Jean-Mari Le Pens kandidatur till det franska presidentvalet 
uppstår en diskussion om man ska skriva att Le Pen ”ska” eller ”kan” ställa 
upp i valet. Detta eftersom det i första hand gällde formella kriterier för 
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kandidaturen, även om det i praktiken innebar att Le Pen kom att ställa 
upp i valet. Liknande samtal förs ständigt och kommenteras av de 
närvarande. Man kan se dessa samtal dels som kvalitetskontroll, dels som 
ett bekräftande av nyhetsvärdet och vinklingen av händelser. När nyheten 
om misshandeln av oppositionsledaren i Zimbabwe Morgan Tsvangerai 
diskuteras jämför man med BBC och frågan ställs från en av 
studioreportrarna ”Har vi en hårdare ton än BBC? Ska vi göra om?”.  

Liksom på de andra redaktionerna hålls det flera morgonmöten för att 
samordna arbetet under dagen. Kvart över åtta hålls ett första möte efter 
Morgon Ekot, som på många sätt styr nyhetsdagen på Ekot. På mötet, som 
sker vid centraldesken, medverkar redaktionssekreterarna för lunchekot 
och Dagens Eko (16.45/17.45), chefen för Ekoredaktionen, gruppledarna för 
de olika avdelningarna och riksredaktören. Man går igenom vad som var 
på Morgonekot och vad som är planerat för dagen. Dagslistan är framtagen 
av den redaktör som är listansvarig. Underlaget bygger dels på Ekots egen 
planering, dels TT:s lista över dagens händelser, men de olika 
gruppcheferna kommer också med förslag och synpunkter på vad som är 
på gång. Men redaktionssekreterarnas ord väger tungt. När diskussionen 
kommer upp om man ska bevaka ett mingel där Göran Persson avtackas i 
riksdagen säger gruppchefen trots att han tydligt uttryckt att han inte 
värderar det särskilt högt: ”Vill ni ha det så gör vi det”. 

Personalfrågor är centrala eftersom de på många sätt avgör hur saker 
kan bevakas. En av redaktörerna säger vid ett samtal att idealet vore att ha 
specialreportrar som man kan plocka in när som helst, som inte går på 
schema. Eftersom man upplever att PR och intresseorganisationer får allt 
större resurser vore fler specialreportrar ett sätt att motverka det man 
upplever som en maktförskjutning från journalistiken till dess källor. Men 
eftersom tillgången på specialreportrar är begränsad blir det ibland 
nödlösningar. Denna problematik aktualiseras när redaktörerna 
diskuterar utfallet av en intervju som en medarbetare gjort. Man 
konstaterar snabbt att resultatet hade blivit bättre om specialreportern varit 
i tjänst den dagen: ”Hon hade aldrig släppt honom där”, är kommentaren om 
hur en facklig representant svarat på frågor från reportern. 

Alla gruppcheferna berättar om vad som är på gång och vilka som 
arbetar under dagen och tips ges om hur nyheter kan vinklas. Inför 
presentationen av LO:s energiprogram (presskonferens klockan tio) ges 
kommentaren: ”Intressant, de har ju alltid varit som hökar ifråga om energi. Vad 
tycker de om utbyggnaden av vindkraft och kärnkraft?” Efter mötet går 
gruppcheferna till respektive avdelning där fokus ligger på själva 
produktionen. Men även här diskuterar man nyhetsvärdering aktivt.  

Klockan nio är det stormöte för hela redaktionen. Då är planeringen 
inför dagen fastlagd och alla reportrar och gruppchefer går igenom listan 
över hur nyhetsdagen ser ut. Liksom på de andra redaktionerna diskuteras 
formen mer än innehåll. Det som framförallt får kommentarer är rösterna i 
inslagen. Om ”vanliga människor” gör sig bra i radio får det extra mycket 
uppmärksamhet, vilket på många sätt liknar resonemangen kring bilder på 
Rapport och SvD. 

På torsdagen går man också igenom hur helgen ser ut, då redaktionen är 
mindre bemannad och kraven på förproduktion större. Under veckan 
konstaterar helgens redaktionssekreterare att fokus kommer vara på 
socialdemokraternas partikongress, där Mona Sahlin ska väljas. 
”Redaktionen har gått ner på knä, det är ju s-kongress. Ingen har planerat något. 
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Tidningarna har haft helsidor och vi har haft möten om hur vi ska rapportera. Det är ju 
den mest förväntade nyheten av alla”. Trots denna uttalade kritik av 
nyhetsvärderingen är det inte något som slår igenom i rapporteringen, 
vilket tydligt visar att redaktionssekreteraren visserligen har en stor 
kontroll över nyhetsdagen, men att den längre planeringen skapar starka 
ramar kring nyhetsarbetet. Just den längre planeringen görs av 
nyhetschefen och på veckoplaneringsmötet (måndagar) går man igenom 
hur hela veckan ser ut och diskuterar vad man vet om veckan som kommer. 

Under förmiddagen har 16.45-redaktören ett annat möte att gå till. Ekot 
ska stämma av mot Studio 1. Syftet är till viss del liknande det som gäller 
krockmötet på SVT, att kontrollera vad den andra redaktionen gör samt se 
om vissa saker går att samordna. Inför Lunchekot hålls ett 
avstämningsmöte vid desken och 14.05 hålls eftermiddagsmötet med fokus 
på Dagens Eko 16.45 och 17.45.  

Dagslistan liknar den på de andra redaktionerna med rubriken 
EFTERMIDDAG där de nyhetshändelser som finns igångsatta och ska 
sändas under eftermiddagen listas, rubriken (nya betyg), vilket 
sammanhang nyhetshändelsen har, exempelvis om det ska bli en 
presskonferens, om Studio 1 rapporterar om det mm. Under rubriken 
SAMMANHANG finns mer information som i det här fallet att lärare, 
elever och utbildningsminister Jan Björklund ska intervjuas. Vilken 
reporter som gör inslaget finns också noterat. Dessutom står det under 
rubriken KOLL olika saker som ska kontrolleras innan de sätts i 
produktion. Exempelvis kan det röra att någon har i uppdrag att 
kontrollera när Trafikutskottets utvärdering av insatserna under Stormen 
Gudrun väntas vara klara eller att inslag som gått i någon av de 
lokalradiostationerna kanske ska sändas i riksnyheterna. Liksom på de 
andra redaktionerna finns det också uppgifter om redan färdiga inslag.  
 

 
 
Under eftermiddagen får Ekosändningarna en allt fastare form. Inslag 
lyssnas igenom av redaktionssekreteraren och ibland skickas de tillbaka till 
reportern, som gör om vissa saker. Påannonseringar vässas, delar av 
intervjuer kortas mm. Detta sker dels för att höja nyhetsvärdet hos inslaget 
(”Vi måste konkretisera, hur mycket pengar blir det egentligen?”, säger 
redaktionssekreteraren om vad ett nytt löneavtal ger), dels för att korta ner 
inslaget så att det får plats i sändningen. Liksom på de andra redaktionerna 
sker nyhetscoachning under dagen. När redaktionssekreterarna lämnar sin 
dataskärm är det oftast för att gå till reportern och diskutera hur man ska gå 
vidare med en nyhet, vad vinkeln ska vara eller kanske hur en 
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påannonsering kan göra mer direkt. Men dessa diskussioner sker givetvis 
också ofta via telefon.  

Till skillnad från Rapports 19.30 sändning och SvD:s pappersutgåva 
fastställs Ekosändningen ganska sent. Visserligen är kanske två tredjedelar 
av de nyheter som Ekot ska innehålla redan bestämda på morgonen och 
man vet därmed ganska väl vad som ska finnas med. Men spelutrymmet för 
förändringar och omkastningar verkar vara mer flexibelt jämfört med de 
andra redaktionerna. Före sändningen åker inslag och framförallt telegram 
in och ut i den planerade sändningen. Nu är detta ingen särskilt stor sak på 
redaktionen eftersom inslaget eller telegrammet i de allra flesta fall hamnar 
i någon annan sändning under nyhetsdagen. Det ska dock sägas att 
produktionen av telegram i radio oftare inte publiceras överhuvudtaget 
jämfört med de andra medierna, vilket har att göra med att telegram är 
enklare att producera för radio eftersom det oftast handlar om att skriva 
om ett redan befintligt telegram från en nyhetsbyrå på några rader.  

Precis som för TV-produktion räknas sekunder fram och tillbaka för att 
allt ska få plats, men ibland sker dessa finjusteringar under sändning. Vid 
flera tillfällen under observationsveckan togs telegram bort eller lades till 
för att sändningen skulle få rätt längd. Vid några tillfällen gjorde 
programledaren ett längre så kallat baklöp, dvs. att kort sammanfatta 
föregående inslag.  
 
Att värdera nyheter – viktigt och intressant 
Spänningen mellan nyhetsvärdena intresse och vikt är som redan sagts 
central när det gäller att värdera nyheter. Frågar man hela den svenska 
journalistkåren är det också tydligt att båda dessa faktorer anses centrala 
till att förklara varför något bedöms vara nyhetsmässigt. I de 
journalistundersökningar som genomförs vid JMG har frågan om vilka 
faktorer som bedöms vara avgörande för nyhetsvärderingen ställts vid 
flera tillfällen. Resultaten visar dock att nyhetsvärden som kan knytas till 
att händelsen intresserar publiken antas vara mer avgörande är faktorer 
som har att göra med en händelses betydelse för publiken (tabell 1).  
 
Tabell 1. Journalistkårens bedömning av vilka faktorer som har stor betydelse för 
nyhetsvärdering, 2005 (procent).  
 

 Intressant för publiken 88 

Händelsen handlar om viktiga personer 84 

Händelsen är sensationell och oväntad 94 

Händelsen intresserar många människor 84 

Händelsen är dramatisk och spännande 91 

  

Viktigt för publiken 50 

Händelsen ökar människors insikt och kunskap om omvärlden 28 

Händelsen gör människor medvetna om missförhållanden i samhället 54 

Händelsen har konsekvenser för människors vardagsliv 67 

  
Kommentar: tabellen är omarbetad efter Ghersetti, 2007, sid. 98. 

 
Hela 88 procent av journalisterna anser att olika aspekter av publikintresse 
är avgörande för vad som blir en nyhet, medan motsvarande siffra för en 
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händelses vikt är 50 procent. Att nyheter handlar om viktiga personer, det 
som skildras är sensationellt och oväntat, intresserar många och att det är 
dramatiskt eller spännande antas vara mer avgörande för vad som 
publiceras jämfört med att händelserna ökar människors insikt och 
kunskaper om omvärlden, blir medvetna om missförhållanden eller att 
händelserna har konsekvenser för människors vardagsliv. Intresse verkar 
åtminstone i journalisternas ögon gå före vikt. Marina Ghersetti (2007), som 
analyserat hur journalisterna ser på nyhetsvärdering, konstaterar också att 
skillnaderna mellan olika journalistgrupper är ganska små. Men det finns 
en tendens till att etermediejournalister och äldre journalister betonar en 
händelses vikt mer än yngre journalister och anställda på dagspress. De 
senare tenderar istället att betona publikperspektivet mer. I jämförelser 
över tid visar det sig att journalistkollektivet både anser att faktorer som 
har att göra med intresse och vikt är mer avgörande idag jämfört med för 
hur det såg ut för 15 år sedan.  

Ytterligare analyser av journalisternas generella syn på nyhetsvärdering 
är att skilja mellan vad de anser faktiskt påverkar nyhetsvärdering jämfört 
med deras ideal. De slutsatser som Ghersetti drar är att om journalisterna 
själva fick bestämma borde en händelses vikt ha större betydelse än den har 
och att publikintresset inte borde få så stort genomslag för publicering. 
Siffrorna för journalisternas ideala nyhetsvärdering är nästan de omvända 
jämfört med hur de anser att nyhetsvärderingens praktik går till. Över 90 
procent av journalisterna anser att en händelses vikt bör vara avgörande 
för publicering medan ca 60 procent anser att publikintresset ska styra.  

Så långt den generella bilden av hur journalistkollektivet ser på 
nyhetsvärderingens ideal och praktik. Frågan är hur denna bild stämmer 
med de intervjuer och observationer som gjordes under vintern 2007 på 
redaktionerna. 

 

Beröra, fokusera och vara informativa 
Även om det finns stora skillnader mellan de olika redaktionernas sätt att 
välja nyheter dominerar ändå likheterna i nyhetstänkandet. Det är inte 
heller några större överraskningar som nämns i intervjuerna eller kommer 
fram i diskussionerna på redaktionerna jämfört med det som forskningen 
har visat är centrala nyhetsvärderingskriterier. Det handlar om avvikelser, 
närhet och betydelse – det ska vara intressant och viktigt. Att båda dessa 
styrfält oftast inte särskiljs visar sig tydligt i att man ofta pratar om att 
nyheter ska beröra. En ansvarig redaktör uttrycker det så här: 
 

Det är något som ingen från början känner till men som berör många. Det måste beröra, inte 
alltid känslomässigt, mer att det handlar om mig, min vardag, min framtid, där jag befinner mig 
just nu, mitt jobb, mina barn, mitt hus eller min plånbok eller mitt land. På något sätt måste det 
finnas en beröring. 

 
Beröra i betydelsen att det ska upplevas vara relevant är centralt. Det ska 
angå publiken, vilket kan ses som ett subjektivt värde, dvs. att publiken ska 
uppleva att det angår dem. Men ibland ses det även som ett objektivt värde, 
att redaktionen upplever att det angår människor, att det är viktigt för dem 
att få informationen. ”En bra nyhet är något som angår människor, eller som vi 
bedömer angår människor” svarar en av de intervjuade på frågan vad som 
karakteriserar en bra nyhet, vilket sammanfattar ovan förda resonemang.  
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Tabell 2. Rapport 17/1 2007. 
 
Påannonsering av inslag 

 

Medarbetares bedömning av 

nyhetsvärdet 

Idag hölls en dramatisk extra bolagsstämma i Telia/ 

Sonera. Ägarna däribland svenska staten sparkade 

större delen av styrelsen. Målet tros vara att rensa 

styrelsen från kritiker inför en utförsäljning av bolaget 

 

”Bråk – stort företag”  

”Viktigt – folkaktie” 

”För högt – det var redan känt” 

”Skildra bråket” 

”Dryg moderat”* 

 

Politikerna ska bort från högskolorna. Imorgon beslutar 

regeringen att politiskt valda styrelseledamöter ska 

ersättas av personer som utses lokalt. Idag utser 

regeringen ordföranden och halva styrelsen 

 

”Nu förverkligas vallöften” 

”Förslagens praktiska betydelse” 

”Klockren” 

Socialdemokraternas avgående ordförande partiledare 

Göran Persson deltog idag i sin sista partiledardebatt i 

riksdagen…en debatt som både präglades av ris och 

ros 

 

”Spegling – dagskrönikan” 

”Självklar” 

300 000 anställda inom industrin fick idag 

avtalsrörelsens första lönebud. Arbetsgivarna i 

Teknikföretagen erbjöd totalt 6 procents löneökningar 

under 3 år. Facken är både missnöjda och nöjda 

 

”Det första – oväntat” 

”Egentligen intressantast” 

”Om vinkeln på överrubriken var bra 

kunde det varit högre upp” 

Finland föreslår nu ett djupare militärt samarbete med 

Sverige för att få ett effektivare och billigare försvar – 

för båda länderna. Förslaget diskuteras ikväll vid ett 

ministermöte i Finland 

 

”Oväntat – de går långt” 

”Vad handlar det om?” 

”Tveksamt” 

Israels överbefälhavare avgår sedan han fått hård 

kritik för hanteringen av Libanonkriget i somras. Hans 

avgång är en bekräftelse på att Israel förlorade kriget. 

Det säger flera politiska bedömare i Israel idag. 

 

”Viktig internationell nyhet” 

”Stor internationell nyhet”  

Sverige igen: Stockholms skolor kommer att införa 

skriftliga ordningsomdömen redan i höst. Men 

Lärarförbundet är kritiskt. 

 

”Dåliga dagar blir detta en nyhet” 

”Engagerande” 

”Lyfte med Klippan”** 

Vid dagens världscuptävling i skidskytte i Slovenien – 

tog Anna Carin Olofsson sin andra raka seger… 

”Närhet” 

”Sport och bra” 

De svenska hushållen sparar tillsammans över 4 

miljarder kronor genom lägre elpriser till följd av den 

hittills milda vintern. Enligt ekonomer kommer detta 

att leda till lägre inflation och minska risken för höjda 

räntor. 

