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Abstract 
Vi har undersökt SVTs förortsredaktioners dolda läroplan för att öka förståelsen för de 

nyhetsvärderande processer som pågår inom SVT när de rapporterar från förorter. 

Forskningen har bedömt journalistiken har bedömts som oförmögen att gestalta förorten på ett 

adekvat sätt, eftersom journalisterna ofta saknar erfarenhet av att bo och leva i en förort. 

Konsekvensen av detta har varit att en skadligt stereotyp bild av förorten förmedlas. Vi vill ta 

reda på ifall förortsredaktionernas arbete skulle kunna motverka stigmatiseringen av 

samhället. Vi har studerat vilka ideal, strukturer och konventioner som styr nyhetsvärderingen 

på SVTs nyöppnade redaktioner i Rinkeby och Södertälje. Genom att analysera journalistiken 

som kultur har vi kunnat förstå vilka ideal som nyhetsvärderingen följer. Vi redoviserar också 

hur nyhetsvärderingen går till, vart den tar plats och hur den lärs ut till nyanställda. Slutligen 

presenterar vi också på vilket sätt förortsredaktionen arbetar i förhållande till förorten som 

kulturell kontext. 

 

Nyckelord: Förort, redaktion, SVT, public service, nyhetsvärdering, journalistisk kultur, 

integration, segregation, stigmatisering, nätverk. 
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1. Inledning 
“SVT befinner sig i mångfaldens istid” (Pascalidou m.fl., 2017). Så skrev Alexandra 

Pascalidou med flera nuvarande och tidigare medarbetare på SVT i Expressen den 17 maj 

2017. Debattartikeln hävdar detta med anledning av att mångfalden är lågprioriterad och 

ibland obefintlig. “Bristen på mångfald är inte bara anmärkningsvärd, den är alarmerande. 

Detta, trots att SVT i mer än ett decennium talat sig varma om sina mångfaldssatsningar, sina 

policys och sitt uppdrag att spegla samhället” skriver de (Pascalidou m.fl., 2017). Ett sätt att 

försöka åtgärda den bristande mångfalden i tv-rutan är att flytta ut nyhetsredaktioner till de 

underbevakade förorterna. 

”Vi måste ut i förorterna [...] Vi får inte uppfattas 

som någon sorts tillfälliga besökare i en främmande 

verklighet.” (Eva Hamilton) 

Citatet ovan kommer från en intervju med Sveriges Televisions dåvarande VD (Dagens 

Nyheter, 2013). Då sa Eva Hamilton att SVT skulle leverera mer relevanta lokalnyheter. I en 

period när TV4 avvecklar sina lokalnyheter går SVT i motsatt riktning. År 2015 respektive 

2016 öppnade SVT Stockholm två nya lokalredaktioner, en i Södertälje och en i Rinkeby. 

Nyhetsredaktionerna har traditionellt legat långt ifrån storstädernas förorter och bemannas av 

personal som sällan eller aldrig bor eller befinner sig i de marginaliserade områdena. Det gör 

att bilden av förorten blir klyschig och stereotyp, vilket i sin tur leder till stigmatisering 

(Dahlstedt, 2005; Sandström, 2004; Ekberg, Finnäs, & Wallentin, 2015). Journalistiken blir 

ett resultat av ytlig information, låg lokalkännedom och baseras ofta mycket på vad 

myndigheternas framskjutna experter har att säga om ärenden i bevakningsområdet. Den 

sortens bevakning av förorten skapar en negativ bild av förorten i media, och sprider en 

negativ bild av media i förorten. Denna klyfta mellan förorten och media fungerar som en 

barriär för integration. SVT i Stockholm har de senaste åren gjort ansatser för att bryta denna 

trend. Två nya redaktioner har upprättats i Stockholms län för att bistå 

Stockholmsredaktionen med perspektiv från stadens marginaliserade förorter. 

Nyhetsvärdering sker genom de omedvetna strukturer, processer och attityder som 

finns i den journalistiska kulturen. Media kan genom att vara medvetna om sina utmaningar, 

brister och kompetenser bidra till större integration istället för att slita isär samhället 

(Sandström, 2004, s. 70). I flera studier har det slagits fast att media i bred mening har en 

segregerande funktion, som bidrar till att splittra samhället efter etniska, kulturella och 

socioekonomiska mönster (Graf, 2015; Dahlstedt, 2005; Roivainen, 2004). Men media har 

också en potential att verka för integration (Sandström, 2004). Vi bidrar till forskningsfältet 
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genom att titta på den redaktionskultur som finns på Stockholms förortsredaktioner och 

undersöka deras ideal, konventioner och strukturer. 
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2. Syfte och frågeställning 
Vi vill undersöka de processer som pågår bakom redaktionernas stängda dörrar och dolda 

utrymmen för att förstå hur nyhetsvärderingsprocessen går till på SVT: förortsredaktioner. 

Denna studie har som syfte att öka förståelsen för vilka ideal, strukturer och konventioner 

som styr nyhetsvärderingsprocessen på SVTs förortsredaktioner i Stockholms län. De 

nyöppnade redaktionerna i Rinkeby och Södertälje är en ansats till integration. Vi vill få en 

ökad förståelse för vilka processer som ligger bakom hur en nyhet blir till på SVTs 

lokalredaktioner i Rinkeby och Södertälje. I sin förlängning leder detta till en ökad förståelse 

inom forskarområden som nyhetsvärderingens processer, lokaljournalistik, ideal och 

strukturer inom public service, samt journalistikens funktion som segregerande och/eller 

integrerande entitet i samhället. 

Frågeställningar: 

1. Hur ser nyhetsvärderingsprocessen ut i mötet mellan journalister på SVTs 

förortsredaktioner?  

2. Hur reproduceras attityder och värderingar om nyhetsvärdering inom SVT? 

3. Hur resonerar reportrar och redaktörer kring sin egen nyhetsrapportering på SVTs 

förortsredaktioner i Stockholm? 

4. Arbetar SVTs förortsredaktioner för att motverka stigmatisering av förorten och i så fall 

hur?  
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3. Begreppsarsenal 

3.1  Förortsredaktioner och dess journalister 

Begreppet förortsredaktion består av de två orden förort och redaktion. De två 

lokalredaktioner som SVT startat de senaste två åren ligger i Rinkeby och i Södertälje. Båda 

dessa ligger i Stockholms län men utanför Stockholms innerstad, vilket gör att vi kallat dessa 

två redaktioner för förortsredaktioner. Södertälje är inte en förort på samma sätt som Rinkeby. 

Vi låter dock Eva Hamiltons förortscitat i början av inledningen där hon beskriver Södertälje 

som en förort ledsaga oss. Ett problem med detta är förstås att Södertälje i många bemärkelser 

utgör en egen stad i Stockholms län. Vi har valt att använda termen förort för att det faktiskt 

är en ort i Stockholms län utanför Stockholms innerstad. 

3.2 Myndighetskälla och medborgarkälla 

Vi använder ordet myndighetskällor för att beskriva källor som företräder myndigheter eller 

organisationer med myndighetsliknande presstruktur. I vår studie har vi funnit stöd för att det 

finns en skillnad mellan medborgarkällor (medborgare som uttalar sig i egenskap av 

privatperson) och myndighetskällor (där en person uttalar sig i egenskap av representant för 

en organisation av något slag). Ett exempel på nyheter med myndighetskälla är det som 

reportrar kallar för blåljusjournalistik i dagligt tal. Blåljus kan sammanfattas med nyheter 

producerade främst genom officiella uppgifter från myndigheter som ofta har att göra med 

någon utryckning av polis, ambulans eller brandkår. Trots att vi valt att använda begreppet 

myndighetskälla begränsas inte innebörden till representanter för myndigheter utan det kan 

gälla regering, kommun, landsting, föreningar, företag, eller andra typer av organisationer. Vi 

har utformat begreppet myndighetskälla med stöd av teorin. Schudson talar om bland annat 

byråkratiska källor, government officials eller “those who have the power to determine the 

experience of others”(Schudson 2005:180) för att beskriva det vi väljer att kalla för 

myndighetskälla. På samma sätt är medborgarkälla ett generaliserat begrepp som beskriver 

personer som uttalar sig, även om vi inte undersökt om personen har ett dokumenterat 

medborgarskap. 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Stigmatiseringen av förorten inom journalistiken 

Det finns omfattande forskning om hur svenska medier valt att illustrera förorten genom åren. 