”Oväntat” 

”Snackis” 

”Överraskande mycket pengar” 

 

* = statssekreteraren på Näringsdepartementet Jonas Iversen vill inte svara på frågor och 
framstår i reportaget som relativt otrevlig och arrogant, * * = medarbetaren menar troligen 
rapporteringen från Gustav-Adolfsskolan i Landskrona som nämndes tidigare i rapporten 
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Den 18 januari lät jag ett antal medarbetare på Rapportredaktionen 
(nyhetsankare, redaktörer och andra chefer) kort kommentera nyhetsvärdet 
hos gårdagens inslag i Rapport 19.30 (tabell 2). Som tabellen visar nämns i 
princip alla klassiska nyhetsvärderingskriterier som argument till varför 
nyheten platsar i Rapport: nyheter som är viktiga (Telia/Sonera, 
politikerna lämnar högskolan, löneavtal, Israels befälhavare), oväntat 
(löneavtalet, försvarssamarbete, väder, ekonomi), dramatik (Telia/Sonera), 
närhet (skidskytte), personifiering (dryg moderat, Göran Persson). Även om 
detta exempel gäller Rapport följde liknande diskussioner kring nyheter i 
Svenska Dagbladet eller Ekot samma mönster. Klassiska 
nyhetsvärderingskriterier måste kunna kopplas till enskilda nyheter för att 
de ska uppfattas som nyheter överhuvudtaget. Tidigare forskning har visat 
att nyheter i public service och inte minst i Rapport och Dagens Eko har en 
tradition av att lyfta fram ”viktiga” nyheter på bekostnad av mer 
intresseväckande nyheter (Djerf-Pierre & Weibull, 2001). Men därmed inte 
sagt att sådana aspekter saknas. I diskussioner med medarbetare och i det 
observerade nyhetsarbetet är det tydligt att man ser spänningar mellan 
dessa två styrfält, men också har strategier för att lösa dem.  

Att man på många sätt strävar efter ett nytt, mer publikorienterat tilltal 
och nyhetstänkande var kanske allra tydligast på SvD, där man också 
medvetet ändrat nyhetspolicy. I intervjuer med medarbetarna är det tydligt 
hur man i nyhetsvärderingen strävar efter ha en ett mer publiktillvänt 
tilltal. Man vill ”komma mycket närmare människor utan att hålla på med 
grävskopsjournalistik av typen när är det ett stort hål i marken på gatan”. I en 
intervju diskuteras denna förändringsprocess genom att jämföra 
morgontidningens sätt att göra nyheter på med kvällspressjournalistiken. 
Skillnaderna finns, men de kanske mer handlar om tilltal än nyhetsurval. 

 
 Delar från kvällstidningsvärlden (”är bra”, min anmärkning) – att se det från läsarens håll, vad 

betyder det här egentligen? Ibland kan vi ta ett för stort grepp och tro att alla hänger med eller 
skriva om det på ett torftigt sätt, med ett språk som varken tilltalar eller är förståeligt för den stora 
massan. Ibland är vi fortfarande för byråkratiska i språket. Nu är det lite större skillnader 
eftersom kvällspressen dragit det till sin spets. Men vi har med det mesta, men vi gör det lite 
annorlunda. Istället för en hel sida gör vi kanske en fråga svarspalt. Inte så stor skillnad i urval, 
mer hur man gör det.  

 
Det finns också ganska tydliga mallar för nyhetsarbetet på SvD som givetvis 
också starkt påverkar nyhetspresentationen. På sidan sju är det bildkrav, 
vilket gör att man ofta väljer lite mjukare nyheter där jämfört med sidan sex 
som inte har det kravet. På sidan åtta är det alltid en stor bildnyhet (lokal) 
där själva bilden ska vara intresseväckande och är viktigare än själva 
nyheten. Just denna bild är också något som alltid diskuteras i 
utvärderingarna av gårdagens tidning, trots att den nyhetsmässigt ses som 
ganska lättviktig. 

På Rapportredaktionen finns det också tydliga drag av ett mer 
publiktillvänt tilltal och även att nyheter ibland väljs ut för att de är 
intresseväckande snarare än viktiga. Men det finns tydliga uppfattningar 
om att det är ”mainstream” som gäller i Rapport. Man kapar toppar och tar 
bort ytterligheter, vilket är en kultur som man skolas in i på redaktionen. 
Men ibland kan nyheter också väljas för att de ska sticka ut. I flera 
redaktionsmöten förekommer begreppet ”snackis”, en nyhet som man 
kanske inte anser vara så viktig, men kan vara något som man antar 
kommer att diskuteras kring fikabord och i TV-soffor. Då kan även lite 
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konstigare och uppseendeväckande nyheter komma med. Eller som en 
intervjuad säger: ”Man kan ta upp aparta ämnen också, men då ska de vara så 
aparta att det blir en snackis i fikarummen” 

Ska man jämföra nyhetsvärderingen på de tre redaktionerna är det 
ganska tydligt att SvD är mer benägna att lyfta fram intresseväckande 
nyheter jämfört med de andra redaktionerna. På Rapportredaktionen 
upplever man snarare att det finns en spänning mellan vikt och intresse. 
”Vi ska berätta vad som hänt idag, dessutom ska vi ha lite extra godis. Fina bilder, ett 
bra reportage människor som är levande”, som en intervjuad uttrycker saken. 
Flera medarbetare säger dock i intervjuer att man skulle vilja ha mer av 
bildberättande nyheter och mindre av vad man uppfattar som 
pliktrapportering. Flera påpekar att bildberättandet kunde vara mer 
utvecklat, att man exempelvis kunde konfronterat Nuder och Östros om 
deras bedömning av Sahlin och att deras reaktioner eller icke-reaktioner i 
bild kunde motivera ett reportage.  

Just denna spänning kan illustreras av vad som man som utomstående 
upplever som en ganska extrem åtgärd, men som inte får någon av de 
inblandade att tappa fattningen. Den 18 januari finns ett reportage med på 
morgonlistan inför kvällens Rapport som bygger på en intervju med 
regissören till en film (En diktators död). Filmen handlar om den förre 
rumänske diktatorn Ceausecu som avrättades 1989. Reportaget är färdigt 
att sändas och den planerare som tagit fram dagslistan förklarar för 
morgonmötet vad det handlar om. Värderingen av inslaget diskuteras. Det 
ses inte som ett direkt viktigt reportage, utan mer som ett intressant inslag 
som motiveras med mixen i Rapport. Under dagen finns inslaget kvar och 
ligger även som planerat på löpet till Rapport. Under eftermiddagen börjar 
dock redaktören tvivla på inslaget, inte minst efter den tveksamhet som 
kvällens nyhetsankare visat efter att ha fått se kvällens körschema. 
Redaktören tittar på inslaget en extra gång, men inte förrän 19.10, dvs. tjugo 
minuter före sändning tas ett slutgiltigt beslut. Då informerar redaktören 
dem som sitter vid desken – nyhetsankare och bildproducent – att inslaget 
”ställs”. Vid det tillfället har redaktören kontrollerat vad som finns i 
”burken”, dvs. andra förproducerade inslag, att sända istället. När Rapport 
börjar har inslaget Afghanliv ersatt reportaget om Ceasusecu. Reportaget 
gjordes under en reportageresa i Afghanistan någon månad tidigare. 
Eftersom det var ganska långt (3.45) fick även redaktören plocka bort ett 
annat inslag som sedan sändes nedkortat i en senare sändning. Visserligen 
blev det klart stressigare för de inblandade, men hela tiden verkade det 
vara under kontroll och när sändningen började var det ingen som visade 
några stressymptom även om det sena bytet innebar att sändningen inte var 
riktigt färdig när Rapport började, vilket i och för sig inte är alldeles 
ovanligt. Inslag som ska ligga senare i Rapport görs ibland klart under 
sändning.  

Man kan alltid diskutera vad som var den yttersta orsaken till att inslaget 
ställdes. Motiveringen redaktören gav var att den intervjuade var otydlig 
och pratade så dålig engelska. I diskussionen med nyhetsankaret verkar det 
dock snarare som det fanns en skillnad i bedömning om inslagets 
nyhetsvärde – att det ansågs vara för lite nyhet och kanske inte heller 
tillräckligt konstigt för vara riktigt intresseväckande. 

På Dagens Eko upplever man tydligare att viktighetskriteriet fortfarande 
härskar över vad som intresserar publiken. Nu ska det inte förstås som att 
Ekot vill göra tråkiga nyheter. I diskussionerna pratar man mycket om tilltal 
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och att de som intervjuas ska göra sig bra i radio. Faktum är att just 
människors röster är det som allra oftast kommenteras och ges beröm för 
när inslag utvärderas i efterhand. I en intervju kommenteras just 
”pratornas” betydelse för radion.  

 
Det är när folk berättar om någonting så att det blir bilder i skallen på den som lyssnar. Man vill 
ha målande berättelser och inte bara tråkmånsar och byråkrater som säger något som man lika 
gärna kunde citera.  

 
Trots detta är nyhetsurvalet ganska strikt orienterat mot vad som uppfattas 
som viktigt, vad medborgarna behöver veta om omvärlden. En medarbetare 
berättar att man diskuterat att ha inslag av typen ”kul-i-kvart-i-fem”, men 
att man inte så ofta lyckas hitta sådana nyheter. 

 
Det är inte så lätt att få till de grejorna. Ibland kan lyssnare reagera på negativa nyheter, tråkiga 
nyheter. Men det ligger i sakens natur, det är det som får uppmärksamhet… de positiva 
nyheterna är i strykklass från början.  

 
I och med att även P3 numera har egna nyheter finns det också där en 
möjlig väg att få nyheter med ett annat perspektiv. Nyheterna i P3 riktar sig 
mot en lite yngre publik och har både ämnesval och tilltal som skiljer sig lite 
ifrån Dagens Ekos journalistik. Flera gånger under veckan tog redaktionen 
hjälp av P3:s lite annorlunda nyhetstänkande för att komplettera Ekots 
egen syn på nyhetsvärdering. Ofta gällde det nyheter om ungdomars 
situation och livsstil. 

Över tid är dock alla – oavsett vem man pratar med – överens om att 
vikten av att fånga publiken, att väcka intresse, blivit mer centralt. 
Nyheterna ska inte bara vara viktiga för att ha sin plats i 
nyhetssändningarna och på tidningssidorna. Under observationsperioden 
avled den amerikanska kändisen Anna Nicole Smith, vilket var en nyhet 
som publicerades av alla de undersökta redaktionerna. Men just detta 
exempel togs upp av flera som en intäkt för en förändrad nyhetsvärdering 
över tid, inte bara i det egna mediet utan mer generellt. 

 
 Lite skvallerbetonat kanske. Anna Nicole Smith – det körde vi en artikel på utland. Egentligen 

skulle den kanske gått i Kultur, men den hade redan gått då, den går ju tidigare (efter deadline, 
min anmärkning). Så då fick vi ta den. Och då hamnade det på utrikes. Hon hade inte kommit 
in i tidningen för sex-sju år sedan . Vi gör det mindre än kvällstidningarna, men vi gör det. 

 

Styrfält i samspel  
Men kombinationer av styrfälten vikt och intresse kan även fungera på 
andra sätt, inte minst genom att skilja mellan urval och redigering. En nyhet 
som väljs ut beroende på att man anser att den är viktig, kan vinklas eller 
redigeras så att publiken uppfattar den som intressantare. Ett 
riksdagsbeslut som kanske bedöms som viktigt men inte så intressant, kan 
vinklas på ett sätt som antas attrahera publiken. Att hitta en vinkel är ett 
självklart grepp inom nyhetsjournalistik och handlar till syvende och sidst 
om att man vill göra nyheten mer intressant för en tänkt publik. Att 
fokusera på en konflikt eller en känd politiker är vanliga vinklar för att 
höja nyhetsvärdet av en händelse. Om man i fallet med riksdagsbeslutet 
lägger fokus på att två ledande politiker som alla känner igen har olika 



Studier i Politisk Kommunikation nr 19 · 2008 32 

åsikter i frågan har det viktiga, men något trista riksdagsbeslutet fått ett 
högre nyhetsvärde.  

Den norske medieforskaren Gudmund Hernes kallar detta för 
medialiseringstekniker, dvs. tekniker som medierna använder för att fånga 
publikens intresse. Nyheten kan väljas ut för att den besitter vissa 
egenskaper, men den kan också redigeras för att i högre grad fånga 
publikens intresse. De medialiseringstekniker som nämns av Hernes är:  
 

1. Tillspetsning – tillspetsade citat lyfts fram och källor som formulerar sig kort, klart 

och tydligt premieras.  

2. Förenkling – komplexitet måste ersättas av förenklingar.  

Det får inte finnas för många argument och nyanseringar.  

3. Polarisering – polarisering och konflikter fångar uppmärksamhet. De väcker känslor 

och förenklar också ofta olika uppfattningar i en fråga 

4. Intensifiering – ett häftigt utbrott, strejker, våld och annan dramatik är spännande. 

Det ger också möjlighet till ett levande och intresseväckande berättande. 

5. Konkretisering – att uppmärksamma det som är konkret eller konkretisera det som 

egentligen är abstrakt är två sätt att fånga människors uppmärksamhet. 

6. Personifiering – få saker intresserar människor lika mycket som andra människor. 

Att lyfta fram enskilda personer är ett enkelt sätt att möjliggöra identifikation. 

 
Flera nyhetsforskare har knutit an till dessa tekniker (Asp, 1986, 1990; 
Strömbäck, 2000) och Strömbäck lägger även till stereotypisering som en 
ytterligare teknik för att få uppmärksamhet. Stereotyper använder vi för att 
spara tid och kraft när vi tar till oss ny information. Medierna använder 
också stereotyper i nyheterna för att vi lättare ska känna igen oss, det 
handlar med andra ord om en form av identifikation. Det vi känner igen 
tar vi lättare till oss. 2  

Den självförståelse av nyhetsvärdering som finns på de undersökta 
medierna, trots den skillnad som diskuterats är ändå att nyheter i det egna 
mediet i första hand handlar om viktiga saker. Men dessa ska presenteras 
på ett sätt som väcker intresse och engagemang. Detta blir särskilt tydligt 
när man i intervjuer frågar efter vad som är dåliga nyheter. Dåliga nyheter 
engagerar inte och är för abstrakta. 
 

Vad är en dålig nyhet? Dålig TV blir det när texten bara ligger som en speakermatta. Späckad 
med fakta och bilden inte har någon anknytning till det. Ekonomiska nyheter som berör många, 
till exempel pensionen kommer att förändras si och så och så visar man bilder med människor 
som går på stan. Energifrågor är svårt att göra bra TV på. Politiska konflikter kan vara lite kul 
om man klipper bra, energi och ekonomi är svårt, men det har vi blivit bättre på, vi jobbar med 
case, enskilda människor som exempel på konsekvenser av politiska beslut eller energi. 
Slutförvaring är svårt. 

 

                                                                    
2 Även Håkan Hvitfelt (1985) nämner olika sätt medierna använder för att fånga publikens 
intresse. Det finns enligt Hvitfelt aspekter av hur mediernas form och språk inverkar på 
medieinnehållet. Exempel på formaspekter är: (1) förenkling av händelser, (2) intresset riktas 
mot höjdpunkter i ett händelseförlopp, (3) händelsen "vinklas", exempelvis lokala aspekter 
framhävs, (4) personifiering, dvs. att kollektiva händelser beskrivs med utgångspunkt från 
enskilda personer. Bilder, rubriker, ingresser och artikeluppbyggnad - där dramatiskt och 
sensationellt innehåll läggs först i artikeln - bidrar till att förstärka höjdpunkterna, vinklingarna 
etc. 
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Citatet från en SVT-medarbetare visar på flera intressanta konflikter inom 
nyhetsvärdering, men också strategier för att lösa dem. Ekonomi och energi 
bedöms vara viktigt, de angår många människor – rent objektivt. Men på 
samma gång är de svåra att göra TV av så att de berör människor, så att de 
skapar engagemang. Lösningen av detta dilemma är att tillämpa flera av de 
medialiseringstekniker som nämndes tidigare, att konkretisera och 
personifiera.  

Andra påpekar att det material man arbetar med, i första hand 
samhällsfrågor, är ett besvärligt källmaterial. ”Själva källmaterialet är 
byråkratiskt”, vilket gör att mycket arbete handlar om att göra informationen 
tillgänglig och begriplig för publiken. Dessutom ser man tydliga tecken på 
att man på alla redaktioner värjer sig mer och mer från vad en medarbetare 
kallar för ”järnhandlarnyheter”, nyheter som inte berör enskilda 
människor utan som handlar om relationer och konflikter mellan olika 
samhällsinstitutioner.  

 
Nu kritiserar Arbetsmarknadsverket Socialstyrelsen för…., där finns ingen beröring, det berör 
bara de här två myndigheterna som är förbannade på varandra. Den typen av nyheter vill vi inte 
ha. 

 
 
Nyheterna, medielogiken och att spela nyhetsspelet  
Vi har så långt sett hur värderingen av händelser på många sätt är ett 
samspel mellan vad som bedöms vara viktigt och/eller intressant. Vi ska nu 
mer i detalj se hur andra faktorer som har att göra med mediernas sätt att 
fungera - mediernas logik – är avgörande för nyhetsbilden. Vissa saker har 
redan berörts men i detta avsnitt ska frågan om vad arbetsrutiner, 
medieformat och konkurrensen mellan olika nyhetsmedier präglar vad 
som väljs ut och hur det presenteras. 

Liksom i kapitlet om nyhetsvärderingen ska vi kort gå tillbaks till den 
mer generella bilden av hur journalister bedömer aspekter av 
nyhetsprocessen som inte rör en händelsens vikt eller intresse. I tabell 3 
redovisas liksom i tabell 1 den svenska journalistkårens syn på vilken 
betydelse olika typer av redaktionella rutiner har för nyhetsvärdering. 
 