I artikeln ”Den massmediala förortsdjungeln - Representationer av svenska förortsmiljöer” 

(2005) har Magnus Dahlstedt sammanfattat ett antal slutsatser som han dragit efter att ha läst 

och analyserat tidningsartiklar om förorten från några av Sveriges största dags- och 

kvällstidningar. Han menar bland annat att den journalistiska skildringen av förorten utgår 

ifrån att innerstaden är centrum och förorten ses som periferin och att periferin bara kommer 

till tals på centrums villkor (Dahlstedt, 2005, s. 16). Dahlstedt beskriver ”invandrartäta 

förorter” och konstaterar att det idag (2005) är ovanligt att journalister skriver om invandrare 

som självständigt handlande subjekt utan snarare som objekt som handlar utifrån sina 

”främmande kulturella rötter” (Dahlstedt, 2005, s. 26). Invandrare får sällan komma till tals i 

egenskap av medborgarkällor. I de fall som invandrare får komma till tals menar Dahlström 

att de blir en sorts undantag som bekräftar regeln, där exempelvis en väl fungerande 

”förortsskola” snarast framställs som en avvikelse från det ”normala” i förorten (Dahlstedt, 

2005, s. 19). Han tar även upp det faktum att trots att den mediala rapporteringen från förorten 

domineras av problematiska och negativa skeenden så tenderar journalister att även ”krydda” 

med scener av torghandel med dignande fruktstånd och liknande vilket bidrar till att 

ytterligare exotifiera och förfrämliga förorten (Dahlstedt, 2005, s. 22). 

Dahlstedt menar att media genom sin journalistiska konventioner han har observerat 

bidrar till ökad segregation i samhället, att media konsekvent skapar och reproducerar en bild 

av förorten som är övervägande negativ. Detta i sin tur får enligt Dahlstedt konsekvenser för 

hela samhället i form av bland annat ökad rasism och ökat utanförskap (Dahlstedt 2005). Men 

media tenderar att som andra delar av samhället ”skylla” problemen i förorterna på förorterna 

själva istället för att inse att segregationen uppstår och upprätthålls någon helt annanstans 

”[d]en fortsätter att indirekt ’beskylla offren’ för deras position i samhällets utkanter…” 

(Dahlstedt, 2005, s. 24). Faktum är att massmedierna har makten att styra bilden av förorten – 

alltså vad som anses vara sant – inte bara för de som aldrig vistats i en förort utan till och med 

för de som bor i förorten (Dahlstedt, 2005, s. 27). För att ytterligare förstärka argumentet att 

medias rapportering från förorten har en större inverkan på hela samhället tar Dahlstedt även 

upp exempel där politiker uttryckt ”sanningar” om förorten utifrån vad de läst i media 

(Dahlstedt, 2005, s. 24). 

Lars Nord och Gunnar Nygren drog följande slutsatser efter att ha analyserat 

medieinnehållet i huvudstaden under tre novemberveckor 2001 (Nord & Nygren, 
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Medieskugga, 2002). För det första finns en geografisk snedfördelning av de regionala 

mediernas bevakning av Storstockholm. För det andra står Stockholms stad och innerstaden 

för över hälften av medieinnehållet medan kranskommunerna tar upp en mycket liten del av 

bevakningen. För det tredje finns den största andelen av det som kallas för positiva nyheter i 

innerstan. I “nyheter från kranskommunerna dominerar brott, olyckor och sociala problem 

helt” (Sandström, 2004, s. 18) och den vanligast förekommande källan från 

kranskommunerna var enligt forskarna polisen, en myndighetskälla. Ylva Brune menar att 

medias bild bidrar till segregationen i samhället. 

”Att i statistik, medier och politik ständigt urskilja vem 

som är infödd och vem som är invandrad bäddar för idéer 

om att det finns viktiga skillnader mellan den infödde och 

den invandrade, och att skillnaden har med ursprung att 

göra” (Brune, 2004) 

Ylva Brune går så långt att hon menar att det finns strukturella likheter mellan 

nyhetsmediernas och rasismens sätt att ordna och avbilda världen (Sandström, 2004, s. 45). 

Invandrartäta förorter presenteras i nyheterna med färdiga scenarion och återanvänd rekvisita. 

Vi som konsumenter vet “på samma sätt som rasisten vet allt om afrikanen eller juden” 

(Sandström, 2004, s. 45) allt om invandrargänget i ett nyhetsinslag utan att behöva beskrivas 

tack vare de associationer som framkallas i oss. Eller med andra ord “om vi ständigt matas 

med berättelser eller diskurser som förmedlar rasistiska stereotyper så utsätts vi för en sorts 

ideologisk programmering” enligt den holländske forskaren Teun van Djik (se Sandström, 

2005, s. 35). 

Språkbruket är inte statiskt-rasistiskt. Ett medvetet språkbyte kan också göra positiv 

skillnad. När tattarbegreppet försvann ur svenska medier försvann också den stigmatiserade 

gruppen tattare (Sandström, 2004, s. 45).     

Även om massmedia i teorin kan fungera som katalysatorer för förändring och 

utveckling är bevisen många för motsatsen i praktiken: “Massmedia förstärker de fördomar 

och attityder vi omges av” (Sandström, 2004, s. 18) och de som drabbas värst är de som bor i 

områden som mestadels beskrivs i negativa termer och den skeva nyhetsbevakningen bidrar 

till att förstärka segregationen. Det verkar finnas en strävan bland journalister att vilja skriva 

positivt om förorten, men när det sker med ett utifrån-, besökar- eller “safari”perspektiv blir 

det ändå fel: Man skriver om förorten för innerstaden. 

Att ständigt beskrivas i negativa termer skapar otrygghet, svårigheter med 

identifikationen, främlingskap, social oro med mera (Sandström, 2004, s. 18). ”Det finns klara 

spår av dubbelhet i dagens syn på förorterna. Dels representerar de ett hot som måste 
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kontrolleras, dels erbjuder de en exotisk annorlundahet i vilken vi kan spegla våra egna 

önskedrömmar” skrev Per-Markku Ristilammi (Ristilammi, 1994). 

Nyhetsjournalistiken strävar samtidigt efter objektivitet och balans och har betydelse 

för vilka idéer som dominerar samhället (Sandström, 2004). Journalistik formas i ett konstant 

samspel mellan faktorer både inom och utom medierna (Nord & Strömbäck, 2012, s. 23). 

Man kan beskriva journalistiken som resultatet av denna process som en byteshandel mellan 

medierna och aktörer utanför medierna, där de senare erbjuds uppmärksamhet i utbyte mot 

information (Nord & Strömbäck, 2012). 

4.2 Effekter för journalistiken av stigmatiseringen av förorten i media 

De flesta svenskar får sin huvudsakliga information via massmedierna (Sandström, 2004, s. 

13). Men den låga status som förorten och dess invånare åtnjuter i tidningar och nyhetsinslag 

leder inte bara till att befästa en bild av förorten som lågstatusområden både i och utanför 

dessa. Det vi däremot kan säga med säkerhet är att skillnaden i nyhetskonsumtion är enorm. I 

Sandströms bok Rosengård i medieskugga (2004) kan vi se att de boende kring exempelvis 

Järvafältet och andra förorter i lägre grad är mottagare av dessa nyheter. I Stockholm 

prenumererar 35 % av medborgarna på Dagens Nyheter, med en klar underrepresentation i 

förorterna i Kista 10 %, i Spånga 8 %, i Södertälje 5% (Sandström, 2004, s. 13). Samma sak 

går att säga om Svenska Dagbladet. 15 % av stockholmarna läser Svenska dagbladet, men 

bara 3% i det som Sandström kallar för invandrartäta förorter. 

Det kan finnas flera förklaringar till detta. I innerstaden bor fler högutbildade, som i 

regel tycks läsa morgontidningar oftare än lågutbildade. SVT har gjort tittarundersökningar 

som tyvärr inte är offentligt tillgängliga och som därför inte kan ligga till grund för denna 

studie. Det verkar emellertid som att samma sak gäller SVTs lokalnyheter. De som bor i 

förorten har lågt förtroende för de traditionella medierna. Poeten Adnan Al-Sayegh beskrev 

det som att ”Tidningen är en bro mellan två världar. Mellan de infödda svenskarna och 

journalisten. Invandrarna saknar den länken” (Sandström, 2004, s. 31). 