Tabell 3. Journalistkårens bedömning av vilka faktorer som har stor betydelse för 
nyhetsvärdering, 2005 (procent).  
 

  

Redaktionella rutiner 

 

70 

Det finns ett bra pressmeddelande 61 

Uppgifter kommer från officiell trovärdig källa 80 

Händelsen finns med på redaktionens bevakningslista 71 

Händelsen intresserar redaktionsledningen 70 

Lämpliga medarbetare finns på redaktionen 61 

En enskild journalist är starkt engagerad och kunnig i ämnet 77 

Det finns bra bildmaterial 73 

  

Kommentar: tabellen är omarbetad efter Ghersetti, 2007, sid. 98. 
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Även om inte nivåerna sammantaget är lika höga som för 
intressefaktorerna, vilka låg på 80 procent i medeltal (jfr tabell 1), bedöms de 
redaktionella rutinerna vara mer avgörande än händelsens betydelse för 
mediepubliken. Störst betydelse tillmäts att uppgifterna kommer från en 
officiell trovärdig källa. Nyhetsbedömning handlar i mångt och mycket om 
att värdera sådan som produceras av politiker och myndigheter av olika 
slag. Alla studier av nyhetsarbete visar också att journalistiken gärna lutar 
sig mot officiella källor. Det är på många sätt enkelt eftersom myndigheter 
och andra officiella organ producerar en mängd nyhetsmässigt material, 
vilket förenklar medieorganisationernas arbete betydligt. Dessutom är det 
relativt riskfritt att redovisa uppgifter från dessa källor eftersom de även av 
redaktionsledningar och andra ses som certifierade nyheter (jfr Gans, 1980). 

Att andra faktorer spelar roll, som intresse och engagemang hos 
redaktionsledningar och enskilda journalister, har vi också sett exempel på 
tidigare i rapporten. En fastlagd nyhetspolicy eller enskilda journalisters 
specialområden kan få stort genomslag i bevakningen. Vi ska även i 
kommande avsnitt fokusera på de faktorer som har att göra med hur 
arbetet organiseras, vilka rutiner som finns och inte minst konkurrensen 
till andra nyhetsmedier. Som resultaten visar upplever stora delar av 
journalistkåren att sådana aspekter har stor betydelse för 
nyhetsvärderingen. Finns det bra pressmeddelanden, om händelsen är 
med på bevakningslistan, förekomst av rörliga bilder eller pressfoton och 
hur bemanningen på redaktionen ser ut ses som viktiga förklaringar till 
nyhetsbildens utseende.  

Ser man till förändringar över tid är journalisternas uppfattning klar. De 
redaktionella rutinernas betydelse för nyhetsvärdering har fått en allt 
större betydelse. Om man jämfört vilken betydelse de redaktionella 
rutinerna tillmäts av journalistkåren har denna siffra ökat från 59 procent 
1989, då den första journalistundersökningen vid JMG gjordes, till 70 
procent 2005 (Ghersetti, 2007). Nyhetsarbete är numera nyhetsvärdering i 
medielogikens tid.  
 

Nyhetspolicy, arbetsorganisation och rutiner 
När man som medieforskare förklarar att man studerar nyhetsvärdering 
med syftet att förklara varför något blir en nyhet får man från journalister 
ofta kommentarer som denna. ”Varför något blir en nyhet? Ja, det undrar vi också, 
Det är nog mest slump”. När man fortsätter diskutera visar det sig att det är 
uppfattningen om att allting som publiceras är helt genomtänkt och 
genomlyst som man vänder sig emot. Inte så att man inte tänker och 
resonerar, men journalister lyfter gärna fram att många andra faktorer än 
de strikt nyhetsvärderingsmässiga påverkar nyhetsurvalet. 

Det man reagerar mot är en föreställning om att allt som görs är 
genomtänkt och planerat, att det finns en exakt medveten tanke om varför 
en nyhet väljs eller väljs bort. En av nyhetscheferna kommenterar vad han 
menar är vanliga människors missuppfattningar om nyhetsvärdering 
genom att just peka på att nyhetsprocessen inte bara handlar om att strikt 
värdera händelser. 
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De tror att allt är väldigt genomtänkt och planerat. Men det är, inte slumpen kanske men andra 
faktorer som spelar in som gör att vi bevakar en viss sak, eller att en händelse hamnar på en viss 
sida. Det kan vara flera olika saker, det kan vara att SvD bestämt att bevaka ett visst ämne och 
då slår vi upp det stort, det kan vara en egen nyhet, ett eget nyhetsämne som vi bevakat i en serie 
av artiklar. // Platsbrist eller utrymmesskäl gör att vissa saker inte får så stor plats som vi tycker 
att de är värda. 

  
Det är med andra ord inte bara själva nyhetsvärdet som avgör. Som vi ska 
se kan mycket ses som nyhetsmässigt, men olika faktorer gör att 
nyhetsvärdet höjs eller sänks beroende på en mängd saker. En faktor som 
kan höja nyhetsvärdet är att händelsen passar in i de satsningar som 
redaktionen bestämt sig för. Denna aspekt lyfts fram särskilt tydligt i citatet 
ovan, redaktionen har egna prioriteringar som i sig kommer att generera 
nyheter. Vissa frågor satsar man särskilt på och försöker bygga upp en 
kompetens för att bevaka. Andra områden får då stå tillbaka.  

Som redan tagits upp har exempelvis Ekoredaktionen många 
utrikeskorrespondenter vilket får tydligt genomslag i rapporteringen. Men 
lika tydligt är att andra områden får mindre uppmärksamhet. I intervjuer 
med medarbetare konstateras att man upplever att socialreportage och 
kultur är satta på undantag i Ekots bevakning. Att man har starka och svaga 
sidor jämfört med sina konkurrenter är inte heller någon hemlighet. På 
frågan om nyhetsorganisationens betydelse för nyhetsurvalet på SvD blir 
detta tydligt. 
 

Vi utgår från policyn och har tillsatt våra specialreportrar utifrån de ämnena och då får man en 
viss typ av nyheter. Vi har en jätteduktig medicinreporter, de har en övervikt krimnyheter eftersom 
de har duktiga krimreportrar. 

 
Omvänt kommer också dessa val att göra att vissa saker inte bevakas. Ett 
citat från en redaktör på Rapport hur vissa händelser inte bevakas för att 
man inte har någon korrespondent på orten. Vid ett tillfälle bad jag 
redaktören förklara varför en del uppslag som funnits med på 
morgonmötet inte blev några nyheter i Rapport under gårdagen. Ett sådant 
uppslag var att jordbruksminister Eskil Erlandsson var på ett möte med EU 
i Berlin. Men redaktionen valde att inte göra något på det, vilket förklaras 
med att man inte har någon utrikeskorrespondent på plats.  
 

Eskil Erlandsson? Hade vi haft en tysklandskorre med säte i Berlin hade vi säkert bevakat det 
här mötet. Då hade det säkert blivit ett inslag i någon sändning. 

  
Hade mötet betraktats som väldigt viktigt hade man kanske gjort en annan 
bedömning. Men inte minst när det står och väger spelar 
medieorganisationens uppbyggnad en central roll för nyhetsvärderingen 
och just i detta fall försvinner då jordbruksministerns möte bort från 
dagslistan. Liknande resonemang förs på ett av redaktionsmötena på Ekot 
efter det att man släppt nyheten om studentdemonstrationerna i Grekland. 
Ekochefen lyfter frågan och undrar ”Vi har ingen korre där, är det därför? Vi 
gjorde ju mycket i Paris?!”. 

Förutom dessa mer strukturella förutsättningar för nyhetsarbetet finns 
det också mer kortsiktiga som har stor betydelse för nyhetsproduktionen. 
Under observationsveckan på Rapport var det flera nyheter som byggde på 
utspel och intervjuer från politiker och andra makthavare gällande 
försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik. Förklaringen är att rikskonferensen 
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för Folk och Försvar hölls i Sälen 14-17 januari. Under konferensen 
debatterades bland annat gasledningen i Östersjön, biståndspolitiken, 
försvarsindustrin och allmän säkerhetspolitik. Talare och debattörer som 
deltog var bland andra regeringsföreträdare som dåvarande 
försvarsminister Mikael Odenberg, biståndsminister Gunilla Carlsson och 
EU-minister Cecilia Malmström. Men även företrädare för oppositionen 
och myndigheter såsom överbefälhavare Håkan Syrén deltog. 
Rikskonferensen för Folk och försvar har blivit ett återkommande 
nyhetsevent för svenska medier. Många makthavare finns på plats att 
intervjua och utspel görs i olika frågor. Därmed är konferensen ett 
kostnadseffektivt sätt att få nyheter om nationell politik under några dagar. 

Skälet att så många nyheter kom från politiker och andra personer som 
framträdde på konferensen berodde till stor del på att redaktionen skickat 
en reporter som fanns på plats och bevakade konferensen de dagar den 
pågick. Sådana val gör givetvis att av många möjliga nyheter kommer fler att 
produceras där redaktionen satsat resurser. Om reportern på plats inte 
haft några nyheter att rapportera skulle resurser ha slösats bort på något 
som inte genererade nyheter, vilket i dagens ganska slimmade 
nyhetsredaktioner knappast varit rimligt.  

Visserligen blir inte alla reportage eller artiklar som sätts i produktion 
publicerade. Men alla intervjuade är överens om att det mesta som görs 
också sänds eller publiceras, även om man ibland gör ett telegram eller 
notiser av ett reportage som inte riktigt visade sig hålla kvaliteten. Även om 
ingen har några exakta siffror menar de intervjuade att man idag publicerar 
mer av det som sätts i produktion jämfört med tidigare. Man chansar helt 
enkelt inte lika mycket längre, vilket alla förklarar med att man har för lite 
resurser för att producera inslag och artiklar som inte publicieras. När man 
ber om en precisering menar företrädare för Rapport att de kanske sänder 
mellan 95 procent av allt som produceras. Mycket få saker slängs i 
papperskorgen om de satts i produktion på allvar. TV är så tungt och 
resurskrävande produktionsmässigt att man vill vara säker på att det som 
man satsar på också ger resultat. En av medarbetarna på 
Rapportredaktionen berättar om hur skillnaden mellan att jobba med TV 
istället för press ställer helt andra krav på planering. 
 

När jag hade allt som tidningsreporter och var klar att skriva ingressen, var jag bara i början av 
ett tv-inslag. Att gå tillbaks till de personer som jag intervjuat en gång till och fråga om de kan 
säga det framför kameran och boka fotograf, börja tänka i ett synopsis.  

 
För radion och pressen upplever man kanske inte att en lika hög andel av 
jobb som sätts igång också blir publicerade. Men alla är överens om att mer 
och mer planeras i förväg och att man vill vara säkrare än tidigare på att 
uppdrag ger resultat. Så här säger en av nyhetscheferna på SvD om hur 
situationen förändrats. 
 

Mer slängdes förr. Nu är det mer formatstyrt. Vinkeln måste vara satt från början, man vet mer 
vad man vill ha. Förr var det mycket flummigare, man höll på med jobb som man inte visste om 
det skulle bli något eller gick på osäkra presskonferenser. 

 
Citatet visar att sättet att organisera arbetet på en redaktion förändrats. Nu 
är allt mer planerat – i alla led – och då ska man komma ihåg att dessa 
redaktioner ändå är stora jämfört med många andra i mediesverige. På 
mindre medier med mer begränsade resurser är man sannolikt ännu 
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mindre benägen att chansa i nyhetsarbetet, där måste i princip allt som görs 
också publiceras (jfr Löfgren-Nilsson, 1999).  

En annan viktig aspekt när resurserna är begränsade är hur 
nyhetskonkurrensen ser ut en viss dag. Beroende på vilka andra händelser 
som sker samma dag kommer påverka nyhetsvärderingen. Under 
observationsveckan på Rapport höll Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) en demokratidag i Stockholm om valet 2006. I diskussionerna på 
morgonmötet konstaterades det att statsvetarprofessorn Sören Holmberg 
skulle medverka, vilket ansågs kunna motivera bevakning. Men man väljer 
ändå bort det. Skälet som anförs i diskussioner med redaktören dagen efter 
var att bevakningen av att Mona Sahlin skulle förslås som partiledare 
gjorde att det prioriterades bort, ”…med tanke på hur upptagna 
politikreportrarna blev av Sahlin så, annars hade man nog gått dit”. Kort sagt, hade 
socialdemokraternas valberedning valt en annan dag för sitt 
offentliggörande hade SKL:s demokratidag troligen bevakats av Rapport.  
 

De så viktiga bilderna? 
Som syntes i tabell 3 bedöms bildförekomst som central för 
nyhetsvärderingen när den svenska journalistkåren tillfrågas. Så många 
som 73 procent uppgav att bilder har en stor betydelse för 
nyhetsvärderingen. Hur resonerar man då på de undersökta 
redaktionerna kring bildernas betydelse? Ett bildmedium som TV ju är 
beroende av bilder. ”De måste ju vara där annars är det ju inte TV”, säger en av 
Rapportredaktörerna. I de diskussioner som förs på redaktionen märks 
också att bilder engagerar. Som nämndes tidigare är just bilderna något 
som ofta kommenteras och får beröm eller kritik. ”Vi tycker bilden är jätteviktig 
för att den kan säga så mycket mer – förklara och antyda saker utan ord. Även 
tystnaden kan berätta”, säger en annan medarbetare.  

Men när man fortsätter diskutera relativiseras dock bildens betydelse. 
Ingen menar att bilden i sig är särskilt viktig för nyhetsvärderingen. ”Man 
konkurrerar ju väldigt sällan med bilder, väldigt sällan som tittarna väljer vissa 
program efter om det finns bilder” är en kommentar. En annan säger ”Nyheten i sig 
är viktigare än bilden. Så är det. En bra egen nyhet ska alltid toppa före ett bildjobb som 
kan vara lysande”. I grunden är detta säkert en riktig slutsats. För 
toppnyheterna spelar inte bildmaterialet en så stor roll. En nyhet som 
upplevs som viktig publiceras oavsett om den har bra bilder eller inte. 
Under observationsveckan på Rapport var det oftast nyheter som 
upplevdes som mindre viktiga vars nyhetsvärde höjdes om det fanns 
bildmaterial. Och det är just vid nyheter som inte ses som särskilt viktiga 
som bildmaterialet både diskuteras mest och där själva förekomsten av 
rörliga bilder fäller avgörandet. Ett konkret exempel under 
observationsveckan var en olycka från en gruva i Sala som helt och hållet 
motiverades med att det fanns ”bra bilder”.  

Men ibland kan bilder och även vad människor säger när de är i bild ha 
en avgörande betydelse för nyhetsvärderingen. Den 17 januari toppas 
Rapports 19.30-sändning med en nyhet om att Telia/Sonera har haft en 
extra bolagsstämma där delar av den gamla styrelsen sparkades. Nyheten 
beskrivs som dramatisk och den moderate statssekreteraren på 
Näringsdepartementet vägrar att svara på frågor från Rapports 
medarbetare. Vid diskussioner med andra medarbetare på redaktionen 
dagen efter är förvåningen tydlig. ”Vad var det som hände?”, är en kommentar 
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som jag får av flera personer. Skälet är att denna nyhet inte alls låg som 
toppnyhet på morgonen, inte ens långt in på eftermiddagen. Snarare var 
det ett stort frågetecken om bolagsstämman överhuvudtaget skulle bevakas. 
Vi rullar tillbaks bandet till morgonmötet klockan åtta samma morgon.  

Vid detta möte finns Telia/Sonerastämman med som en av dagens 
KOLLAR för inrikesnyheterna. Diskussionen går lite fram och tillbaka om 
hur nytt detta egentligen är, vad som kan förväntas bli utfallet mm. Flera 
anser att Rapport inte ska bevaka stämman överhuvudtaget. Argumentet 
som förs fram är att det inte finns någon riktig ”nyhet” i sammanhanget. All 
information är redan känd sedan tidigare. Det gemensamma beslutet blir 
dock att stämman ska bevakas och att den i så fall kommer in i 19.30-
sändningen. Under förmiddagen och långt in på eftermiddagen finns 
nyheten med, men den ligger långt ner på körschemat och dess status 
verkar vara ganska osäker. ”Det är tråk-TV”, är ett omdöme som hörs från en 
medarbetare. ”Allt är känt – känns ljumt” säger en annan. 

Någon gång runt klockan fyra på eftermiddagen händer något. Nu 
flyttas reportaget från Telia/Sonerastämman högre upp i den planerade 
19.30-sändningen och ligger nu överst. Löpet toppas dock fortfarande av 
nyheten om att politiskt utsedda ledamöter i högskolornas ska ersättas 
med lokalt valda ledamöter. Lite senare ändras även detta och nu är 
Telia/Sonerastämman dagens toppnyhet. Vad var det som hände? 