Ett bevis för att intresset för traditionella medier är lågt på grund av hur förorter 

porträtteras ligger i Göteborgsbranden. Efter den tragiska branden som krävde många 

människoliv ökade den mediala bevakningen av Göteborgs förorter och de berörda fick 

komma till tals, både överlevare, bekanta och familjer till de som omkom. Ett resultat av detta 

var att nyhetsbevakningen kändes relevant för de boende i Göteborgs förorter, vilket ledde till 

att flera tog del av dagsnyheterna (Sandström, 2004). När fler medborgarkällor kommer till 

tals så minskar den upplevda stigmatiseringen i media av dessa områden. 
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4.3 Förortsredaktioner 

SVT är inte först med förortsredaktioner. När Sydsvenskan och Dagens Nyheter hade 

lokalredaktioner i Rosengård (Sydsvenskan) och Skärholmen (DN) avdramatiserades livet i 

förorten och reportrarna fick mer utrymme åt att skildra vardagen (Sandström, 2004, s. 19). 

När dessa lokalredaktioner lades ner fick man motsatt effekt: Mer negativt om förorten, som 

kriminaljournalistik, och mindre positivt, som skolpjäser, utställningar och lokala 

musikarrangemang (Sandström, 2004, s. 22). Själva närvaron av en redaktion i förorten gör 

alltså skillnad för vilken sorts nyheter som presenteras. Lokalredaktioner i förorter är dock en 

ovanlig syn i det svenska massmediala landskapet. 

4.4 Journalister bor i innerstan, och besöker förorten 

En aktuell debatt är den om var journalister bor. Den 24 april 2017 höll Publicistklubben en 

paneldebatt om hur väl den svenska lokaljournalistiken porträtterar förorterna. Mycket fokus 

hamnade på att media inte anställer invandrare eller förortsbor. Institutet för mediestudier har 

kommit fram till att varannan journalist i Sverige bor i Stockholms län, och att den 

journalisttätaste stadsdelen är Södermalm (Ekberg, Finnäs, & Wallentin, 2015). Södermalms 

stadsdelsområde är 25 gånger journalisttätare än i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.  

Medborgare i förorten känner inte lika många journalister som medborgare i innerstan. 

Det blir ett problem om de vill nå ut med ett budskap. De deltar i olika kontaktnät. De har 

barnen på andra skolor och förskolor, och deras föräldrar bor på andra servicehus. Det är så 

illa ställt att journalister som besöker stadsdelar med många invandrare brukar liknas vid 

upptäcktsresande som rest till mörkrets hjärta (Sandström, 2004, s. 19). Sandström menar att 

det finns en kolonial distans mellan journalister och människorna i förorten (2004, s. 19). 

Detta påverkar naturligtvis attityderna på redaktionerna där journalistiken produceras. 

4.5 Redaktioners stigmatiserande strukturer 

De strukturer som leder fram till en stigmatiserande bild av förorten är ett outforskat område. 

En av de studier som genomförts är det som Camauër i statlig rapport kom fram till, nämligen 

att det förekommer strukturell diskriminering inom rekrytering, anställningsformer, 

behandling av chefer och kollegor samt det Camauër kallar för en ghettoisering (Camauër, 

2006, s. 61). Detta innebär att redaktioner med hög andel anställda invandrare och som 

skriver om integration får lägre status inom företaget, får lägre löner och mindre resurser och 

karriärmöjligheter (Camauër, 2006, s. 63). I rapporten står det att “De etablerade medierna 

anställer personer med invandrarbakgrund som är beredda att anpassa sig till “det normala” 

(2006, s. 64).  
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Många studier pekar på att media segregerar istället för att integrera (Sandström, 

2004). Det gäller både i innehållsanalyserande undersökningar som visar att invandrare och 

förorternas befolkningar stigmatiseras och andrafieras i artiklar och nyhetsinslag (Sandström, 

2004) och inom medieföretagens kulturer (SOU, 2005, s. 136). SOU-utredningen Det blågula 

glashuset (2005) belyser att det är svårt för enskilda journalister att förändra eller bryta mot 

en redaktions “stängt ritualiserade och hierarkiska ordning” (SOU, 2005, s. 140). Vi drar av 

detta slutsatsen att vi måste flytta problemfokus från den enskilda journalisten som individ, 

till journalistiken som kultur. I Det blågula glashuset står det att journalister med 

minoritetsbakgrund formas av vissa ideal på redaktionen och i journalistiken (SOU, 2005, s. 

140) och att dessa ideal är formade efter perspektiv som stödjer den dominerande 

samhällsgruppen. Detta innebär att även om en redaktion avser att vara objektiv så kommer 

redaktionens “metoder och former vara betingade av privilegierade gruppers sätt att se på 

saker” (SOU, 2005, s. 140). Vad som blir en nyhet och hur denna beskrivs är alltså beroende 

av ideal som är utanför den enskilde journalistens kontroll. 

4.6 Sammanfattning 

Efter att nu ha gått igenom en del av den relevanta forskning som finns på ämnet om 

journalistikens relation till förorten kan vi dra några kortfattade slutsatser. För det första 

tenderar journalistiken att stigmatisera förorten genom att rapportera från förorten på ett 

negativt sätt. Vi har också sett att journalistiken inte främst rapporterar för förorten. De som 

förväntas konsumera journalistiken bor i andra stadsdelar. Det finns några få undantag från 

detta, exempelvis när stora tidningar öppnat förortsredaktioner i Rosengård och Skärholmen. 

Problemen återkom dock när dessa stängdes. Journalisterna bor i huvudsak själva inte i 

förorten, vilket bidrar till en sorts kolonial relation mellan journalistiken och förorten. Det kan 

beskrivas som om journalister i förorten besöker en främmande kultur. Slutligen är det inte 

främst de enskilda journalisterna på redaktionen som kan förändra journalistikens innehåll. De 

hierarkiska strukturer och maktrelationer som finns på en redaktion är robusta och styr vilka 

ideal som värderar vad som blir en nyhet. Redaktionskulturen kommer vara betingad av 

priviligierade gruppers sätt att se på saker, och den enskilde journalisten kommer vara 

tvungen att förhålla sig till dessa. En sådan priviligierad grupp är myndigheter som ofta får 

komma till tals, medan en grupp som kan uppfattas som icke-priviligierad är de förortsbor 

som sällan blir intervjuade i nyheterna i egenskap av medborgarkällor.  
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5. Teori 
De teorier vi valt för denna studie berör frågor om nyhetsvärdering, journalistiken som kultur 

och lärande på en arbetsplats. 

5.1 Nyhetsvärdering 

Det finns flera teorier kring nyhetsvärdering, men vi har lyft fram Schudsons sociologiska 

redaktionsanalys som teoretiskt ramverk för denna process. Schudsons tes om hur någonting 

blir en nyhet är facetterad, och ger plats åt flera förklaringsmodeller. Vi ställer dem inte mot 

varandra. Här följer en kortfattad beskrivning av huvuddragen i Schudsons teori. 

Å ena sidan är nyheterna ett resultat av journalistens hantverk precis som när en 

snickare bygger ett hus eller när Michelangelo skulpterade David (Schudson, 2005). I den 

beskrivningen härskar journalisten över sitt eget innehåll likt en konstnär. Journalisten skapar 

inte konst, utan vår kollektiva verklighetsuppfattning. Därmed har journalisten en säregen 

elitställning, ett socialt skikt i samhällets topp, som skapare av verkligheten som vi ser den. 

Ytterligare en förklaringsmodell ger reportrarna viss makt, men inte hela. Reportrar hittar inte 

på orkaner, mord, julafton eller sommar-OS. De kan forma bilden av dem men måste förhålla 

sig till händelsen precis som snickaren inte kan bygga huset ur tomma intet utan att förhålla 

sig till plankor och spik. Michelangelo formade marmorblocket till ett mästerverk men 

marmorblocket var också med och formade David. “The marble’s own properties placed 

limiting conditions on what the artist could do” (Schudson, 2005, s. 177). Schudson erkänner 

också redaktionsstrukturen som en förklaringsmodell, och att nyheter är resultatet av de 

metoder som nyhetsarbetare använder”. En central fråga i Schudsons nyhetsvärderande teori 

är vem som tillåts vara källa till en nyhet. Vi har i kapitlet om tidigare forskning kunnat 

redovisa att förortsbor sällan får komma till tals som medborgarkällor, och att polisen och 

andra myndigheter ofta är källan till nyheter om förorten. Vi har därför tagit med Schudsons 

tankar om vilka källor som journalister går till när de producerar nyheter. 

5.1.1. Att gå till källan och tvärt om 

Vi har hittat två dikotoma processmönster i Schudsons teori. Dessa finns beskrivna i tabell 1. 

Å ena sidan vill journalister ta reda på nyheter själva. Å andra sidan förses de med en strid 

ström av information av myndighetskällor. När journalisten behöver ta reda på nyheter själv 

är journalisten i stort behov av ett kontaktnät bland medborgare och myndigheter. Det kan 

vara resurskrävande och det är inte säkert att nyheten håller i slutändan, eller att källan är 

pålitlig. Det kräver därför mer resurser än att exempelvis göra en blåljusrapportering. Dessa 

två processmönster, att journalisten drivs av en önskan att “skriva sakligt om faktiska 

händelser i världen” (Schudson, 2005, s. 172) samtidigt som myndigheter bombarderar 
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redaktionerna med “nyhetsskapande och verklighetskonstruerande aktiviteter” (Schudson, 

2005, s. 172), är central i vad som tillåts bli en nyhet på en redaktion. 

TABELL 1: NYHETENS URSPRUNG  

Redaktionens nyhetsskapande Elitens nyhetsskapande aktiviteter 

 

 

När myndigheter och andra makthavande byråkratier förser en redaktion med information 

menar Schudson att de kan kontrollera bilden av verkligheten i samhället via de etablerade 

mediekanalerna. Byråkratierna är formade för att få ut information till och via journalister. 

Byråkraterna förser journalisterna med en strid ström av “pålitligt råmaterial för 

nyhetsproduktion” (Schudson, 2005, s. 176). Medborgare saknar som regel samma möjlighet 

att kontakta media. En slutsats som Schudson drar är att “resursfattiga organisationer” 

(Schudson, 2005, s. 179) har stora svårigheter att få medias uppmärksamhet. För att få synas i 

media måste de anpassa sig till de metoder av organisatorisk interaktion (lobbyism och 

uppvaktning) som de mer etablerade organisationerna (Schudson, 2005, s. 179).  

Dessa två processer är dikotoma eftersom den ena bygger på att reportern ger sig ut på 

fältet och undersöker hur saker och ting ligger till för att sedan rapportera om det om det 

värderas som en nyhet, medan den andra processen förlitar sig på att myndigheter och andra 

byråkratiska organisationer, som kyrkor eller fackförbund, förser redaktionen med nyheter. 

Det betyder inte att en medborgare alltid är källor till den ena sortens nyhet, och myndigheter 

alltid källor till den andra. Poängen är att i den senare processen har nyheten redan gallrats 

genom en nyhetsvärderande process i den organisation som tipsade redaktionen. 

Det positiva med myndighetskällor är att redaktionen kan räkna med att få en strid 

ström av pålitligt material från myndigheter och deras budgetar, pressmeddelanden och 

jippon. Problemet är att redaktioner som i för stor utsträckning förlitar sig på myndigheter 

också överlämnar sin nyhetsvärderande funktion till av myndigheter avlönade tjänstemän. En 

redaktion med bristande resurser - kontaktnät, tid eller pengar, kan då antas hamna i dessa 

myndigheters tjänst. En redaktion som inte vill falla i fällan att uppfattas som ett 

propagandaorgan åt myndigheter (och deras klichéer om förorten) blir tvungna att satsa på att 

skapa resurser som motverkar denna process. En metod att göra detta skulle kunna antas vara 

att journalisterna tar på sig ansvaret att knyta kontakter med de resurssvaga grupper i 

samhället som de själva inte har möjlighet eller ett intresse att skapa. Media tenderar i värsta 

fall bara att utgöra en informationskanal för “those who have power to determine the 

experience of others” (Schudson, 2005, s. 179). Med andra ord riskerar media som bara 
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förlitar sig på myndigheter och andra experter endast att bli ett propagandaorgan åt de rika 

och mäktiga i samhället. Det blir ett stort problem när journalister ska rapportera om ett 

område som de rika och mäktiga har starka åsikter om, men varken de rika eller mäktiga bor 

eller verkar i, som en förort till exempel. 

5.1.2. Reporterns relation till förorten 

Schudson menar att nyhetsproduktionen reflekterar journalisternas egna uppfattningar snarare 

än de myndighetsrepresentanter och byråkrater som de rapporterar om (Schudson, 2005, s. 

178). Om de personliga erfarenheterna hos journalisterna påverkar nyhetsproduktionen borde 

en redaktion som anställer fler invandrare också producera nyheter som är mer orienterade till 

grupper som är “subordinated or victimised in society” (Schudson, 2005, s. 178). Det finns 

också en risk enligt Schudson att journalister som författar sina nyheter främst baserat på 

telefonintervjuer framför en dator, kommer skilja dem från “direktkontakt med de fattiga och 

andra som bor på platser som är obekväma att ta sig till” (Schudson, 2005, s. 178). 

I journalistens rutiner ingår att förhålla sig till kollegor och redaktörer men också till 

andra skribenter och litterära traditioner i samhället (Schudson, 2005, s. 180). Journalisten 

måste dessutom upprätthålla och reparera sina sociala relationer med källorna. Journalisten 

värnar också om den kulturella bilden av hur journalister porträtteras i “the eyes of the wider 

world” (Schudson, 2005, s. 181). I denna studie blir det särskilt intressant hur journalister på 

förortsredaktioner upprätthåller och reparerar sina relationer till källor i förorterna. 

Journalistiken är alltså ett förhållningssätt till sin omgivning och mån om hur den uppfattas. 

För att förstå den sortens processer blir det nödvändigt att prata om journalistiken som kultur. 

5.2 Journalistiken som kultur 

För att förklara journalistiken som kultur har vi tagit hjälp av professor Barbie Zelizer. Hon 

menar att journalistiken måste studeras som en kultur genom att iaktta journalisternas 

“handlingar, rutiner och konventioner” samt genom dess “symboler, berättelser, ritualer och 

världsåskådningar” (Zelizer, 2005, s. 200). Vidare menar Zelizer att personer i en kultur 

anpassar sina rutiner, ord och metaforer till sin omgivning för att bli accepterad och 

integrerad. Vi kommer här sammanfatta detta resonemang för kulturella konventioner som 

samlingsbegrepp. Public service som kultur förhåller sig till journalistikens kulturella 

konventioner. På ett liknande sätt måste SVT Stockholm förhålla sig till de kulturella 

konventioner som satts upp för dem som en del av SVT, public service och journalistiken som 

helhet. SVTs förortsredaktioner i Stockholm blir förutom detta även tvungna att förhålla sig 

till de konventioner som existerar inom SVT Stockholm. 
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Men journalistiken existerar inte i ett vakuum. Den är också är en del av den kultur 

den verkar inom. Zelizer skriver att “Journalistiken [...] är en del av en kultur om vilken, till 

vilken och för vilken den rapporterar” (Zelizer, 2005, s. 202). Detta illustreras av figur 1. 

Journalistiken framställs där som en del av sin sociala kontext. I figuren framstår exemplet 

public service som en del av den journalistiska kulturen som förhåller sig till en övergripande 

kulturell kontext.  

 

FIGUR 1: JOURNALISTIKEN SOM KULTUR I RELATION TILL SIN KONTEXT. 

 

I det kapitel som berör tidigare forskning har vi redan gått igenom hur journalistiken på 

många sätt är obekant med de kulturella konventioner som existerar i Sveriges förorter. För 

oss blir det angeläget på vilket sätt en förortsredaktion förhåller sig till förorten som kulturell 

kontext och samtidigt de journalistiska konventionerna. 

Zelizer menar att en av de stora fördelarna med att studera journalistiken som kultur är 

att de kulturella konventionerna inte är huggna i sten. Nya situationer, trender och moden gör 

att även kulturen anpassas och ändras av sina utövare. Ett exempel på detta är hur 

journalistikens inställning till homosexualitet förändrats under några årtionden, hur internet 

förändrat den journalistiska kulturen på ett fåtal år, och hur journalister i nya situationer, som 

under Irakkriget, tvingades improvisera fram nya metoder ögonblickligen för att verka i sin 
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kontext. Journalister på förortsredaktioner är en del av journalistiken som kultur, anpassar sig 

efter den och påverkar den. 

Eftersom media är en del av en samhällskultur använder sig också media av 

samhällets kulturella symboler (Schudson, 2005). Med kulturella symboler avses de 

metaforer, generaliseringar och stereotyper som används av media (Schudson, 2005, s. 180). 