Förklaringarna till varför Telia/Sonerainslagets nyhetsvärde höjs från 
att vara starkt ifrågasatt till att toppa Rapport är flera. En viktig aspekt är att 
nyhetskonkurrensen inte upplevdes som särskilt stor denna dag. Suckar 
och kommentarer som ”Vad ska vi toppa med idag” hördes flera gånger under 
dagen. Det upplevdes helt enkelt inte finnas någon given förstanyhet, 
något som hade hänt och som utan tvekan skulle bedömas som toppnyhet. 
När inte heller andra nyheter under dagen sågs som särskilt starka fanns 
det ett spelutrymme för en outsider i nyhetspelet. Denna outsider 
personifieras av Jonas Iversen, som då var departementsråd på 
Näringsdepartementet och ordförande i valberedningen för Telias 
styrelse. Vinkeln på reportaget är den svenska statens ovilja att förklara 
varför man vill byta ut styrelsen. Detta var en fråga som återkom flera 
gånger under stämman, men som valberedningen och dess ordförande inte 
vill svara på. Fackets representant kritiserar denna tystnad i reportaget och 
Jonas Iversens ovilja att svara på frågan och arroganta uppträdande är det 
som ger reportaget liv. Nyheten om Telia/Sonerastämman seglar alltså upp 
till dagens toppnyhet, mycket beroende på hur inslaget vinklades och det 
sätt som den svenska statens representant agerade både på stämman och 
inte minst framför kameran. När diskussioner fördes om att ställa 
reportaget var inte alla medvetna om Iversens sätt att agera framför 
kameran, men ibland räcker det för att toppa Rapport. Som kommentar till 
denna nyhetsvärdering säger en medarbetare dagen efter. Telia/Sonera? Lite 
desperation – så kan det bli ibland. Ibland bestämmer man att vi kör på det här. En sak 
som man inte tror på på morgonen visar sig bli en bra grej. Någon säger något, gör 
något framför kameran som gör att värdet höjs. 

På SvD finns det också ofta diskussioner om bilder, vilket nämnts 
tidigare i rapporten. Men har det en avgörande inverkan på 
nyhetsvärderingen? I vissa fall spelar bilden givetvis en stor roll. Sidan åtta 
ska vara en bildnyhet och där är bilden därmed helt central, men även 
sidan före har bildkrav, vilket kan påverka vilken nyhet som väljs. En av 
nyhetscheferna illustrerar hur det påverkar nyhetsurvalet.  
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(På sidan sju, min anmärkning) har man lite mjukare och folkigare grej eftersom vi har bildkrav. 
Vi har lagt upp det som att vi ska ha bild på sjuan det är eftersom det visat sig att ögat dras till 
högersidan snabbare än vänstersidan. Då blir det en lite mjukare grej eftersom det är lättare att 
få bilder på det. 

 
Inte minst i diskussionerna om förstasidans utseende spelar bildförekomst 
en viktig roll. Men inga nyheter väljs för att de ska platsa på tidningens 
förstasida – åtminstone inte under observationsveckan. På förstasidan 
finns alltid en stor bild, denna har dock inget att göra med tyngden i 
nyhetsvärderingen. Bilden på förstasidan ska vara intresseväckande, 
snarare än viktig. Övergången från fullformat till tabloid har också 
påverkat bildjournalistiken tydligt. Medarbetare menar att det finns klara 
skillnader hur man kan arbeta med bilder i en tabloid jämfört med en 
fullformatstidning.  
 

… det blir lite mer direkt eftersom den är mindre i formatet, den är ju snabbare, man måste 
komma in i sidorna snabbare. Man måste gå lite närmare. Det är inte så mycket på sidan, på 
fullformat fick det plats mer och utrymme för mer tanke och eftertänksamhet. Man kunde ha mer 
konstnärliga bilder och lite mer utflippade också. Den sortens bilder där man hade form, 
innehåll, funktion. 

 
Däremot vill man inte kännas vid att sättet att använda bilder därmed 
närmat sig kvällspressens bildjournalistik. Även om det mindre formatet 
ger nya förutsättningar menar man att skillnaderna är tydliga. En av de 
intervjuade menar att kvällspressen har en annan typ av bildtänkande. 
”Där visar man människan man skriver om görandes det texten säger. Mer direkt, där 
ska det finnas kopplingen hela tiden. Skriver man om sport, om Norges hejaklack 
måste man ha den bilden”. 

Men att bildtillgång kan höja eller sänka en händelses nyhetsvärde är 
helt klart. Den 13 februari har SvD en nyhet på utrikessidorna som tar upp 
valfångst. Dels förekommer det konfrontationer mellan djurrättskämpar 
och valfångare utanför Antarktis, dels inleds ett kontroversiellt 
valfångstmöte i Tokyo denna dag. Kommentarerna om nyheterna ska 
publiceras är lite avvaktande. Nyheten beskrivs som lite ”odetaljerad”, att 
det är ”ospecifikt”. Eftersom det inte är någon annan nyhet som är given att 
ersätta den bestämmer man sig för att ha med den. ”Det är ju ändå lite 
nyhetsskjuts i den. Mötet pågår ju” säger den ansvarige nyhetschefen. 
Bildchefen får i uppdrag att se vad det finns för bildmaterial tillgängligt och 
beskedet är att den kan få större plats om bilderna blir bra. Bildchefen 
lägger någon timme på att leta och välja ut bilder till ett collage som det 
arbetas lite längre med och kvaliteten på collaget gör att man väljer att dra 
upp den ganska stort. I diskussionerna efteråt menar bildchefen att det lika 
gärna kunde ha blivit en notis, men en engagerad och redigerad bild höjde 
nyhetsvärdet. 
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För radion gäller andra villkor, men som redan påpekats har rösterna (och 
ljud) en liknande funktion som bilden i de andra medierna. Upplevelsen av 
observationsveckan på Dagens Eko var att även om enskilda uttalanden 
och röster kommenterades, var det sällan man såg tydliga tecken på att de 
påverkade nyhetsurvalet. Däremot förekom det att vinkeln på inslaget 
förändrades. Det allra tydligaste exemplet var ett reportage om 
regeringens förslag att Svensk Kassaservice skulle läggas ner. Ingången i 
reportaget var att servicen kommer att försämras när den försvinner. I en av 
intervjuerna på ett av Svensk Kassaservices kontor hittar man också en 
missnöjd person. Men personalen på kontoret gav en annan bild. På frågan 
om vad hon ansåg, svarade hon att ”det är en direkt följd av utvecklingen. Jag har 
varit här sedan klockan 11 och har haft 28 kunder på den tiden. Det är inget roligt att 
sitta på det här sättet längre”. På Ekoredaktionen lyfts reaktionen från den 
anställda på Svensk Kassaservice fram och ses som en ”bra röst”. Att hon 
inte sa det man förväntat sig ses också som något positivt. En enskilt 
uttalande från en anställd på kontoret i Värnamo denna dag gör att 
vinklingen på inslaget vänds från enbart kritiska röster om att kontoren ska 
läggas ner till att det finns olika åsikter om förslaget.  
 

En nyhet behöver inte vara ny – om aktualitetskriteriet 
Som utomstående är det lätt att tro att nyheter är nya, dvs. att 
redaktionerna släpper ut allting så fort de bara kan. Även om det finns en 
sådan grundprincip inom den dagliga journalistiken, särskilt när det gäller 
händelsenyheter – ”Nyheter ska ut på första bästa plattform” – finns det också 
ofta avsteg från denna aktualitetsprincip. En nyhet kan vara ny på flera 
olika sätt och ibland inte särskilt ny alls. Detta kan illustreras med hur SvD 
hanterade en nyhet om att rattfulla som krockar ofta får ut full ersättning 
från sitt försäkringsbolag i strid med gällande bestämmelser. Den 17 
februari 2007 toppar SvD med denna nyhet. Tidningen har fått ta del av ett 
försäkringsbolags utredning kring denna problematik och har nyheten 
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som vänsterkryss på förstasidan och som förstanyhet på sidan sex. Som 
nyhet innehåller den flera av de ingredienser som tidigare tagits upp. Det 
är en avvikelse från vad man kan förvänta sig – de regler som finns följs 
inte. Den är dessutom avslöjande av missförhållanden och dessutom finns 
det en inneboende konflikt om vem som är ansvarig för att bedrägerierna 
kan ske. Försäkringsbolaget menar att polisen ska informera 
försäkringsbolagen om rattfylleri i samband med olyckor medan polisen 
menar att det knappast är deras uppgift. Den passar därmed in i en 
nyhetsmall som är central inom samtida journalistik – att vara en 
granskare. I det här fallet hur lagar och regler i samhället fungerar vid 
allvarliga brott och vem som är ansvarig för att det går rätt till. 

Så långt inga märkligheter, utan ganska förväntat. Men nyheten var inte 
ny. Visserligen var den inte publicerad i andra medier, men faktum är att 
artikeln varit färdig i nästan en vecka. På dagslistorna stod artikeln med 
hela veckan och diskussioner fördes om när man skulle plocka in den.  
 

Rattfyllagrejen är en vecka gammalt. Det är en så pass stor del av innehållet produceras vid 
desken, det är ”making news”, inte ”breaking news”. Det är viktigt för tidningen att det är nytt för 
oss, att vi är först med den. Men för många läsare upplever de nog inte att det är nytt eftersom 
många redan känner till det, andra bryr sig inte för att det inte berör dem. Det ska finnas något 
man inte visste som triggar igång en, att man vill veta mera.  

 
Citatet från medarbetaren visar tydligt att aktualitet på många sätt är 
relativt. Vad som är nytt kan ses som att det är nytt för tidningen, även om 
det är många läsare som känner till det. I andra fall kan det vara något som 
man vet på redaktionen, men som man antar att publiken inte känner till 
och som gör att man vill ha mer information. Här finns det en intressant 
inneboende konflikt. På en redaktion finns det därmed många nyheter som 
inte är nya i bemärkelsen att de just blivit kända och det gäller inte bara 
reportage som är tidsaktuella utan även sådant som man som läsare 
uppfattar som nyheter, dvs. att något som just hänt som i fallet med 
rattfyllagrejen.  

Andra exempel är exempelvis att det på utrikesredaktionen på SvD 
fanns en färdig helsida om Ariel Sharons död. Sharon ligger sedan flera år 
i koma, men på redaktionen har man i förväg producerat en helsida om 
Sharons liv och gärning som direkt kan publiceras den dag han dör. Detta 
förekommer på alla redaktioner och är en del av nyhetsproduktionens 
villkor. Vad gör då att man känner sig lite lurad när man ser bakom 
kulisserna och inser att nyheter inte alltid är så nya som man kanske tror. 
Det har givetvis att göra med hur nyheter presenteras. Nyheter framställs 
alltid som att de just har hänt, att det precis i detta ögonblick blivit känt för 
världen. Detta är på många sätt nyhetsillusionen, nyheternas utformning 
och tilltal är utformat så att det ska låta som att saker precis har hänt och att 
vi får reda på något som ingen tidigare känt till. Men så är ofta inte fallet.  
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Tabell 4. Publicering eller icke-publicering av händelser beroende på om de är 
publicerade tidigare eller inte. 
 
 Händelsen är publicerad Händelsen är inte publicerad 

Historien väljs bort 

 

 

 

 

”…flera medier rapporterade om 

den under dagen. Då känns den 

inte så viktigt att ha den i 

tidningen dagen efter.”  

 

 ”Den angick typ 73 personer, 

så vi släppte det” 

 

 

 

Historien väljs ”Den känns som en stor politisk 

process, ett sorts 

redovisningsansvar” 

 

”Ett eget avslöjande om ett 

börsföretag. Det är en kaxig 

nyhet, den står sig bra i 

konkurrensen”. 

 
Kommentar: tabellen är bearbetad efter Schulz, 2006, sid. 158-159. 

  
Aktualitetskriteriet, som är centralt i nyhetstänkande, kan relativiseras på 
andra sätt. I den danska medieforskarens Ida Schulz bok Bag nyhederne 
(2006), som också bygger på intervjuer och deltagande observation på en 
TV-nyhetsredaktion visar hon hur redaktörer både kan argumentera för 
att redan publicerade händelser och icke-publicerade händelser antingen 
kan väljas eller väljas bort (tabell 4). I tabellen, som är Schulz indelning, går 
det lätt att i intervjuerna på redaktionerna eller i de samtal som förs vid 
nyhetsdesken hitta exempel på alla fyra förhållningssätten. 

Händelsen kan väljas bort för att den redan är publicerad. Det är inte 
längre något ”nytt”, den är redan känd, eller också är den förbrukad när 
nyhetskonkurrenterna redan haft den. Publicerar man den ger man ett 
erkännande till konkurrenten – att de gjort en bättre nyhetsvärdering 
tidigare – och att man är tvingad att följa efter. I citatet i tabell 4 berättar 
nyhetschefen om hur man resonerade kring att man valde bort en nyhet 
om situationen på Södersjukhuset i Stockholm. Nyheten fanns ute i flera 
andra medier och dessutom hade man publicerat den på den egna webben 
på eftermiddagen dagen före. Men det ska påpekas att den fanns kvar i den 
planerade papperstidningen ganska länge under eftermiddagen. Men när 
det dök upp andra nyheter, bland annat en lavinolycka med omkomna 
svenskar i S:t Anton valde man att släppa den. Återigen aktualiseras 
betydelsen av nyhetsläget den aktuella dagen. Hade inte nyheten om de 
omkomna svenskarna dykt upp – vilken laddade högt nyhetsmässigt ifråga 
om närhet och det oväntade – hade nyheten om Södersjukhuset funnits 
med i SvD dagen efter.  

Men en nyhet kan också väljas bort just för att den inte är publicerad. 
Har ingen annan publicerat den tvivlar man ibland på händelsens 
nyhetsvärde. ”Det är väl det svåra, att välja och välja bort när det kommer så mycket. 
Text-TV och webben är en sorts trygghet” säger en intervjuad redaktör. Får man 
ett pressmeddelande eller annan information som ingen annan redaktion 
verkar publicera blir det också ett legitimt skäl att låta bli att publicera. I 
citatet i tabellen refereras till en diskussion om ett planerat reportage om 
assisterad befruktning. Den har sin grund i ett utredningsförslag om att 
lesbiska par ska ges hjälp med assisterad befruktning inom ramen för den 
svenska sjukvården. I diskussionerna på redaktionen kommer man till slut 
fram till att den berör allt för få för att göra ett reportage kring och man 
väljer att släppa den. Argumentet är alltså inte direkt att man inte 
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publicerar eftersom ingen annan gjort det, men det är ganska klart att 
situationen kommit i ett annat läge om denna potentiella nyhet funnits ute 
i andra medier samtidigt. Då hade tröskeln för att publicera blivit lägre.  

Men den omvända logiken gäller givetvis också. Just det att faktum att ett 
annat medium har publicerat händelsen gör att den kvalar in som nyhet. 
En nyhet som något annat medium redan har är därför en legitim nyhet. 
Här spelar ofta TT och andra nyhetsbyråer en central roll för att definiera 
var gränsen för nyheter går. På redaktionerna kontrolleras ständigt vad 
som kommer via nyhetsbyråer, dessutom står SVT:s text-TV (och en hel del 
andra kanaler) ständigt påslagna även på Dagens Eko och SvD. TT:s 
telegram uppfattas som legitima nyheter från det offentliga Sverige. Man 
behöver inte publicera något för att det kommit på TT:s lista, men har det 
varit på TT är det alltid ok. Här är intressant att återigen knyta an till vad 
som förs diskussioner om ifråga om nyhetsvärdering på redaktionerna och 
inte. Det är de längre reportagen man diskuterar, telegrammen hörde jag 
under observationsveckorna inga kommentarer kring överhuvudtaget. 
Varför är det nu så? Ser man på redaktionens arbete är telegrammen på 
många sätt längst ner i nyhetskedjan. Det ligger minst arbete bakom dem, 
även om givetvis telegram i TV kräver en del eftersom de ofta ändå ska 
bildsättas. De åker lite in och ut i sändningar och tidningen beroende på 
utrymme och kan ses som ”pluggar” i nyhetsmixen. De ska finnas där för att 
framförallt ge en bra variation i nyheterna. Men telegrammen är inget man 
diskuterar. Lite talande är exempelvis att under observationsveckan på 
SvD var det en ganska turbulent personalsituation. Det var influensatider 
och dessutom pågick internutbildning i det nya redigeringssystemet 
Newspilot på tidningen för fullt. Det fick till följd att en av dagarna fick en 
medarbetare rycka in på utrikesavdelningen som inte arbetat där förut. När 
reportern fick instruktioner om hur utrikessidorna skulle disponeras var 
budskapet att välja telegram till notiserna efter eget intresse, vad reportern 
själv tyckte verkade intressant i nyhetsfloden.  

Har inget annat nyhetsmedium publicerat händelsen kan den alltså ses 
som lite suspekt. Något kanske inte stämmer eller också finns det andra 
oklarheter. Att istället publicera redan kända nyheter kan också 
argumenteras för med att man ska följa med i nyhetsströmmen. I citatet i 
tabellen hänvisas till att man bevakar så mycket kring valet av Mona Sahlin 
som ny partiledare i socialdemokraterna. Både Rapport (när 
valberedningen kom med sitt förslag) och Dagens Eko (bevakningen av 
kongressen när hon valdes) gav stort utrymme till valet av Sahlin. Man var 
på båda redaktionerna klart medvetna om att det mesta redan var sagt, men 
man upplevde att detta var något man ändå måste ge stort utrymme. Ett 
annat exempel kan hämtas från SvD. Rapporter från USA kommer om ett 
skottdrama på ett diskotek. På redaktionen är man lite osäker på om 
tidningen ska skriva om det och man bestämmer sig för att avvakta lite och 
se vad andra medier rapporterar innan man går vidare. 

Det sistnämnda - att ha egna nyheter - är centralt för en redaktions 
självförståelse och självkänsla. Det är här man skiljer sig från de andra 
medierna och där man bygger upp status som nyhetsledande jämfört med 
andra nyhetsmedier. Men det är en tunn linje mellan framgång och fiasko. 
Egna nyheter är viktiga, men det allra viktigaste är att andra följer efter. I 
tabellen citeras en nyhetschef som berättar vad som är en riktigt bra nyhet. 
Ett eget avslöjande står då högst på önskelistan. Att avslöjandet i detta fall 
gäller ett börsföretag visar att det också är viktigt, dvs. berör många. Andra 
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exempel på liknande resonemang är vanliga. Egen granskning och 
avslöjande av missförhållanden är ideala nyheter och de intervjuade inte 
svårt att påminna sig sådana nyheter. En redaktör berättar exempelvis vad 
som ses som den bästa nyheten i det egna mediet, vad som värderas allra 
högst. ”Den bästa nyheten är antingen ett helt eget avslöjande, vi har haft 
tsunamibanden att de låg gömda i ett kassaskåp som vår egen reporter drog fram, eller 
när vi avsatte SL-chefen. Vi kunde visa att han bjudit med frun på lyxresor till Island”.  

Men en nyhetsredaktion som bara publicerar egna nyheter skulle både 
bli misstänkliggjorda externt och internt. Visserligen finns det en stark vilja 
att publicera egna nyheter, men risken finns att man till slut tappar i 
trovärdighet om ingen annan följer efter. Just denna spänning mellan att 
producera egna nyheter och följa andra i nyhetsspelet kommenteras av en 
av de intervjuade på detta sätt. ”Det finns någon slags fälla i det där. Man kan ju 
alltid få fram egna nyheter, man kan ju göra nyheter på vad konstigheter som helst och 
säga att det är en egen nyhet. Den blir ju inte bättre för det. Man får ju passa sig så man 
inte får fram kufnyheter”.  

I valet mellan egna nyheter och allmänna är valet oftast enkelt. Egna 
nyheter väljs först. På Ekot diskuteras en dag om ett reportage om den 
spanska regeringen eller ett om kritiken mot Vattenfalls agerande i 
Tyskland ska sändas. Vid diskussioner med utrikesredaktören är det ingen 
tvekan. Den egna nyheten väljs före en allmän. ”Vi väljer Vattenfall eftersom det 
är en egen nyhet och ett bra reportage. Gonzales är en grej som snurrat runt och som vi 
gjort en grej på tidigare”. 
 

Att följa John eller att vara nyhetsledande 
Hur ska vi då förstå de olika strategierna för att välja och välja bort? Helt 
klart är att det är tätt knutet till frågan om de egna nyheterna och dess 
ställning – om spänningen mellan exklusivitet och allmängiltighet. Att 
egna nyheter har ett högt nyhetsvärde är något som står i alla journalistiska 
handböcker. Egna nyheter värderas högt och ännu bättre är det om andra 
medier i nästa skede publicerar de nyheter som man var först med. Även 
om nyheten producerats av redaktionen är det givetvis ett grundkrav att 
den också ska ha bedömts som viktig eller intressant. Men om nyheten är 
en egen nyhet behöver inte dessa kriterier vara lika starka. Hur ska man 
förstå denna vilja att satsa på egna nyheter och värdera dessa så högt? Här 
kan man se flera olika drivkrafter. En är att man gärna vill ha egna nyheter 
eftersom det är ett skäl för publiken att välja det egna mediet framför ett 
annat. Det kan med andra ord ses som en konkurrensfördel på 
publikmarknaden. Å andra sidan menar flera av dem man talar med på 
redaktionerna att ur ett publikperspektiv börjar detta kanske minska i 
betydelse. På SvD gör man ständigt jämförelser med DN och DI, vissa 
nyheter hoppar man också över eftersom de redan publicerats i 
konkurrenten. Men samtidigt medger man att dubbelläsning överdrivs. En 
av nyhetscheferna på SvD uttrycker detta förhållningssätt på detta sätt. 
 

Näringsliv har blivit bättre, har bättre självförtroende och kan dra på med stora egna grejor. Det 
kan vara en ganska stor affär en dag, men vi väljer att toppa med något eget just för att det är 
eget. Det andra vi har sagt är att vi inte ska överdriva det här med dubbelläsning eftersom det är 
ganska få läsare som har DI och SvD inbillar jag mig och ännu färre som både har SvD och 
DN. De kan man nästan bortse ifrån. 
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Samma resonemang hittar man på de andra redaktionerna. I dagens 
medielandskap är det svårt att anta att en nyhet skulle vara förbrukad ur ett 
publikperspektiv för att den publicerats i ett annat medium. En av 
medarbetarna på Ekot menar att ”…för några år sedan lade vi ett inslag om den 
var sänd någon annanstans. Idag är det svårt att veta om det sänts och dessutom är 
publiken så framgentariserad att man inte kan vara säker på att alla har hört.” 

I citatet finns en intressant synpunkt, nämligen hur svårt det är att veta 
om något publicerats eller inte. På alla redaktionsmöten diskuteras 
huruvida olika nyhetsvinklar är nya eller om de använts tidigare. Hur vet 
man då om en nyhet är ny eller inte? Vid redaktionsmötena litar man till 
om någon medarbetare minns om man gjort en liknande nyhet tidigare. 
Kommentarer som ”Det där gjorde X en grej på förra månaden”, förekommer 
ofta på morgonmöten och andra redaktionsmöten och de gör ofta att man 
släpper reportageidéer. Denna kvalitetskontroll bygger på redaktionens 
allmänna kontroll av nyhetsflödet. De allra flesta är flitiga 
mediekonsumenter och redaktionens kollektiva minne är här en central 
gatekeeper. 

Ett publicistiskt nederlag är att man kopierar andra mediers nyheter 
utan att veta om det. En sak är att ge erkännande när andra medier tagit 
fram en bra nyhet. Det är en helt annan sak att utan att veta om det göra 
exakt samma nyhet som andra medier och ändå presentera den som sin 
egen. Under observationsveckorna märktes flera gånger hur denna vilja att 
vara först med en nyhet också skapade viss stress. Reportrar har under 
arbetet förstått att andra medier också är på nyheten. Inför ett planerat 
reportage om Sverigedemokraterna har man fått ett tips om att Dagens Eko 
ska publicera en nyhet med samma vinkel på måndagen, vilket gör att man 
snabbar på processen och får ut nyheten redan på söndagen. Men på 
morgonmötet finns en viss bitterhet eftersom Ekot, som följde efter, fick allt 
erkännande. Alla andra medier citerade Ekots inslag och inte SvD:s. Här 
förlorade man statuskampen, trots att man var först.  

Men hur vet man att ingen annan gjort reportaget? Det finns ingen 
särskild person som har som uppgift att kontrollera att de nyheter man 
publicerar inte publicerats tidigare – av det egna mediet eller av andra – 
men det finns flera kontrollstationer. Görs ett reportage är det upp till 
researchansvariga eller den aktuella reportern att kontrollera uppslaget. 
Och Internet och andra databaser är givetvis naturliga verktyg. Men det 
höjs också lite lätt kritiska röster mot att man numera kan få reda på allting. 
En redaktör på Ekot svarar på frågan om hur man vet att nyheten inte är 
gammal. ”Före Internet var det vårt eget minne, nu kan man slå upp på Internet att 
detta gjorde Nordvästra Skånes tidningar för ett år sedan. På det sättet är det enklare, 
samtidigt förlorar det sin fräschör. Det där är gjort tidigare…. Det känns inte lika 
fräscht.” 

En medarbetare på SvD kommenterar samma fråga och menar att det 
ofta är magkänsla, men att man givetvis ändå alltid kollar, särskilt om det är 
en större nyhet och inte minst om det skulle vara ett scoop.  
 

Oftast känner man på sig om en grej är gjort, man känner på sig om man är ensam om en grej. 
Sedan kan man ju dubbelkolla i ett arkiv. Men man ska vara ärlig och säga att mycket är 
omskrivningar av andra artiklar. Men om man tror att man har ett scoop är man noggrann med 
att kontrollera att det inte stått någonstans. I det här allmänna flödet av små och stora händelser 
går nog det på känsla tror jag, oavsett redaktion. 
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Men flera man pratar med erkänner också att kontrollen ibland brister. Det 
händer att notiser kommer in flera gånger, men på olika avdelningar i 
tidningen, att reportage som sänts tidigare återkommer som telegram och 
att nyheter lätt omformade sänds en gång till. Den ständiga rundgången av 
nyheter i olika medier, kombinerat med mycket sändningar och tidspress är 
de förklaringar som anges.  
 
Figur 1. Solobarometern. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: figuren är bearbetad efter Schulz, 2006, sid. 190. 

 
 
Även om kopieringar av dessa slag förekommer är drivkraften att vara 
unik, att ha nyheter som ingen annan har det som står i fokus. Det finns 
också skäl att försöka vara exklusiv som inte bara handlar om publikjakt. 
Det finns inom journalistiken – som inom alla andra områden – en kamp 
om prestige och makt där blicken kanske inte i första hand är riktad mot 
publiken utan mot konkurrenterna och kollegorna inom det journalistiska 
fältet (Schulz, 2006). Flera forskare har pekat på att journalistiken och 
nyhetsvärdering kan tolkas som en kamp inom det journalistiska fältet på 
det sätt som den franske sociologen Pierre Bouirdieu visar (Bourdieu, 
1984). Inom alla fält pågår det en ständig kamp om status och makt. Denna 
kamp förs både inom en redaktion (vem får de bästa jobben? vem har 
bildbyeline?) som mellan medier. Just kampen mellan mediernas status 
mäts till stor del inom redaktionerna med att man har egna nyheter och 
framförallt egna nyheter som andra medier citerar och för vidare.  

I nyhetshierarkin finns det därmed en klar rangordning där vissa 
nyheter anses ha större status än andra. I figur 1 visas en sammanfattande 

Solo

Egen nyhet

Ideal: egen dagordning i nyhetsrummet (dyrt)

Praxis: Egna versioner av allmänna nyheter (billigt)

Tid/ resurser

Journalistiskt kapital

Egen vinkel

Egen expert

Egen version

Allmänna nyheter
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bild om hur man kan förstå nyheters status (kapital) i förhållande till vilka 
resurser de tar i anspråk. 

Det som Schulz benämner solohistorier är egna nyheter bygger på 
mycket eget grävande och stora resurser (Schulz, 2006). Helst ska de också 
kanske innehålla ett avslöjande av något slag. Kännetecknande för en bra 
solohistoria är att andra medier väljer att rapportera om den. Genom att 
andra medier återpublicerar nyheten får man en bekräftelse på att man 
sätter dagordningen, att den egna redaktionen har status. Det är sådana 
nyheter som är ideal på en redaktion och det är hit man strävar, även om 
man i det dagliga arbetet sällan har varken tid eller resurser till sådana 
nyheter. I den journalistiska praktiken befinner man sig oftast mycket 
längre ner på solobarometern. Längst ner ligger de allmänna nyheterna. 
Nyheter som finns i alla medier och som i stort sett inte skiljer sig åt mellan 
olika medier. Rapporteringen om Göran Perssons sista dagar som 
partiledare, den socialdemokratiska valberedningens presentation av 
Mona Sahlin och kongressens val av Sahlin var alla nyheter som 
rapporterades i alla medier och ofta skilde sig inte perspektivet mellan 
olika nyhetsredaktioner. Den stora fördelen med dessa är att de är billiga, 
dessutom är de certifierade nyheter. Man löper ingen risk genom att 
publicera dem och de motiveras med att man ska spegla nyhetsflödet, men 
problemet är att man inte skiljer sig från konkurrenterna.  

Men även här kan man sträva efter exklusivitet, att försöka göra om 
historierna så att de har något eget som inte andra har. En sådan strategi är 
att göra en egen version av nyheten, vilket ofta bara kan betyda att man 
exempelvis skriver om en nyhetsbyråtext. På Dagens Eko görs sådana egna 
versioner av telegram från TT och andra nyhetsbyråer ständigt. Lite högre 
upp i värdehierarkin finns egna experter där redaktionen inte nöjer sig 
med att bara göra en egen version av en allmän nyhet utan intervjuar en 
expert eller annan aktör för att göra ett tillägg till den ursprungliga 
nyheten. Ännu lite höger upp är egen vinkel, vilket innebär att man på 
något sätt hittar ett nytt sätt att berätta om den ursprungliga nyheten. En 
intervjuad uttrycker denna strategi tydligt: ”Tar vi en nyhet måste vi ta den ett 
steg längre. Det kanske visserligen kan vara en så stor nyhet att den inte går att 
undvika, men vi försöker ändå. Man gör det på ett helt eget sätt”. 

Det kan t ex innebära att man ”vänder på steken”, dvs. att man hittar ett 
helt motsatt perspektiv på den allmänna nyheten. Om denna egna vinkel är 
tillräckligt stark kan den till och med ses som en egen nyhet, att nyheten har 
sitt ursprung i den egna redaktionen. SvD:s bevakning av skandalerna 
kring den borgerliga regeringens första vecka är ett bra exempel på hur 
man gör en egen nyhet ur en allmän nyhet. 
 

Ministeravgångarna och så har vi någonting eget. Borelius hade ett hus skrivet på Cayman-
Islands och så kan man dagen efter visa att hon hade svarta barnflickor under ett helt år. Det 
tycker jag är jättebra, den allmän nyhet och vi går vidare. 

 
Egna nyheter skiljer sig från solohistorierna genom hur mycket arbete som 
ligger bakom dem. Rundringningar eller den enkät om familjepolitik som 
Rapport hade under observationsveckan är också sådana här egna 
nyheter. Det finns dock som redan påpekats alltid en risk att denna strävan 
att producera sådant som andra redaktioner inte har hamnar farligt nära 
pseudo-nyheter.  
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När nyhetsvärdet höjs och sänks 
I rapporten har redan diskuterats hur nyhetsvärdet kan höjas på olika sätt. 
Antingen genom medialiseringstekniker eller att man på olika sätt försökt 
hissa nyheten uppför ”solobarometern”. Men också under själva 
nyhetsdagen kan värdet hos en nyhet höjas och sjunka beroende på olika 
mediernas produktionsvillkor och inte minst utmaningen från nya 
medieplattformar. Som redan påpekats har de olika undersökta 
sändningarna lite olika fokus. Rapport 19.30 är en dagskrönika, men större 
egna nyheter ska sändas först i Rapports kvällssändning. Men i och med att 
Rapport sänder flera gånger varje dag, att SVT finns på webben och att text-
tv sitter på samma redaktion utmanas denna logik. Inte minst eftersom man 
har en policy att nyheter ska ut på första bästa plattform. Här en potentiell 
konflikt. På SvD finns en liknande situation. Nyheter ska ut så fort som 
möjligt och webben publicerar mycket av det som kommer i nästa dags 
tidning. Men liksom i Rapport håller man på de tyngsta nyheterna till 
morgondagens papperstidning. Under observationsveckorna märktes 
också sådana konflikter mellan webbredaktion och nyhetsredaktionen 
kring publicering av nyheter. Webben ville publicera, men redaktören 
vägrade att släppa nyheten med argumentet att den borde komma i 
pappersutgåvan först.  

Dagens Eko kvart i fem är inte den sändning där Ekoredaktionen lägger 
sina tyngsta egna nyheter. De publiceras istället i Morgonekot. Dagens Eko 
kvart i fem samlar upp dagens nyheter och spänningen mellan webb och 
radio verkar vara mycket mindre än på de andra redaktionerna. Troligen 
har det att göra med den vana som sedan många år finns inom radion att 
ständigt uppdatera nyheter under nyhetsdygnet. När man diskuterar med 
medarbetare på radion verkar det därmed finnas ett lite annorlunda sätt att 
se på nyheter som redan från början är bättre anpassat till on-line-
publicering. Det som talar för det är också att webben på Dagens Eko inte 
alls upplevs som en konkurrent på samma sätt som på de andra 
redaktionerna. Webben hänger snarare efter Ekots sändningar ”som en 
skugga”, som en medarbetare uttrycker saken.  

Radion, som sedan länge levt med ständiga uppdateringar, verkar ha en 
annan syn på hur nyheters status ska kunna fortleva. I en intervju med en 
redaktör förklaras hur man ser på viljan att nyheten ska leva vidare under 
dagen. ”Sina bra storisar vill man behålla. Har man haft en bra nyhet på morgonen vill 
man ju ha kvar den över dagen. Det ökar också möjligheten att andra medier ska tycka 
att det här är viktigt och det här ska vi nog göra”. 

Sättet att hålla kvar nyheten är då att exempelvis att använda de 
strategier som används för att höja nyhetsvärdet på solobarometern. Nya 
källor, t ex att de som kanske kritiseras i det ursprungliga reportaget får 
uttala sig är en sådan. När redaktionen sedan bedömer att alla vinklar är 
uttömda och att alla röster sagt sitt ses nyheten som ”färdig” eller 
”komplett”. Till skillnad från de andra medierna verkar radionyheten inte 
ha behov av att vara klar i den första versionen, utan den publiceras med 
en medveten tanke om att nya den ska kompletteras med ny information 
under dagen. Att på detta sätt bygga på en nyhet efterhand och få den att 
fortsätta leva under nyhetsdagen är på många sätt karakteristiskt för 
webpublicering (Hedman, 2006).  