Stereotyper målar upp en större bild än ordets bokstavliga innebörd och bidrar till att beskriva 

samhället. Schudson jämför denna kulturella symbolik med utrikeskorrespondenter som 

hänfaller till allmängiltiga stereotyper. 

5.3 Journalistikens dolda läroplan 

Enligt Zelizer förhåller sig journalister till en uppsättning kulturella konventioner. Vissa av 

dessa konventioner finns nedskrivna i handlingsplaner, arbetsbeskrivningar, 

sändningstillstånd och protokoll. Men den största delen av de journalistiska konventionerna 

består enligt Zelizer av något som inte går att ta i på samma sätt. För att välja några aspekter, 

den outtalade relationen mellan form och innehåll, improvisation för att nå marginaliserade 

grupper i samhället, obehaget i teknologiska begränsningar och oro för journalistens egen 

fysiska säkerhet (Zelizer, 2005). Ett av de ideal som värderas högst på en redaktion är 

nyhetssinnet - alltså förmågan att se vilka händelser som har nyhetsvärde (Schudson, 2005, s. 

181). Alla “riktiga journalister” (Schudson, 2005, s. 181) förväntas besitta denna kompetens 

men ändå är det en av de mest ogenomträngliga av moderna samhällsstrukturer. Schudson 

använder ordet djupstruktur för att beskriva en konvention som är en så integrerad del av 

journalistiken att den inte ens blir transparent för journalisterna själva (Schudson, 2005, s. 

181). Både Zelizer och Schudson efterfrågar sätt att undersöka den outtalade och 

ogenomträngliga konvention som existerar i nyhetsvärderingen (Zelizer, 2005; Schudson, 

2005). För att förstå de djupstrukturer som ligger till grund för nyhetsvärderingen använder vi 

oss av en arbetslivsorienterad teori som av Genus- och arbetslivsforskaren Liselotte Jakobsen 

kallas för den dolda läroplanen (Jakobsen m.fl., 2010). Begreppet “den dolda läroplanen” har 

använts för att beskriva normprocesser inom skolor och arbetslivet i femtio år, och myntades 

av Jackson (1968). Den syftar på att en skola har en öppen och en dold läroplan. Den öppna 

läroplanen är en uppsättning regler och konventioner som en elev behöver följa för att lära sig 

det eleven behöver för att klara skolan med gott betyg. Den dolda läroplanen består av de 

konventioner som inte finns nedskrivna, som att man måste förhålla sig till för att klara skolan 

med gott betyg, som att vänta på sin tur eller räcka upp handen när man vill säga något 

(Jackson, 1968). En elev som följer den öppna läroplanen men inte den dolda kan räkna med 

ett lägre betyg än den som förstår och förhåller sig korrekt efter den dolda läroplanen. 
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Jakobsen menar att normer befästs på en arbetsplats genom samma sorts oskrivna regelverk 

som i Jacksons skolexempel (Jakobsen m.fl., 2010, s. 42). Hon menar att detta sker bland 

annat genom interaktion mellan chefer och anställda i dolda utrymmen. (Jakobsen m.fl., 2010, 

s. 41). Dolda utrymmen är enligt Jakobsen “de platser i kommunikation där etiska värderingar 

fortlever utan att kunna tolkas i en öppen process” (Jakobsen m.fl., 2010, s. 42). Jakobsen 

undersöker ett av dessa utrymmen, nämligen medarbetarsamtalen, där chefer för över normer 

till sina medarbetare. Eftersom medarbetarsamtalet ofta sker bakom stängda dörrar är det ett 

dolt utrymme.  Genom att använda oss av Jakobsens teori om arbetsplatsens dolda läroplan 

kommer vi i denna studie att undersöka vilka dolda utrymmen som finns på en 

förortsredaktion. Vi kommer också att undersöka vilka ideal som åberopas i dessa utrymmen, 

hur dessa ideal lärs ut, hur journalister förhåller sig till de dolda utrymmena samt vad detta 

har för eventuella effekter på en förortsredaktions nyhetsvärderingsprocess.  



 

21 

6. Metod 
Två olika etnografiska metoder har använts, kvalitativa intervjuer samt samtalsanalys av 

redaktionsmöten. Intervjuer med journalister på SVT Stockholm analyserades med hjälp av 

kodning, tematisering och sammanfattning enligt Hjerms, Lindgrens och Nilssons metod 

(2014). Redaktionsmötena har analyserats enligt samtalsanalytisk metod (Pomerantz, 1984; 

Drew & Heritage, 1992). Anledningen till att vi valde att göra en samtalsanalys och inte bara 

en deltagande observation var för att en samtalsanalys går in på djupet och undersöker de 

värderingar som överförs mellan samtalets deltagare i detalj. Genom att lyfta ut obrutna 

sekvenser av kommunikation mellan journalisterna får vi ett unikt material som vi kan 

analysera ord för ord och på det sättet synliggöra nyhetsvärderingens dolda mekanismer på 

förortsredaktionerna. En sekvens är en transkribering av ett samtal mellan minst två personer. 

6.1 Urval 

6.1.1 Varför SVT Stockholm? 

Eftersom syftet med studien har varit att undersöka ideal, strukturer och konventioner 

kopplade till förortsjournalistik bestämde vi oss för att genomföra vår studie från SVTs 

relativt nyöppnade redaktioner i Södertälje och Rinkeby. De båda redaktionerna utgör delar 

av SVT Stockholm men fungerar som lokalredaktioner. Redaktionen i Södertälje öppnade för 

två år sedan (2015) och redaktionen i Rinkeby öppnade för drygt ett år sedan (2016).  

6.1.2 Spridning av respondenter 

Vi gjorde nio stycken intervjuer, en med redaktionschef och tillika ansvarig utgivare för SVT 

Stockholm, tre med redaktörer som arbetar både mot Södertälje och Rinkeby, fyra med 

reportrar, två från Södertälje och två från Rinkeby, samt en praktikant som vid tillfället gjorde 

praktik på redaktionen i Södertälje. 

Vi tog fasta på i huvudsak två variabler i urvalet (se Trost, 1993, s. 70): 

arbetsplats då vi ville ha en någorlunda jämn fördelning mellan Södertälje och Rinkeby, samt 

befattning för att få både reportrar och redaktörer. Vi tog inte hänsyn till variabler som kön 

och ålder eftersom vi inte ansåg att det var relevant för undersökningen. Med dessa variabler i 

bakhuvudet tog vi kontakt med redaktionschefen och genom snöbollsurval kom vi i kontakt 

med de nio respondenterna. 

6.1.3 Val av möten för samtalsanalys 

Svagheten i datainsamling med intervjuer är att det baserar sig helt på en “selective processes 

involving recollection, attention, or imagination” (Atkinson & Heritage, 1984, s. 3). För att 

lyckas triangulera våra slutsatser från intervjuerna har vi sökt att hitta bevis för dessa i 

sekvenser som vi observerat i naturligt förekommande tillfällen. Det är viktigt att samla in 
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datan med ljud- och bildinspelning (Atkinson & Heritage, 1984, s. 2). Vi har inspirerats av 

boken Talk at work som handlar om samtalsanalys på arbetsplatser. Detta kallar Paul Drew 

och John Heritage som institutionell interaktion (Drew & Heritage, 1992). En institutionell 

interaktion brukar bestå i samtal mellan minst två personer och där åtminstone en av dem 

orienterar sig mot någon av institutionens “mål, uppgift eller identitet” (Drew & Heritage, 

1992, s. 22). Det innebär att nästan vilket samtal som helst skulle kunna analyseras på 

redaktionen. De lättaste att tillgå för oss utifrån var dock de formella möten som hålls på 

redaktionen: veckomötet och morgonmötet. Formell interaktion är också lättare att 

transkribera eftersom deltagarna ofta låter den andre prata till punkt (Drew & Heritage, 1992, 

s. 22).  

6.2 Kvalitativa intervjuer, frågor och genomförande 

Vi har valt metoden kvalitativa intervjuer för att samla in en del av vår empiri. Jan Trost 

skriver att kvalitativa intervjuer är lämpliga om syftet är att förstå människors sätt att resonera 

eller att urskilja särskilda handlingsmönster (1993:13). Utifrån vår tidigare forskning arbetade 

vi fram vissa teman som vi centrerade intervjufrågorna kring (se bilaga). Utifrån våra teman 

ställde vi olika frågor vars exakta innehåll och följdordning skiljde sig åt mellan intervjuerna. 