En annan tolkning av webbens relation till radion är att den fortfarande 
ses som så perifer att den inte riktigt utmanar ännu. Gunnar Nygren drar i 
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sin studie av Radio Stockholm slutsatsen att webben och radion är 
diametralt skilda världar. Radio bygger på närvarokänsla, samtidighet och 
är ett flöde, medan webben i stor utsträckning kan ses som ett arkiv med text 
och bild dit användaren måste söka sig aktivt (Nygren, 2008).  

Men nyheter förbrukas också. Något som börjat som en större nyhet på 
morgonen devalveras under dagen om inget nytt tillförs. Från att ha varit 
ett längre reportage blir det sent på eftermiddagen bara ett telegram. Detta 
sker dock oftast med allmänna nyheter som varit ute och valsat i andra 
medier under dagen. På Ekot diskuteras exempelvis ett inslag om förslag 
till nytt betygssystem och om det kan sändas igen. Kommentaren från 
redaktören är ”Betygen kan man väl köra igen, bara det inte är för nära de stora 
sändningarna”. Här är då en nyhet som är på väg ut från nyhetsdagen. 
Eftersom det inte är aktuellt att ha med den i Ekot kvart i fem eller kvart i 
sex, anses den inte heller kunna sändas för nära dessa i tid. Då hade det 
kanske upplevts märkligt att den inte fanns med i dagens uppsummering. 
Nu är nyheten på väg ut och ska därför sakta fasas ut. 

Nyhetsvärdet kan också sjunka eftersom ett planerat inslag inte blir som 
man tänkt sig. Den idé man hade visade sig kanske inte riktigt hålla, eller att 
reportern inte lyckades med sitt jobb den dagen. Men som redan påpekats 
är det få inslag eller artiklar som inte publiceras alls. Sättet man hanterar 
det på är att de antingen (1) hamnar längre ner i sändningen/längre bak i 
tidningen, (2) publiceras i en mer undanskymd sändning eller (3) redigeras 
om till ett kortare inslag/artikel eller kanske ett telegram. Så även om 
nyhetsvärdet på vissa nyheter kan sjunka rejält är det sällan de inte alls 
publiceras om de är satta i produktion. 

Som mediekonsument upplever man att en definitiv gräns mellan vad 
som är publicerat och inte. Det är inte så konstigt eftersom nyhetsgenren 
har ett tilltal och ett sätt att framställa nyheter som ger ett intryck av 
auktoritet och kontroll. Göran Rosenberg ger i sin bok Tankar om journalistik 
en talande beskrivning av detta fenomen genom att diskutera varför en del 
TV-nyheter har många TV-skärmar bakom ryggen på nyhetsuppläsaren. 
Det ska ge ett intryck av att medierna har överblick och kontroll på vad som 
händer runtom i världen. Skillnaden att betrakta nyheter inifrån eller 
utifrån är dock markant. Om man som mediekonsument upplever en skarp 
gräns mellan nyheter och icke-nyheter är det på redaktionen mycket mer 
flytande. Man har en mycket mer relativ gräns mellan vad som publiceras 
och inte. Dessutom kan en nyhet som inte kom med i en sändning alltid 
publiceras i en senare sändning eller kanske på webben. Tidigare nämndes 
att en av redaktörerna på Rapport fick kommentera de nyheter som valdes 
bort under dagen. Hans svar illustrerar detta mer relativa förhållningssätt 
till gränsen mellan nyheter och icke-nyheter.  
 

Myrorna har vi gjort ett antal gånger tidigare. Det kan man hoppa över om man vill, kan man 
också göra om man vill…// Svenskt Näringsliv, låter inte heller ointressant // Formex har vi varit 
på tidigare. Skulle man kunna gå på för att göra en avslutare. Men det är också beroende på 
vilka reportrar man har inne, vilka folk man har att tillgå. Men det skulle man absolut kunna 
göra.  

 
Citatet visar tydligt hur den tydliga åtskillnad som man som 
mediekonsument upplever inte alls är särskilt central eller problematisk på 
redaktionen. Alla vet att det förutom de nyheter man publicerat också finns 
ett stort antal nyheter man kunde ha publicerat och ingen skulle ha höjt på 
ögonbrynen om man gjort andra val. Vad är det då som gör att gränsen 
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mellan det som valts och valts bort känns så definitiv som läsare, lyssnare 
eller tittare? Förklaringen är just det tilltal som nyheter har. En av 
redaktörerna resonerar om vad som krävs av en nyhet för att den ska toppa 
Rapport. ”Om den ska nolla måste den vara kortare, vara hårdare vinklad, låta 
nyhetsmässig. Den ska ha en mening som känns omistlig, exempelvis: Aldrig har så 
många etc.”. 

Om aktualitet är den ena aspekten av nyhetsillusionen är gränsen 
mellan nyheter och icke-nyheter kanske den andra. Illusionen om att det är 
just dessa nyheter som är de allra viktigaste, allra mest relevanta för 
mediepubliken. Att det finns många andra möjliga nyheter är inget man 
berättar för publiken. 
 

Nyhetsmixen – variation håller kvar publikintresset 
En annan aspekt som har att göra med medieformatet är själva 
nyhetsmixen den aktuella dagen. Nyhetsdagen är sitt eget universum och 
nyheterna ska i första hand fungera tillsammans med de andra nyheterna 
den aktuella dagen. Detta resonemang har återkommit flera gånger i olika 
citat tidigare i rapporten. Nyhetsmixen handlar om variation. På en 
redaktion vill de ansvariga ha en sändning där olika sorters nyheter 
tillsammans skapar det man upplever som en tilltalande blandning. 
Variationen handlar därmed i stor utsträckning om att hålla kvar publikens 
intresse. Det finns då flera olika strategier för att variera nyheterna. Ett sätt 
är att det inte ska finnas för många nyheter om samma sak. Ingen 
nyhetschef skulle komma på tanken att låta alla inrikesnyheter handla om 
skolfrågor eller skatter. Det skulle skrämma bort läsarna. De som inte är 
intresserade av just dessa frågor hittar inga nyheter som tilltalar dem och 
de som trots allt är intresserade tröttnar till slut av all upprepning. En 
medarbetare på SvD illustrerar resonemanget med hur de tänker kring sina 
toppnyheter. ”Vi brukar säga att en nyhet inte kan toppa mer än tre dagar i rad. 
Sedan skrämmer den bort läsare. Och även om den inte skrämmer bort de 
intresserade skrämmer de bort alla andra som inte är intresserade av just den frågan”. 
På liknande sätt resonerade en utrikesredaktör. Det fanns flera nyheter om 
bombrättegången i Spanien, men istället lyfts en nyhet om Kuba upp för att 
få en större variation på utrikesnyheterna en av dagarna. 

En annan variant är att blanda tyngre nyheter och lite lättare material. 
Som vi sett har SvD byggt in detta tänkande i sitt sätt att redigera tidningen, 
med sina olika krav på nyheter på olika tidningssidor. För Rapport finns 
det också ett tydligt tänkande av att blanda upp tyngre nyheter med lite 
lättare. Under nyhetsveckan var ett tydligt exempel på en sådan en kort 
bildsekvens där ett rådjur lyckades ta sig upp på isen ur en vak. Inget viktigt, 
men en liten extra krydda som kanske kan fånga intresset. Och som vi såg 
tidigare fanns även dessa tankar på Ekot, även om nyheter på temat ”Kul i 
kvart i fem” upplevdes som svårt att få till.  

Men variationen kan även ske på andra sätt, inte minst genom att växla 
mellan makthavare och medborgare. I alla medierna påpekade man att det 
inte var några som helst problem att få med makthavare, men att få vanliga 
människor i nyheterna upplevdes mer problematiskt. Just denna 
frustration över makthavarperspektiv är också en av förklaringarna till det 
beröm som nyheter där enskilda människor framträder får. Som kontrast 
till politiker, myndighetsrepresentanter och andra makthavare blir vanliga 
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människor i medierna ett effektfullt sätt att skapa variation som 
förhoppningsvis gör att mediepubliken stannar kvar.  
 
 

Nyheter om hot och kriser 
Som avslutning ska på följande sidor nyhetsvärdering och nyhetsurval av 
de särskilda hot och krisområden som nämndes i rapportens inledning tas 
upp. Här kommer då strategier för att välja och välja bort återigen 
illustreras, men nu lite mer i ljuset av nyheter om hot och kriser. De 
områden som ska analyseras är miljö/klimatfrågan, bevakningen av 
stormen Per och upplarmningen inför nästa befarade storm samt hur man 
hanterade de återkommande självmordsattentaten i Irak. 
 

Klimathotet och miljöjournalistikens återkomst 
Miljöfrågan som nyhet har vandrat upp och ner på mediernas dagordning 
över tid. Efter toppnoteringarna i slutet av 1980-talet dalade dock intresset 
för miljöfrågor, både hos medierna och hos medborgare (Djerf-Pierre, 
1996). I de studier som gjorts om hur medierna bevakat miljöfrågan är det 
tydligt att den visserligen har sin givna plats i nyhetsmixen, men att den 
under 2000-talets början inte stått allra högst i kurs i samhällsdebatten. 
Under hösten 2006 förändrades bilden dramatiskt. Visserligen lyckades de 
politiska partierna (och medierna) med konststycket att utelämna miljö- och 
klimatfrågor under hela valrörelsen 2006 (Asp, 2006), men därefter seglade 
klimatfrågan upp på den globala arenan och där har den stannat sedan 
dess.  

Det finns givetvis en mängd orsaker till varför klimatfrågan har blivit en 
stor global fråga. Frågar man de journalister och andra medarbetare på 
redaktionerna ger de i stort sett samma svar om varför miljöfrågan fått så 
stort genomslag. De faktorer de lyfter fram är en kombination av viktighet, 
relevans och inte minst avvikelser från det normala.  
 

En orsak här i Sverige och Europa är vädret under förra året. Det var väldigt lång och varm vår, 
vintern var också lång i och för sig, men det var en varm vår, en jättevarm sommar, en varm höst. 
Sedan kom de här stora regnen sent på hösten. Samtidigt kom Al Gores film och den här 
satsningen Planeten på TV. Nicolas Sterns rapport och när kungen öppnade riksdagen var det 
oron för klimatet det första han nämnde. Plus att allmänheten har haft en känsla genom vädret 
att det nog är något konstigt nu.  

 
På SvD fick detta också tydliga organisatoriska konsekvenser. Tidigare 
hade man haft en miljöreporter, men tidningsledningen upplevde att det 
inte genererade tillräckligt mycket nyheter varför reportern fick ett annat 
uppdrag på redaktionen. Argumentet var att med en så slimmad redaktion 
som man har var det en allt för stor lyx att ha en specialreporter på ett 
område som man inte upplevde gav nyheter hela tiden. Men när 
klimatfrågan steg på dagordningen tillsattes tjänsten igen. Syftet var att få 
en expert på redaktionen som kunde hjälpa till att hålla ett bredare 
perspektiv och bedöma larmrapporter och utspel, eller som en av 
redaktörerna uttrycker det: ”Hur ska vi kunna bedöma detta som 
nyhetsredaktörer? Hur ska vi som lekmän kunna bedöma vad som är viktigt. Hon kan 
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verkligen sovra i alla dessa hundratals rapporter om klimatet. Vad är trovärdigt? Vad 
är det för forskare bakom?”  

Just denna expertfunktion inom redaktionen lyfter alla redaktörer fram 
som central. En specialreporter är en motvikt mot nyhetsflödet och de 
påtryckningar som redaktionen utsätts för. En av redaktörerna beskriver 
hur viktigt det är med specialistkunskap på redaktionen för att bedöma 
larmrapporter. ”Vi har ju haft om forskare på KI som var ute och larmade jämt. Vi 
hade en grej om en som hängde på alla larm. Där stack vi hål på en sådan där 
larmbubbla”.  

Men det finns också en motbild vad gäller redaktörernas syn på 
specialreportrar. I flera intervjuer lyfter man fram synpunkten att 
specialreportrar ibland hamnar för nära sitt bevakningsområde, att 
nyheten blir för fackmässigt snäv och att redaktörens roll blir att försöka 
vrida fokus så att publikperspektivet hamnar mer i fokus – att nyheten ska 
kunna tilltala. Detta är en latent konflikt mellan olika roller på en 
redaktion. Specialreportrar anser inte allt för sällan att redaktörerna inte 
inser hur viktig en fråga egentligen är, medan redaktörerna inte anser att 
reporterns inte riktigt har nyhetstänkandet i fokus (jfr Johansson & Berglie, 
2006). Just denna inneboende konflikt i redaktionsmiljön aktualiseras i 
diskussioner kring urval av miljönyheter och även hur de ska vinklas. 
Avvägningen mellan mer strukturella aspekter av miljöfrågorna och de 
som direkt relaterar till människors vardag förekommer ofta.  
 

Man landar lätt i att det är jättebra att du rapporterar om sopsortering, det är så nära 
människor, det är enkelt på något vis att illustrera. Men jag kan ju tycka att sopsortering kan 
man ta upp när det kommit någon rapport, men det finns ju mycket större miljöproblem. Som 
miljöreporter har ett ansvar att visa för publiken vad som är mygg och vad som är kameler. 

 
Specialreportrar ser ofta sin roll som ”djävulens advokat” och menar att det 
lätt blir indignationsvinklar på nyheter utan reflektion om vad det 
egentligen handlar om. När det gäller miljörapporteringen upplevs det 
som viktigt att inte följa med nyhetsströmmen eller larmrapporter alltför 
lättvindigt. ”Man måste hela tiden ha för näsan, vad betyder det för miljön? Är det ett 
slöseri eller är det hanterbart?” poängterar en av de intervjuade.  

När klimatfrågan är så stor som nyhet är givetvis en central fråga om den 
kommer att fortsätta att vara det. Är det en tillfällig topp eller kommer miljö 
och klimat fortsätta att vara en av de allra största på nyhetsmediernas 
dagordning även i framtiden? Ganska naturligt är alla som intervjuades 
övertygade om att miljöfrågan kommer vara på agendan en lång tid 
framöver. Ett argument är att den inte bara är en vetenskapsfråga utan 
också en politisk fråga som inte minst i Sverige kommer att prägla hela 
mandatperioden för den borgerliga regeringen. Dessutom har den blivit så 
stor att den inte bara är en angelägenhet för nyheterna. Klimatet finns i alla 
delar i en tidning, i alla genrer och program. En medarbetare på SvD 
berättar om hur man på Näringsliv tagit i klimatfrågan. 
 

Det finns en diskussion, man kan göra privatekonomivinkel på det. Det finns företag som håller 
på med solceller som är börsnoterade. Vi tog reda på hur de gick på börsen, hur lätt eller svårt de 
hade att få eget kapital. 

 
De allra flesta man pratar med menar också att larmen inte är något man 
går igång på länge. Smältande isar och andra klimatförändringar fungerar 
inte längre som nyhetskrokar. Istället handlar det just som citatet ovan 
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visade, att hitta nyhetsvinklar på de tekniska lösningar som tas fram, 

granska dem och inte minst den politiska aspekten av klimatarbetet. Under 
de dagar som observationerna pågick hade som tidigare nämnts SvD just 
en granskning av detta slag.  
 
 
 
Med rubriken ”Miljöpeng för resan används fel” redovisas en rapport där 
forskare varnar för trenden att betala extra koldioxidutsläpp vid flygresor. 
Kritiken gick ut på att det var osäkert om de utlovade minskningarna 
faktiskt blir av. Mest osäkert uppgavs det vara att betala för projekt med 
trädplantering som kompensation, inte minst eftersom någon knappast 
kan garantera att de planterade träden finns kvar under den långa tid som 
krävs för att hålla kvar koldioxiden.  

Dessutom menar i stort sett alla intervjuade att miljöfrågan sprids till 
många andra områden och klimat är ett gångbart sätt att vinkla nyheter 
efter 2007. Nu kan man sälja in nyheter med klimatperspektiv inom alla 
nyhetsområden, vilket får en av reportrarna att konstatera att man lätt 
använder klimatvinjetter på allting.  
 

Vi har haft diskussioner när vi ska ha vår klimathotsvinjett, men ibland kommer den in när det 
handlar om miljö allmänt och det är inte bra. För klimathotet är en miljöfråga, hålen i 
ozonskiktet är en annan, resursanvändning och papper och skog är en tredje, biologisk mångfald 
är en fjärde, övergödning av havet är en femte. Ibland kan de hänga ihop, men det är lätt att de 
blir en kackelmödding. 

 
En intressant aspekt är hur journalister som arbetar med miljö och 
klimatfrågan hanterar det faktum att det också finns klimatskeptiker som 
ifrågasätter slutsatsen att det överhuvudtaget sker en klimatförändring, 
alternativt att denna förändring inte är en konsekvens av människans 
påverkan. Dessa klimatkritiker kräver också att få komma fram med sina 
åsikter i medierna och kontaktar därför ofta miljöreportrarna. Kravet som 
förs fram är att det ska finnas en balans i rapporteringen, vilket är något 
som ofta kan slå an hos journalister, inte minst eftersom en grundläggande 
journalistisk strategi att lösa krav på objektivitet och opartiskhet är just att 
en åsikt ska balanseras av en annan (Ekström & Nohrstedt, 1996). Genom att 
balansera åsikter kan man som journalist komma runt problem med att själv 
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bedöma vad som är en riktig verklighetsbeskrivning. När det gäller 
klimatfrågan väljer man dock att frångå denna princip. Istället lutar man sig 
mot hur vetenskapssamhället fungerar och bedömer vad som är verifierbar 
kunskap. Så här beskriver en av miljöjournalisterna hur klimatskeptikerna 
hanterar kraven på balans. 
 

Just klimatfrågan är detta ett problem eftersom just den delen har klimatskeptiker bespetsat sig 
på. De kan inte visa att det är si, det kan inte bevisa att det är så. Och jag tycker inte att det är 
min sak att gå in och bemöta. Däremot om det kommer en seriös forskningsrapport som visar på 
oklarheter kan jag skriva om det. De klagar, de här skeptikerna att de inte får någon plats i 
medierna. Men de har inte bedrivit någon forskning själva och då vet jag inte om de kvalat in 
riktigt. Bara för att de tycker. Det finns människor som tycker om A-kassan. Man måste ha en 
position som gör att man är efterfrågad i spalterna.  

 
Efter hösten 2007, då klimatfrågan formligen exploderade, är miljöfrågans 
plats på dagordningen given igen. Men ingen av de intervjuade på olika 
redaktioner menar att journalisterna hade något att göra med denna 
förändring av mediedagordningen. Det var krafter utanför 
nyhetsmedierna som skapade den miljödebatt vi ser idag. När 
nyhetsgenomslaget blev så stort följde medieorganisationerna efter och nu 
ser vi det som redan Johan Galtung och Marie Holmboe Ruge skrev i 
mitten av 1960-talet om nyhetsvärdering (Galtung & Ruge, 1965). 
Miljöfrågans ”tröskelvärde” har sänkts och även om det inte räcker med att 
larma finns det inom nyhetsorganisationerna en ständig beredskap, med 
specialreportrar och färdiga vinjetter att använda. Klimatkroken är en 
gångbar nyhetsvinkel inom medieorganisationerna, vilket givetvis gör att 
aktörer utanför medierna gärna kopplar på en klimatvinkel på en nyhet 
man vill skapa publicitet kring. 
 

Stormen Per och uppladdning inför nästa 
Som redan nämnts skedde observationerna på Rapportredaktionen 
dagarna efter att stormen Per dragit in över Sverige. Vid intervjuer med 
medarbetarna bedömdes rapporteringen som mycket bra. ”Stormen – mycket 
bra dramatiska bilder och känslor. Många är intresserade även om man inte är 
berörd”, var omdömen som fälldes av intervjuade.  

Under veckan pågick uppföljningar av vad som skett. Det som får mest 
uppmärksamhet är bilder från Skåne, som visar att delar av kusten sköljts 
bort av stormvågorna. Dessa bilder får mycket beröm både direkt när de 
kommer in från de regionala sändningarna och efter att de sänts. I 
kommentarerna på redaktionen sägs också tydligt att inslaget kanske inte 
är så nyhetsmässigt, men har bra bilder som motiverar publiceringen. I 
bildredigeringen görs också – utan att någon kommenterar det – en tydlig 
dramatisering. Bildsekvensen klipps så att förödelsen ser så omfattande ut 
som möjligt. I hela filmsekvensen blir inte denna effekt lika tydlig som i den 
version som visas. Här är en ganska tydlig journalistisk praxis som 
framträder. I användande av bilder arbetar man mot en dramatisering som 
inte alls handlar om förvanskning, men de dramatiska elementen förstärks 
en aning. I löpet heter det att ”Stormen slet bort”, vilket också stärker 
dramatiken (Hvitfelt, 1985).  

På onsdagen konstaterar man att SMHI varnar för storm igen redan till 
helgen. Visserligen är det flera dagar kvar, men nu måste den redaktionella 
beredskapen planeras. Hur ska man hantera stormvarningen? Det står 



Studier i Politisk Kommunikation nr 19 · 2008 55 

redan klart att om det blir storm, så kommer den att drabba södra Sverige 
igen. Till saken hör att Rapportredaktionen planerat att satsa ganska stora 
resurser på en resa till Gotland med sändningsbussen. Bakgrunden är den 
planerade gasledningen i Östersjön och ett informationsmöte är planerat i 
Visby, vilket man vill bevaka. Dessutom vill man göra flera inslag om 
gotlänningarna och gasledningen. Rapport har inte sänt så mycket om 
gasledningen tidigare och vill nu göra några reportage ”på plats”. 
Nyhetskroken är ”upprörda gotlänningar” och när en medarbetare frågar 
sig vad man gör om ingen är upprörd blir svaret från en av redaktörerna att 
”man kan alltid intervjua miljöorganisationer och annars får man gå och leta upp 
några upprörda gotlänningar”. Citatet säger en hel del om hur 
nyhetstänkandet går till. När man vill ha en konfliktvinkel i reportaget och 
letar tills man hittar en. Men det speglar också en grundläggande syn på 
samhället. På en annan redaktion kommenterar en redaktör ett politiskt 
förslag så här: ”Det finns inga perfekta politiska förslag. Det finns alltid 
komplikationer…jag tog bort det pinsamt positiva”. Den verklighetsuppfattning 
som det synliggör en samhällssyn där det alltid finns latenta konflikter 
inbyggda i alla politiska förslag, beslut eller händelser. Det finns alltid en 
motbild till den bild som lyfts fram och det är journalistikens uppgift att 
visa fram denna motbild, dvs. att granska makthavarna och deras 
verksamhet. 

Den trånga sektorn för stormrapporteringen i Rapport gäller 
sändningsbussen. Om det nu är en storm på väg och bussen är på väg till 
Gotland kan man inte få de bilder och inslag man vill ha. Därför blir det 
extra viktigt att planera i förväg. Frågan är också vart sändningsbussen ska 
åka. Ska den till västkusten eller kanske till Småland? I diskussionerna vägs 
de olika alternativen mot varandra. En viktig faktor är givetvis var den 
befarade stormen väntas få störst konsekvenser. Beslutet blir dock att 
bussen – om den åker – åker till Småland. Skälet som anförs är att 
räddningschefen i Ljungby är en bra person att intervjua. Han har varit 
med i tidigare krisrapportering, inte minst under de översvämningar som 
drabbade orten 2004 och flera av de ansvariga påminner sig om hur 
räddningschefen uttryckt sig på ett sätt som upplevts mediemässigt – klart, 
kortfattat och med en naturlig auktoritet.  

Men ännu är det inte klart om det blir storm eller inte. Under 
förmiddagen på torsdagen håller en av medarbetarna ständig kontroll på 
SMHI:s bedömning av stormläget och klockan 10 håller man ett 
”metrologmöte” med SMHI. Då står det klart att det inte blir en storm i 
samma omfattning som Per. Istället handlar det efter mötet om man ska gå 
ut med stormvarning överhuvudtaget. Orkan är det inte tal om längre. 
Slutsatsen är istället att det kanske blir besvärligt om det börjar snöa natten 
till söndag, men inget som kräver någon särskild bevakning. Larmet blåses 
av och den planerade resan till Gotland kommer att genomföras som 
planerat.  

Denna korta ”upplarmning” är inget ovanligt. Liknande situationer, där 
redaktionen planerar inför situationer utöver det vanliga, finns på alla 
redaktioner. Vissa menar också att nyhetsredaktioner ofta fungerar allra 
bäst i dessa lägen, då man samlar sina resurser mot att lösa bevakningen av 
en större händelse. Om det blir en större storm, bedöms det som en given 
stor nyhetshändelse som konkurrerar ut andra mer planerade nyheter. 

Men stormuppladdningen aktualiserar flera aspekter av de saker som 
styr nyhetsarbetet. Kanske inte så mycket konflikten mellan det intressanta 
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och det viktiga, utan snarare det som tidigare benämnts som medielogik 
och de resursbegränsningar som karakteriserar nyhetsarbetet. De 
ekonomiska resurserna – tillgången på sändningsbuss – är en central 
resursbegränsning som blir styrande för vad man kan bevaka och hur man 
ska hantera en potentiell nyhet. Hade det funnits obegränsade resurser 
hade den delen av nyhetsprocessen aldrig blivit en så central fråga som 
den blev. Man hade både kunnat åka till Gotland, västkusten och Småland 
och inte behövt välja. Men det intressanta är att när resurserna sätter 
gränserna ställs saker och ting på sin spets – vad värderas högst? Helt klart 
är att stormen värderades högre än Gotlandsresan, och när frågan gäller 
vilket område man ska sända direkt ifrån kommer medielogiska aspekter in 
i sammanhanget. I avsnittet om medielogik nämndes anpassningen till 
mediernas formspråk som en viktig aspekt. I valet hur den befarade 
stormen skulle bevakas kom en sådan formmässig aspekt att spela en direkt 
avgörande roll. En källa som sedan tidigare visat sig fungera bra i TV-rutan 
fick till viss del fälla avgörandet.  

 

Dagens Irakbomber 
Rapporter om nya självmordsattentat från Irak upplevde man på 
redaktionerna som problematiska. Detta eftersom de på många sätt 
utmanar hela nyhetstänkandet, då flera olika nyhetsvärderingskriterier 
krockar. Dessutom utmanas de etiska gränserna, inte minst ifråga om 
bildpublicering. På alla redaktionerna kom det under 
observationsveckorna flera rapporter om självmordsbomber med många 
döda från Irak. En sådan händelse är dramatisk, innehåller konflikt och 
speglar dessutom en viktig händelse i internationell politik. Å andra sidan 
blev det under denna period så många självmordsbomber att det nästan 
blev ett normalt tillstånd. En av de intervjuade ger sin syn på hur det 
grundläggande i nyhetstänkande är avvikelsen från det normala, vilket ofta 
är detsamma som nyheter om olyckor, brott och krig. Men han påpekar att 
förhållandet blir det omvända i en krigssituation. ”Ta en stad som Bagdad. 
Om det skulle bli lugnt där, om det skulle bli fred då är det en nyhet. Då är det det 
onormala tillståndet, normaltillståndet är att det är krig. Det är så jag definierar en 
nyhet”. Att fortsätta att berätta om självmordsattentat i Irak blev därmed en 
nyhet som inte avvek från det förväntade och därför inte uppfyllde ett av 
de mest grundläggande nyhetskriterierna – att vara oväntat. 

En annan svårighet är också avståndet – både det geografiska och det 
kulturella. I nyhetsvärderingens vardag är närheten till publiken – i tid, 
geografi och kultur – centrala för hur saker bedöms. Lite krasst kan man 
säga att det krävs fler döda ju längre bort från Sverige händelsen sker. Om 
det inte finns svenskar inblandade att antalet döda är relaterat till 
kulturgeografiskt avstånd. Allt för att identifikationen för mediepubliken 
upplevs vara svagare ju längre bort något sker (Prakke, 1968). Vid en sådan 
diskussion med en utrikesredaktör menar han dock att en typ av olyckor 
ligger utanför denna ekvation, nämligen trafikflyget. Skälet till flygets 
särställning är att flyget inte endast är en lokal angelägenhet i en 
globaliserad värld, utan internationell. Flygsäkerhet är inte en lokalt. Till 
skillnad från vägtrafiken förväntar vi oss att det inte ska spela någon roll 
var någonstans man flyger i världen, även om statistiken där talar sitt 
tydliga språk om motsatsen. Därmed upplever vi att en flygolycka i en 
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annan världsdel också är något som angår oss – hände det där kan det 
också hända här. 

Går vi tillbaka till Irakkriget visade samtal med redaktörer och reportrar 
att man upplevde en viss frustration över de närmast dagliga 
bombattentaten i Irak. Flera pratar om en viss ”inflation” i antal döda för att 
självmordsattentaten ska bli nyheter jämfört med tidigare. ”90 döda, ja det 
räcker väl för att motivera publicering”, säger en lite uppgivet när rapporterna 
om ytterligare attentat når redaktionen. Men ändå bedömer man i de flesta 
fall att man bör rapportera om det, även om det bara blir ännu en siffra att 
lägga till de tidigare och ännu fler bilder på lemlästade människor. 

Telegram från internationella nyhetsbyråer når alla redaktioner. När 
det gäller rapporteringen från Irak och andra oroshärdar har TV och press 
också bildbyråmaterial att tillgå. Här blir bildtillgång och även vilka bilder 
som upplevs som möjligt att publicera något som måste hanteras. Det 
kommer en ständig ström av bilder in på redaktionerna. Många bilder visar 
döda människor. Ser man till vad som publiceras märker man ganska 
snabbt att både Rapport och SvD har en ganska återhållsam bildpolicy. 
Man kan givetvis diskutera om inte toleransen för mer dramatiska bilder 
ökat, men om man ser vilka bilder som väljs bort på redaktionen är det helt 
klart att de bilder som väljs relativt sett är återhållsamma. En medarbetare 
menar att man numera är ännu mer restriktiv än tidigare, att man vill 
bespara läsarna allt elände trots att bilderna man får in från internationella 
bildbyråer blir ”värre och värre”. Ett annat problem som upplevs på 
redaktionerna är att vardagsbilder av exempelvis länder i Mellanöstern 
ofta är svåra att hitta, däremot finns det bilder på lemlästade kroppar och 
gråtande människor i överflöd. En av medarbetarna på utrikesredaktionen 
berättar att när han letade efter en bild av ett bröllop hittade han bara en 
bild av ett amerikanskt par som gifte sig i Amman.  
 

Vid nyhetsdesken – nyhetsvärdering och nyhetsurval 
Analyserna av nyhetsarbetets praktik, som varit i fokus i denna studie, har 
på många sätt bekräftat det som tidigare news-roomsstudier visat. 
Medieorganisationers val av nyheter är en komplex process, där beslut tas 
på många olika nivåer. Nyheter ska vara viktiga och/eller intressanta och 
det är ganska tydligt att kraven på att nyheter ska fånga publiken blivit allt 
större. Om nyheten av publicistiska skäl bedöms som viktig försöker man 
på olika sätt också göra nyheten mer tilltalande för publiken genom 
medialiseringstekniker såsom personifiering, konrektisering och kanske 
även dramatisering. 

Förutom dessa grundläggande styrfält finns det många andra hänsyn 
som också ska tas, vilka kan knytas till olika redaktionella villkor. Dessa är 
starkt bidragande till hur nyhetsbilden ser ut. Nyhetspolicyn spelar roll, 
inte bara ifråga om vilka typer av nyheter man prioriterar utan kanske i 
ännu högre grad att policies kring nyhetsformatet är avgörande för 
nyhetsprocessen. Har man exempelvis bildkrav på vissa sidor kommer det 
att påverka nyhetsbilden starkt (jfr Andersson-Odén, 2001). Vi har också sett 
hur många andra faktorer är avgörande. Arbetsorganisationen där tillgång 
på resurser, korrespondenter, antal specialreportrar mm är en starkt 
strukturerande faktor. Livet på en redaktion är därmed starkt strukturerat 
av produktionsprocessen och allt tydligare formatmässiga krav.  
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Liksom tidigare studier visat är det slående hur konsensusorienterat 
nyhetstänkandet är på en redaktion, inte minst bland de ansvariga 
cheferna. En intressant fråga är just hur denna konsensussyn på nyheterna 
konstrueras. Hur kommer det sig att det under dagen – och ofta även 
efteråt – inte finns mer skilda synsätt på hur nyheterna valts ut? En viktig 
förklaring är givetvis att chefer, reportrar och andra medarbetare är starkt 
insocialiserade i den aktuella redaktionsmiljön. Man har efter hand lärt sig 
vad som karakteriserar en nyhet i det egna mediet. Flera intervjuade 
berättade om att de gjorde dyrköpta erfarenheter när de började på 
positioner där de skulle välja ut nyheter. Den kritik de fick från andra 
ansvariga på redaktionen gjorde att man ”rättade in sig i ledet”. Detta är sig 
inget märkligt, utan är det sätt som normer och ideal ofta förs vidare inom 
en organisation.  

En annan viktig faktor som håller borta konflikter är den 
organiseringsprincip som råder kring nyhetsarbetet. Som utomstående slås 
man av alla möten som hålls under dagen på redaktionerna. Syftet med 
dessa möten är att samordna och uppdatera alla inblandade om arbetet på 
redaktionen. Dessutom är det en form av kvalitetskontroll. Finns det ny 
information eller måste man kanske tänka om? Men det går också se denna 
möteskultur som ett sätt att legitimera nyhetsurvalet för dagen. I tidigare 
studier har man exempelvis sett morgonmötet som ett sätt att ”prata 
tidningen bra”, att stärka organisationen inåt (Löfgren-Nilsson, 1999). Men 
morgonmöte och andra redaktionsmöten är också ett sätt att legitimera 
dagens nyhetsurval. När dagens urval av nyheter upprepas gång efter gång 
blir det också till slut självklart. Då dagslistan presenteras flera gånger 
under dagen har det också funktionen av att ”naturalisera” nyhetsurvalet. 
De nyheter som valts ut blir till slut en självklarhet på redaktionen. 