Vi valde att båda vara med under samtliga intervjuer. Det finns för och nackdelar med 

detta. En nackdel kan vara att den intervjuade känner sig i ”underläge” om de ställs inför två 

intervjuare (Trost, 1993, s. 23). Vi kände dock att fördelarna vägde upp detta, dels för att vi 

skulle göra analysen tillsammans och det finns då en poäng med att båda varit med vid 

intervjutillfället för att båda ska vara införstådda med de detaljer och nyanser i svaren som 

inte framkommer av en inspelning eller transkribering (Trost, 1993, s. 33). Samtliga intervjuer 

hölls på den intervjuades arbetsplats, främst av bekvämlighetsskäl. Att den intervjuade var i 

en familjär miljö där vi som intervjuare var gäster kan även ha bidragit till att jämna ut 

”maktövertaget” som vi eventuellt hade när vi var två som intervjuade. Intervjuerna tog plats i 

utrymmen som var avskilda från övriga redaktionen, exempelvis grupprum och mötesrum. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av Voice memos för smartphone och transkriberades 

därefter. Transkriberingarna finns sparade på ett sådant sätt att de inte riskerar att hamna i 

orätta händer.  

6.3 Datainsamling till samtalsanalys 

Vi spelade in de möten som vi deltog i. En process är svår att dokumentera genom enkäter 

och personliga vittnesmål (Drew & Heritage, 1992, s. 5). Därför valde vi att använda oss av 

samtalsanalys. Samtalsanalys är en metod som bygger på att studera inspelat audio- och 

videomaterial från tal-interaktioner, “talk-interaction” (Drew & Heritage, 1992, s. 5). 
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Fördelen med samtalsanalys är att den till skillnad från annan etnografisk metod inte bygger 

på intervjupersonernas självbedömning, utan på att strukturellt analysera beteenden bland 

aktörer som de själva inte nödvändigtvis reflekterat över (Drew & Heritage, 1992, s. 5). Vid 

det ena av dessa möten var vi båda med och vid det andra bara en av oss av den enkla 

anledningen att den andra fick förhinder. Innan mötena påbörjades informerades alla deltagare 

om att mötet skulle filmas och alla fick chansen att opponera sig mot detta. Därefter sattes 

inspelningen igång. Vi var inte på något sätt delaktiga i samtalet utan satt vid sidan av, men 

närvarade i rummet. 

6.4 Etik 

Till etiska överväganden, utöver de redan nämnda, kan läggas det faktum att kontaktprocessen 

med de intervjuade underlättades av det faktum att vi båda innan första kontakten fått 

praktikplatser på SVT. Praktiken har inte påbörjats ännu men vi tror att det hjälpte till att 

öppna dörrarna att vi kunde presentera oss som SVTs blivande praktikanter. Bara en av oss 

ska praktisera på SVT Stockholm dock och detta försäkrade att intervjuerna inte påverkades. 

Potentiellt skulle det ha kunnat påverka resultatet att intervjua sin blivande chef eller kollegor, 

men eftersom detta bara var fallet för en av oss och vi båda utformade intervjufrågorna och 

genomförde intervjuerna anser vi den risken minimal. 

Namnen på de intervjuade har bytts ut enligt överenskommelse. Exakt vem som uttalar sig 

är inte intressant däremot vilken befattning de har samt var de arbetar. Därför har vi valt att 

koda om personerna enligt följande ”Rinkebyreporter 1”, ”Rinkebyreporter 2”, 

”Södertäljereporter 1”, ”Södertäljereporter 2”, ”Södertäljereporter 3”, ”Redaktör 1”, 

”Redaktör 2”, ”Redaktör 3”, och ”Redaktionschef”. I de transkriberade sekvenserna från 

samtalsanalysen tillkommer även en fjärde redaktör som kodats som “Redaktör 4”. Eftersom 

redaktionerna är specificerade och de är relativt små är det inte omöjligt att lista ut vilka de 

intervjuade bakom varje alias är, detta var de intervjuade införstådda med. Eftersom ämnena 

som diskuterades under intervjuerna inte kan anses särskilt känsliga tror vi inte att detta 

påverkade resultatet.  

Citaten i analysen har ändrats där det behövs för att städa upp rent språkligt. I vissa fall har 

språket ändrats från talspråk till skrivspråk och i vissa fall har onödiga ord tagits bort, detta 

för att öka begripligheten i meningarna. Inga ändringar har varit så stora att innebörden i 

citaten har riskerat att ändras. 
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6.5 Analysmetoder 

6.5.1 Intervjuer 

Efter att vi transkriberat bandinspelningarna från de nio intervjuerna påbörjade vi 

analysprocessen där vi i första hand inspirerats av Hjerm, Lindgren och Nilssons bok 

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (2014). I det första steget gick vi igenom allt 

material och gjorde en grov kodning där vi markerade ut allt vi tyckte var viktigt i 

intervjuerna. Till viss del byggde denna första kodning på de ämnen vi redan visste att vi var 

intresserade av som normer och nyhetsvärdering. Vi hittade även flera andra aspekter som vi 

inte tänkt på själva men som kom fram i intervjuerna. Vi markerade koderna i det 

transkriberade materialet men skrev även ner innebörden i koncis form i ett separat dokument. 

Utifrån detta separata dokument började vi sedan tematisera koderna, vi gick då igenom allt 

material igen för att se att allt som var relevant för temana plockats upp. 

När vi kommit till den här punkten i analysen började flera teman ta form, bland annat 

nätverkande, nyhetsvärdering och många exempel som visade på dolda utrymmen på 

redaktionerna. Efter att ha fastställt de teman vi hade bra grund för i empirin anpassade vi 

våra forskningsfrågor utifrån dessa och valde att använda forskningsfrågorna som disposition 

för att strukturera analysen. 

6.5.2 Samtalsanalys 

För att förenkla urvalet letade vi i vår data efter särskilda sekvenser som bekräftade våra 

slutsatser från intervjuerna. Framförallt handlar det om att bekräfta med autentiska scener ur 

naturligt förekommande tal det som antyds i intervjuer. Vi ville titta på hur journalister 

förhåller sig till varandras påståenden för att se om vi kunde se några kulturella mönster, 

konventioner eller värderingar som kunde förstärka vår empiri. Anita Pomerantz skriver i sitt 

kapitel i boken Structures of Social Action (Pomerantz, 1984) om hur samtalsdeltagare gör 

olika påståenden och sedan besvaras med bekräftelse eller avfärdande. När journalister håller 

med varandras påståenden menar Pomerantz att de delar en värdering (Pomerantz 1984). När 

ett påstående blir bekräftat av samtliga närvarande i en sekvens, antingen uttryckligen eller 

genom stum bekräftelse ser vi det som ett uttryck för en kulturell konvention. Pomerantz 

beskriver också om hur samtalsdeltagare beter sig när det uppstår missförstånd och hur detta 

kan tyda på att deltagarna i samtalet inte delar samma begreppsvärld. Missförstånd kan uppstå 

mellan olika personer och i olika sammanhang men i en institutionell interaktion letar vi 

särskilt efter om missförståndet bygger på bristande integrering i redaktionskulturen. 

Beroende på hur samtalsdeltagarna svarar kan detta hjälpa oss att se vad den 

redaktionskulturen består i och hur redaktionen tror sig bäst nå sina mål. 
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7. Empiri och analys 

7.1 Hur ser nyhetsvärderingsprocessen ut i mötet mellan journalister på SVTs 

förortsredaktioner? 
För att förstå nyhetsvärderingsprocessen på SVTs lokalredaktioner ser vi det som nödvändigt att först 

beskriva den redaktionella strukturen. SVT har tre lokalredaktioner i Stockholms Län. Den äldsta 

ligger i TV-huset på Gärdet. Reportrarna jobbar under redaktörerna, som i sin tur jobbar under 

ledning av redaktionschefen. Redaktörernas roller är långtidsplanerare, dagredaktör och 

intake. Redaktörerna byter roller med varandra med jämna mellanrum. 

Den andra redaktionen ligger i centrala Södertälje, en kommun söder om Stockholms 

Stad. SVT Södertälje har en egen fast redaktör, ett eget varumärke och en egen daglig 

nyhetssändning. På Södertäljeredaktionen arbetar åtta reportrar. Redaktionen tillkom i april 

2015 då man på SVT ansåg att det fanns ett behov att “dela upp” bevakningsområdet. SVT 

upplevdes inte som relevanta i Stockholms förorter och det geografiska avståndet från 

redaktionen på Gärdet gjorde rapporteringen därifrån i vissa aspekter bristfällig. I dagsläget 

arbetar man på redaktionen i Södertälje med ett bevakningsområde som täcker utöver 

Södertälje kommun även Salem och Nykvarn. Samtidigt som redaktionen i Södertälje strävar 

efter att producera egna lokala inslag till sin sändning så pågår det ett ständigt samarbete med 

redaktionen på Gärdet och de båda redaktionerna delar inslag med varandra i båda 

riktningarna. 

Rinkebyredaktionen ligger i Rinkeby, en förort i nordvästra Stockholm. Där har 

reportrarna uppdraget att rapportera från Stockholms samtliga förorter. Redaktionen i 

Rinkeby fungerar annorlunda än redaktionen i Södertälje. Istället för en egen redaktör turas 

redaktörerna på SVT Stockholm om från dag till dag att ha ansvar för SVTs 

Rinkebyredaktion. Redaktionen kom till för att man ansåg att rapporteringen från Stockholms 

förorter behövde förbättras och förändras. Rinkebyredaktionen har inte ett eget varumärke och 

inget eget nyhetsprogram. Reportrarna på redaktionen i Rinkeby jobbar med att få in material 

i SVT Stockholms ordinarie sändningar. Att SVT Rinkeby inte har någon egen sändning gör 

att reportrarna kan ta sig mer tid att utföra förarbete, nätverka, läsa på, och hitta källor som 

kan ställa upp i aktuella eller framtida nyhetsinslag. Man skulle kunna säga att 

Rinkebyredaktionen fungerar som en filial till redaktionen på Gärdet. Redaktionen är en del 

av SVT Stockholm precis som redaktionen på Gärdet. SVT Rinkeby består av fyra reportrar. 

7.1.1 SVT Stockholms redaktörer 

Nu kommer vi presentera de olika redaktörsroller som finns inom SVT Stockholms län som är 

inblandade i olika utsträckning i förortsrapporteringen. På SVT Stockholm ansvarar en 
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dagredaktör för dagens sändning. Det är dagredaktören som har mest att säga till om när det 

gäller vad som ska visas och inte visas, samt hur det ska visas i sändningen. Dagredaktören 

kallas också publiceringsredaktören eftersom det är den redaktören som har ansvar för 

publiceringen av nyhetsprogrammet en särskild dag. Dagspuckar är den term som de anställda 

på SVT använder för att beskriva ett jobb som ofta kommer till på samma dag som arbetet ska 

vara klart. Även redaktionschefen beskriver det som att dagredaktören har ansvaret för dagen. 

En av redaktörerna har rollen som intake. Det innebär att ha ansvar för att underrätta 

dagredaktören om viktiga frågor som inte får missas som kommit in som tips, 

pressmeddelanden, annan press och liknande. En annan redaktör är långtidsplanerare. 

Långtidsplaneraren har ansvar för de inslag som tar lite längre tid att göra, och som inte är 

nödvändiga att sända omgående. 

Nästan varje dag finns en arbetsledande redaktör på plats på Rinkebyredaktionen. 

Redaktörerna på Gärdet turas om att åka ut till Rinkeby för att leda arbetet. Arbetet skiljer sig 

från dagredaktören och intake eftersom reportrarna i Rinkeby inte i lika stor utsträckning blir 

tvungna att producera inslag varje dag. 

Redaktören i Södertälje skiljer sig från de övriga redaktörerna i Stockholms län. 

Eftersom Redaktionen i Södertälje är mindre än den på Gärdet kan man säga att en ensam 

redaktör göra jobbet som intake, dagredaktör och till viss del långtidsplanerare. 

Vi har med hjälp av vår empiri nu presenterat SVT Stockholms lokalredaktioner, hur 

de förhåller sig till varandra och vilka redaktionella roller som finns där. Vi ska med denna 

kunskap om forskningsobjektet i bakhuvudet nu gå vidare till att svara på forskningsfrågorna. 

7.1.2 SVT Stockholms nyhetsvärderande strukturer 

Vi var intresserade av att ta reda på hur nyhetsvärderingen går till på SVTs förortsredaktioner. 

I detta avsnitt kommer vi analysera hur nyhetsvärdering sker i mötet mellan journalister på 

redaktionen. Vid första anblick verkar nyhetsvärderingen göras av reportrarna själva. Både i 

Södertälje och Rinkeby pratar journalisterna om att de jobbar på reporterdrivna redaktioner. 

”...det är väldigt reporterdrivet, att det är många idéer som kommer 

via reportrar...” (Redaktör 1) 

På en nyhetsredaktion som uppfattas som att den drivs av reportrarna själva ställs höga krav 

på att reportern ska veta vad för händelser i samhället som borde bli nyhetsinslag. Reportrarna 

upplever en stor frihet i sin roll att hitta nyheter. Men redaktörerna har en särskild roll i 

nyhetsskapandet som kvalitetssäkrare. 

”det är oftast väldigt tacksamt att vi kommer med egna idéer här och 

sen som sagt kanske man behöver fila på dem” (Södertäljereporter 1) 
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Vi har genom att analysera de konventioner som journalisterna berättat om kunnat utröna 

flera interaktioner där redaktörer säkerställer att rätt händelser blir nyhetsinslag. Detta sker 

genom i huvudsak fyra interaktionella mötesformer mellan journalisterna på redaktionen. 

Dessa finns illustrerade i Tabell 2. Eftersom dessa interaktioner i vanliga fall är svåra att 

granska utifrån uppfyller de kriterierna för vad Jakbosens skulle kalla för dolda utrymmen 

(2010). Dolda utrymmen är “de platser i kommunikation där etiska värderingar fortlever utan 

att kunna tolkas i en öppen process” (Jakobsen m.fl., 2010, s. 42). Eftersom 

nyhetsvärderingen är en djupstrukturell process har vi valt att illustrera detta genom att 

beteckna varje interaktion med en djupnivå i förhållande till hur svåråtkomliga dessa 

interaktioner är för granskning utifrån. De första två nivåerna är vecko- och morgonmöten 

med många deltagare och dagordning. Djupnivå 3 är det semistrukturerade enskilda mötet 

mellan intake och dagredaktören som förbereder morgonmötet. Djupnivå 4 är det enskilda 

samtalet mellan redaktören och reportern som sker flera gånger varje dag. Den djupaste och 

mest svåråtkomliga processen är den nyhetsvärdering som sker i mötet mellan en reporter och 

en källa. Vi kommer nu att presentera dessa djupnivåer av interaktionella strukturer lite mer i 

detalj.  
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TABELL 2: NYHETSVÄRDERINGENS DJUPSTRUKTURER AV DOLDA 

UTRYMMEN 

Strukturdjup Interaktionell 

mötesform 

Formell/ 

informell 

Deltagare Intervall och 

syfte 

Djupnivå 1 Veckomöte Formell Samtliga redaktörer i 

Stockholms län, 

Redaktionschefen 

En gång per 

vecka, planerar 

kommande vecka 

Djupnivå 2 Morgonmöte Formell Samtliga reportrar 

och redaktörer i 

Stockholms län 

Varje dag, 

planerar 

kommande dag 

Djupnivå 3 Prioriteringsmötet Semiformell Dagredaktör, intake Varje dag, 

förbereder 

morgonmöte 

Djupnivå 4 Möte mellan 

redaktör och 

reporter 

Informell Aktuell redaktör, 

enskild reporter 

Flera gånger 

under dagen, 

inför och under 

bearbetning av en 

nyhet 

Djupnivå 5 Reporterns 

nätverkande 

Informell Reporter och 

medborgare 

Varierar 

 

 

7.1.3 Formaliserade möten 

Den första djupnivån är det formella mötet mellan samtliga redaktörer i Stockholm, och där 

redaktionschefen deltar. Detta möte har vi kallat för veckomötet har en formaliserad 

dagordning och bestämda mötestider varje vecka. Veckomötets deltagare kallas för 

ledningsgruppen. På veckomötet diskuteras veckans höjdpunkter och utmaningar samt 

långsiktiga satsningar, ledigheter och inköp. De som inte kan närvara fysiskt på veckomötet 

på Gärdet deltar via videolänk. Veckomötet kan ses som ett strategiskt möte eftersom det 

handlar om att ge redaktörerna mandat att delegera vissa arbetsuppgifter till reportrarna. 