Dessutom finns det en annan aspekt av legitimering. Eftersom nyheten 
funnits med på listorna under hela dagen blir det också svårare och svårare 
att ifrågasätta den. Har man inte protesterat på morgonen är det lika bra att 
vara tyst, man har haft sin chans att säga ifrån. Med samma logik är det 
också svårt att även i efterhand komma och kritisera, särskilt om man varit 
med på redaktionsmötena under dagen före. Det var ganska tydligt att man 
på många sätt tog ett kollektivt ansvar för det som publicerats på 
redaktionen. Att det var på SvD:s morgonkonferenser som det förekom 
relativt kraftiga ifrågasättande av nyhetsurval passar också in i mallen. På 
mötet deltog personer som var nyhetsansvariga på olika avdelningar på 
tidningen och de kunde också ifrågasätta andra avdelningars 
prioriteringar på ett sätt som inte – åtminstone under 
observationsveckorna – upplevdes på de andra redaktionerna. De som 
kritiserade nyhetsurvalet dagen efter publicering på Rapport och Ekot var 
ofta de som inte varit i tjänst dagen före. Det kan ses som att de därför inte 
tog något ansvar för urvalet, utan kunde stå friare gentemot den 
naturaliseringsprocess som de återkommande redaktionsmötena innebär 
för nyhetsprocessen. 

 

Webben som nyhetsutmanare  
Som avslutning finns det skäl att ta upp den utmaning som det allt högre 
nyhetstempot och publicering dygnet runt och på olika plattformar får för 
nyhetsvärderingen. Att webben och andra nya publiceringsformer som TV-
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kanaler och kanske också mobila nyhetstjänster utmanar de traditionella är 
självklart. Medierna hanterar också dessa nya plattformar på olika sätt. 
Organisatoriskt finns de olika sätt, där en modell är att ha separata 
redaktioner (vilket alla de tre undersökta medierna i denna studie har). En 
annan är att ha olika former av integrerade redaktioner där exempelvis 
reportrar aktivt jobbar mot flera olika plattformar (Nygren, 2008).  

En tydlig utmaning som påvisats flera gånger i denna studie är 
ifrågasättandet av de traditionella mediernas nyhetsvärdering i och med 
att det som är nytt publiceras direkt på nya plattformar. Om allt nytt ska ut i 
första bästa sändning eller direkt på text-TV eller webb är frågan vad som 
blir kvar för de traditionellt statustyngda plattformarna, som 
papperstidningen och etermediernas huvudsändningar. Dessa frågor 
reflekterar aktivt de ansvariga på redaktionerna över och flera ställer sig 
också frågan vilken betydelse ett begrepp som huvudsändning 
överhuvudtaget ska ha framöver. 

Redan nu finns det en tydlig spänning mellan nya och gamla 
medieformer. Varför vänta med en nyhet till nästa dag eller till 
kvällssändningen om den är färdig? Det strider mot all annan nyhetslogik. 
Lösningen man har på redaktionerna – särskilt morgonpress och TV – är 
att producera egna nyheter som kan toppa de traditionella 
huvudsändningarna/plattformarna. Detta gör också att aktualitetskriteriet 
blir annorlunda jämfört med tidigare. För att få något som kan ”toppa” 
morgontidningen eller kvällssändningen och som kan konkurrera i 
nyhetsspelet, får man plocka fram något eget; ett eget grävjobb, en egen 
undersökning eller kanske ett avslöjande som i fallet med SvD och 
försäkringsfusket. Konsekvensen blir att nyheten som toppar de 
traditionella mediernas mest statustyngda plattformar blir en nyhet som 
inte alls är särskilt ny i betydelsen att den just hade hänt. Vad vi ser är 
därför en förskjutning, där toppnyheterna i traditionella plattformar blir 
det som tidigare i rapporten benämndes som egna historier eller 
solohistorier. Det viktigaste kriteriet för att hamna på vänsterkrysset eller 
att toppa nyhetssändningen är inte att det är nytt, det viktiga är att det egna 
mediet är ensam om nyheten. Vill man ha nyheter om vad som just har hänt 
får man leta på webben.  
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Bilaga: Livet som redaktionens skugga 
”Nu kan ni börja prata som vanligt igen”, sa jag då jag efter observationsveckan 
lämnade Ekoredaktionen. Det speglar den problematik som alla 
deltagande observationer har, att själva deltagandet i sig kan påverka hur 
människor pratar och agerar, att själva undersökningen förändrar det som 
ska studeras. Nu ska det sägas att denna påverkan troligen var mycket 
begränsad när det gäller nyhetsredaktioner. Precis som Löfgren-Nilsson 
(1999) påpekar är nyhetsarbetet starkt rutiniserat och följer ett ganska 
invant beteende, vilket minskar risken att sådana konsekvenser skulle vara 
särskilt överhängande. Vi ska komma tillbaks till dessa frågor, men först ska 
sägas något om urval av redaktioner och hur insamlingen av material gick 
till. Vid nyhetsdesken är en delstudie i projektet Hot på agendan En studie av 
nyhetsprocesser i samband med risker och kriser som leds av professor Lars 
Nord och professor Jesper Strömbäck vid Mittuniversitetet. Projektet har 
finansierats av Krisberedskapsmyndigheten och har som uttalat syfte att 
skapa en större insikt i hur de redaktionella processerna bakom 
nyhetsurval går till och dessutom kombinera detta med hur mediebilden 
ser ut. Därför genomfördes inom projektet både kvantitativa 
innehållsanalyser och redaktionsstudier. Eftersom syftet var att studera 
nyhetsvärdering gällande hot och kriser i rikstäckande medier var valet av 
nyhetsredaktioner att studera relativt begränsat. Innehållsanalyserna 
gjordes på Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet 
samt Aktuellt, Rapport och TV 4 Nyheterna under januari, februari och 
mars 2007, för att matcha innehållsanalyserna föll valet rikstäckande 
nyhetsredaktioner på TV, morgonpress och kvällspress. Dessutom 
utökades urvalet för observationsstudierna genom att också inkludera 
rikstäckande radionyheter. 

Tanken var att följa nyhetsprocessen en vecka på varje redaktion under 
dessa tre månader för att kunna relatera nyhetsbilden till 
observationsstudierna. Givetvis hade det varit önskvärt att göra ännu 
längre observationsstudier och helst på flera medier samtidigt. Det fanns 
dock inte inom forskningsprojektet resurser för en sådan design. Ett 
alternativ hade varit att koncentrera observationsstudierna till en enda 
redaktion för att på så sätt mer systematiskt kunna jämföra mediebild med 
redaktionsstudierna. I valet mellan det och att få en möjlighet att jämföra 
nyhetsprocessen vid flera olika redaktioner föll valet på det senare.  

Designen som valts medger därmed inte en direkt jämförelse mellan 
vare sig hur de olika redaktionerna valde mellan samma nyheter, eller hur 
nyhetsbilden och nyhetsprocessen gick till under hela 
undersökningsperioden på ett medium. Däremot ger studien möjlighet att 
jämföra hur nyhetsprocessen på ett mer generellt plan liknar och skiljer sig 
åt mellan olika nyhetsredaktioner och medier.  
 

Kontakter med redaktionerna 
Redan under hösten 2007 kontaktades redaktionerna. Efter formella 
förfrågningar och presentation av projektet möttes jag generellt av positiva 
reaktioner. Att enskilda personer inte skulle lyftas fram var en 
utgångspunkt och jag skickade även utdrag ur andra forskningsrapporter 
som visar hur problematik kring anonymitet för intervjupersoner 
behandlats tidigare. När det gäller anonymitet var alla på det klara med att 
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själva redaktionen inte kunde vara anonym. Även om jag hade valt att 
utelämna namnet på redaktionerna skulle vem som helst kunna förstå 
vilken nyhetsredaktion det gällde, större är inte mediesverige. För 
medarbetare var det annorlunda. Här var det som nämnts ovan en central 
princip att ingen enskild person skulle lyftas fram och att inga citat direkt 
skulle kunna hänföras till en viss person. I rapporten finns därför inga 
namn och när befattningar nämns är det sådana där det finns flera 
personer som har denna titel på redaktionen.  

När klartecken getts av ansvariga chefer förankrade dessa studien på 
redaktionerna. De enda redaktionerna som tackade nej till 
undersökningen var kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen som 
båda menade att de av princip aldrig släpper in utomstående till 
nyhetsdesken.  

Bemötandet på redaktionerna var mycket tillmötesgående, även om 
flera hade synpunkter på att släppa in en utomstående forskare på 
redaktionen. Min upplevelse var ändå att man tolererade min närvaro och 
efter några dagar verkar flera sett mig som ett naturligt inslag i 
redaktionsmiljön. Många sökte även upp mig för att berätta om hur de 
gjorde och tänkte. Även de redaktörer, nyhetschefer och 
redaktionssekreterare som fick mig som en ständig skugga verkade vänja 
sig snabbt. Istället för ett hot verkade flera tycka att det var ganska trevligt 
att ha en person som var intresserad av deras arbete och flera gånger blev 
jag till och med rådfrågad om olika saker från medarbetare på 
redaktionerna. Jag blev till och med inbjuden på en personalfest på en av 
redaktionerna, vilket jag dock avböjde. 

När jag var med på redaktionsmöten ombads jag också presentera mig 
och forskningsprojektet. Där kunde jag också svara på frågor om projektet 
och vad arbetet syftade till. Vid dessa möten var jag noga med att klargöra 
att alla intervjuer och samtal skedde med löfte om anonymitet. Dessutom 
var jag tydlig med att jag inte var intresserad av vilka beslut enskilda 
personer tog eller sade, utan att det handlade om att försöka analysera hur 
nyhetsprocessen fungerar på en större nyhetsredaktion. 

En viktig aspekt att ta upp i är i vilken avseende val av studieobjekt – 
nyhetsansvariga chefer – har haft betydelse för resultaten. Finns det en risk 
att ”chefsperspektivet” gett en skev bild av nyhetsprocessen? Det finns en 
uppenbar risk att de enskilda medarbetarnas roll i nyhetsprocessen setts 
som mindre betydelsefull än den faktisk är. Risken finns ju att fokuseringen 
på olika ansvariga chefer i observationer och intervjuer betonat deras makt 
i större grad än vad som faktiskt är fallet. Ett motargument är att jag under 
observationsveckorna också pratade med många journalister i informella 
samtal och de gav inte några direkt annorlunda beskrivningar än dem jag 
gett. Möjligen finns det drag av att den konsensussyn som jag diskuterat är 
mindre uttalad bland reportrarna, fler har där synpunkter som avviker. 
Men poängen är att de ansvariga cheferna har en mycket likartad syn, även 
om den inte alltid delas – kanske särskilt av specialreportrar. Det finns 
även andra källor som stödjer de tolkningar som gjorts i rapporten. I en 
alldeles nyutkommen bok om nyhetsprocessen, Nyhetsfabriken (2008), 
handlar en text om utrikesavdelningen på SVT. De beskrivningar som 
Gabriella Olgica Lindquist ger av arbetet på redaktionen stärker vad jag 
kan se den bild som ges i denna rapport om hur nyhetsurval går till (Olgica 
Lindquist, 2008).  
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En fluga på väggen? 
Min egen erfarenhet av redaktionsmiljön är ganska begränsad. Jag har 
aldrig arbetat på en nyhetsredaktion förutom den vecka jag pryade på 
Borås Tidnings lokalredaktion i Ulricehamn på 1980-talet. Men då 
fungerade jag mer som allt-i-allo än som journalist. På SVT:s nyheter har 
jag dock varit tidigare. Under valrörelsen 2002 följde jag 
valrörelsebevakningen några dagar på liknande sätt som i denna studie. 
Då valde jag dock att följa de enskilda reportrarna och deras arbete. Den 
gången resulterade dock inte observationerna i någon publicerad 
forskning, vilket inte heller var syftet.  

Även om jag läst ett antal studier om nyhetsarbete och hur livet på en 
redaktion fungerar är mycket ändå annorlunda när man ser det med egna 
ögon. Jag visste också att jag var tvungen att försöka anteckna allt jag såg 
direkt. Liksom man på semester ska passa på att ta kort på allting första 
dagarna eftersom det exotiska snabbt blir naturligt blir redaktionsmiljön 
och nyhetsrytmen snabbt en hemtam miljö, även för en forskare. 

Ett centralt problem vid observationsstudier är just hur man ska hantera 
dokumentation av det man observerar (fältanteckningar). Målet var att få så 
mycket material som möjligt, inte minst eftersom det är svårt att på förhand 
veta vad som är betydelsebärande och inte. Det innebär också att dessa 
anteckningar bör vara så detaljerade som möjligt. Dessutom skulle 
anteckningarna i minsta möjliga mån innehålla tolkningar av det som 
beskrevs utan istället vara så deskriptiva som möjligt (Löfgren-Nilsson, 
1999). Ett centralt problem är då hur denna dokumentation ska gå till. I 
andra studier finns det många exempel på hur forskaren försökt att inte 
direkt visa att han/hon iakttar och studerar hur arbetet går till. Strategier 
som att gå undan och skriva ner det man sett eller att vänta med att skriva 
ner något tills man är tillbaks på hotellrummet är några. Jag insåg dock att 
under den relativt korta period jag befann mig på redaktionerna skulle det 
finnas en risk att mängden material kunde bli allt för begränsad. Den 
forskningsstrategi jag valde var istället att vara helt synlig. Jag gjorde klart 
för alla vem jag var, att jag skulle skugga den nyhetsansvarige chefen under 
arbetsdagen. Dessutom hade jag mitt block fullt synligt och satt och skrev 
mitt i redaktionsmiljön. Nu antecknade jag givetvis inte direkt när jag 
pratade med medarbetare, men jag satt ständigt vid nyhetsdesken och skrev 
och gjorde noteringar. Nu upplevdes det sannolikt inte så provocerande 
som det kan låta, eftersom i många situationer har de andra medarbetarna 
papper och penna tillhands. På redaktionsmötena får alla ut en dagslista 
och att jag satt och antecknade var inte märkligare än att andra gjorde det.  

Den avgörande frågan är dock vilken inverkan min medverkan på 
redaktionerna haft för nyhetsarbetet. Det är min absoluta övertygelse att 
effekten av min medverkan på redaktionerna inte hade någon avgörande 
inverkan vad gäller nyhetsurval och diskussioner kring detta. Man kan 
givetvis tänka sig att en viss självcensur smyger sig på när man vet att man är 
iakttagen. Vissa konflikter och alltför cyniska kommentarer kanske 
undveks, men eftersom jargongen var ganska frispråkig på alla 
redaktionerna torde det problemet vara av mindre vikt. Om vi ska 
återvända till citatet i inledningen av detta kapitel så tror jag faktiskt inte att 
medarbetarna på Ekot sade något väsentligt annorlunda då jag försvunnit 
från redaktionen.  

Under observationsveckorna skuggade jag den ansvarige redaktören för 
Rapports 19.30-sänding och redaktionssekreteraren på Dagens Eko 16.45. 
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Jag följde dem i stort sett under hela arbetsdagen från klockan åtta på 
morgonen till dess att sändningen genomförts. För SvD blev förhållandena 
lite annorlunda eftersom inte samma person som har ansvaret på 
morgonen tills dess att tidningen går i tryck. Valet föll då på att fokusera på 
den nyhetschef som hade ansvaret under dagen och följa dennes arbete. 
Efter överlämningen följdes ingen specifik person utan jag befann mig vid 
nyhetsdesken och observerade och pratade med olika medarbetare. De 
deltagande observationerna var inte helt passiva utan jag frågade och hade 
ständigt informella samtal med nyhetsansvariga och andra personer på 
redaktionerna om motiveringar till nyhetsurval.  
 

Samtalsintervjuer 
Förutom observationer och informella samtal gjordes även ett antal mer 
strukturerade intervjuer (12 stycken) med nyhetsansvariga på 
redaktionerna. Även dessa var relativt informella till sin karaktär men var 
strukturerade kring ett antal teman/frågeområden. Dessa rörde 
nyhetsvärdering och nyhetsurval och var direkt hämtade från de teorier 
kring nyhetsarbete som diskuterats i teoriavsnitten i rapporten. Längden 
på intervjuerna var ca 20 minuter vardera. Intervjuerna spelades in med en 
diktafon som skrevs senare ut ordagrant.  

Intervjuerna var till stor hjälp för att kunna studera nyhetsprocessen. 
Dels kunde resonemang om hur man såg på nyhetsvärdering och 
nyhetsarbete utvecklas mer än i de korta samtalen vid desken, dels kunde 
vissa diskussioner som förts på möten och vid desken utvecklas. Inte minst 
kunde man i dessa samtal också diskutera de val som gjorts av redaktionen 
dagen före. Varför man valde som man gjorde. 

Under observationsveckorna testade jag också några olika sätt att 
försöka fånga in synen på nyhetsvärdering. Några fungerade bra andra 
mindre bra. En av de mer lyckade var som redovisades i tabell 2, där 
nyhetsansvariga fick kort kommentera varför de nyheter som sändes i 
gårdagens Rapport platsade i sändningen.  