Eftersom redaktionschefen inte pratar om nyhetsinslag med enskilda reportrar så är 

redaktionschefens inflytande som störst över nyhetsvärderingsprocessen just under 

veckomötet. 
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Den andra djupnivån är morgonmötet, som hålls varje morgon. Morgonmötet är 

formaliserat och operativt: Det fokuserar på vilka dagspuckar som ska utföras av vilken 

reporter. På morgonmötet deltar alla redaktörer och reportrar. Morgonmötet är uppdelat i två 

delar. Den första delen hålls gemensamt via videolänk mellan de tre redaktionerna i 

Stockholms Län. Den andra delen hålls separat, där varje enskild redaktion går igenom i detalj 

vad som behöver göras. Den första delen fokuserar på resursfördelning och allmänna 

nyhetsläget. Morgonmötet kan ses som ett operativt möte eftersom redaktören delar ut 

arbetsuppgifter till reportrarna inför dagen. Det sker på två sätt. Det första sättet är att 

redaktören ger en reporter en uppgift att spela in ett nyhetsinslag under dagen, en så kallad 

dagspuck. Det andra sättet är att reportern kommer med ett eget förslag och får klartecken 

från redaktören att det är okej att reportern utför det. Redaktören kan också begära att 

reportern gör en dagspuck på förmiddagen och sedan gör sitt eget inslag när dagspucken är 

levererad. 

7.1.4 Semiformella möten 

Före morgonmötet hålls ett förmöte eller prioriteringsmöte mellan intake och dagredaktören. 

Detta prioriteringsmöte är en viktig del av den nyhetsvärderande processen. Detta 

semistrukturella möte hålls på Gärdet för att diskutera stockholmssändningen och därför har 

Rinkebyredaktionens reportrar och redaktörer ingen tillgång eller inflytande över 

prioriteringsmötet. Prioriteringsmötet hålls mellan dagredaktören och intake och utgår från 

den prioriteringslista som intake har gjort dagen innan. 

“…då är det så att man kommer in på morgonen, och då har [...] 

intake, [...] gjort ett smörgåsbord av, det här händer idag, det här har 

vi förberett sen gårdagen, och det här är de som jobbar idag. Och sen 

tillsammans med [intake] bestämmer jag mig för att såhär tycker jag 

vi ska göra, men kanske inte det där…”(Redaktör 3) 

Intake och dagredaktören sätter sig för att bestämma vad på priolistan som ska göras och inte 

göras, vad som ska bli en nyhet och inte. För dagredaktören blir morgonmötet endast ett 

formellt befästande av de beslut som fattats på det semiformella mötet. 

”så håller man morgonmöte då drar man igång dagen utifrån det 

som har bestämts på det viktiga lilla mötet som skett mellan intake 

och dagredaktören.” (Redaktör 3) 

Händelser och pressmeddelanden gallras alltså bort i detta dolda utrymme mellan intake och 

dagredaktören. Intake har i sin tur redan innan priomötet gallrat bort vissa händelser. Detta 

skulle kunna ses som att intake gör ett eget nyhetsvärderande efter en interaktion med i första 
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hand myndighetskällor och har som störst makt över nyhetsvärderingen på den tredje 

djupnivån. 

7.1.5 Informella möten 

Den fjärde djupnivån är den myriad av enskilda samtal som sker mellan redaktören 

och reportern. En reporter kan ringa redaktören och flagga för att den vill göra ett särskilt 

inslag dagen därpå. I det samtalet fattas ett informellt beslut av redaktören och om reportern 

får klartecken kommer denne att fredas från att utföra dagspuckar, som formellt delas ut på 

morgonmötet nästa dag. Ett annat typiskt sådant samtal sker när reportern ringer till 

redaktören om tips eller råd om ett inslag som reportern håller på med. Det kan gälla under 

vilken del av nyhetsprocessen som helst, exempelvis när reportern förbereder ett inslag, spelar 

in eller klipper. 

”När jag har en idé brukar jag ringa våra redaktörer och säga att nu 

har jag den här idén, skulle vi kunna gå vidare på det och så kan man 

bolla med det. Men här på Stockholmsredaktionen kanske man utgår 

mer från nyhetsläget. Nu har det här hänt, då åker vi ut och gör ett 

reportage om det.” (Rinkebyreporter 2) 

Samtalen mellan reportrar och redaktörer under den dagliga processen som leder fram till en 

nyhet faller också inom ramen för den fjärde djupnivån. Redaktör 3 berättar det från en 

redaktörs perspektiv: 

”...man får prata med dem i telefon under dagen, de har varit och 

spelat in, de sätter ihop sina jobb, man är med när de gör det lite 

grann, tittar på och godkänner eller säger ja men ändra lite på det 

här, gör om det där.” (Redaktör 3) 

I regel har redaktören stort potentiellt inflytande över ett nyhetsinslag genom de informella 

samtal som sker löpande under dagen med reportrarna. Även interaktion mellan 

långtidsplaneraren och reportern sker på denna djupnivå. Redaktörens makt över 

nyhetsvärderingen är som störst i interaktionen på den fjärde djupnivån. 

Den femte och sista nyhetsvärderande djupnivån av redaktionsstrukturen är det 

fullständigt informella mötet mellan reportern och dennes källor. Här är reporterns inflytande 

över nyhetsvärderingsprocessen som störst. I mötet mellan reportern och källan framkommer 

information som reportern måste gallra i, värdera och fråga vidare om. Reportern tar helt och 

hållet själv ställning till vilka frågor som ska ställas i det enskilda mötet, vad som går att göra 

ett inslag på. Rinkebyreporter 1 berättade om att hen träffade en person på ett medborgarmöte 

en lördag i Husby. Mötet handlade om bostäder, men personen höll på med nattvandring. 

Rinkebyreporter 1 kunde då ta ställning till om det var värt att titta vidare på i den enskilda 

interaktionen. Efter att ha bedömt nattvandringen som en potentiell nyhet kunde reportern 
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använda sig av personens kontaktnät för att följa med på en nattvandring och intervjua 

aktörerna. Även om redaktören får flera tillfällen att påverka Rinkebyreporter 1s arbete i 

samtal med denne både per telefon och morgonmöten samt i samtal på priomöten och 

veckomöten kunde ingen annan än reportern själv avgöra om nattvandringen hade 

nyhetsvärde i den enskilda interaktionen under medborgarmötet i Husby. 

Den nyhetsvärderande djupstruktur vi nu beskrivit framstår för oss som en uppsättning 

interaktioner inom SVT mellan journalister. I varje interaktion bearbetas reporterns idéer och 

uppfattningar och observationer av redaktörernas nyhetsöga på djupnivå 1-4. De intervjuade 

kan inte riktigt sätta fingret på hur de nyhetsvärderar. Detta stämmer överens med Schudsons 

uppfattning att nyhetsvärderingen är en process som reportrarna själva inte kan se eller 

beskriva.  

7.2 Hur reproduceras attityder och värderingar om nyhetsvärdering inom SVT? 

Vi har i det förra avsnittet beskrivit nyhetsvärderande processen på SVT som en rad formella 

och informella samtal mellan journalister i enlighet med den djupstruktur som Schudson 

beskriver i sin teori (2005). För att delta i den nyhetsvärderande processen krävs att man följer 

vissa kulturella journalistiska konventioner och ideal. Schudson beskriver nyhetsvärdering 

som en djupstruktur som är svår att sätta fingret på för de som själva utför den (2005). De 

intervjuade använder beskrivningar som “Nej, jag har nog alltid med mig 

det”(Rinkebyreporter 1) eller att “nog mera underförstått på nåt sätt” (Rinkebyreporter 2). 

Redaktör 2 beskriver det som en uppsättning oskrivna regler som måste läras in. 

“... såhär gör vi här, såhär vi gör inte [...] man får jobba ganska 

mycket på det tycker jag, när man kommer in och jobbar här på 

redaktionen. Det tar ett tag...” (”Redaktör 2”) 

Eftersom denna process är svår att analysera för journalisterna själva har vi för detta avsnitt 

använt en annan metod än i det förra avsnittet. Vi har analyserat två videoinspelade 

redaktionsmöten med hjälp av samtalsanalysen som finns beskriven i Pomerantz text 

Agreeing and disagreeing with assessments (Pomerantz, 1984) för att undersöka hur 

konventioner lärs ut och reproduceras på en förortsredaktion. Journalistiska konventioner är 

något som måste läras in. De finns inte alltid nedskrivna på papper, utan kommer till 

nyanställda journalister på redaktionerna via redaktionens dolda läroplan, genom interaktioner 

med andra journalister. Vi analyserar därför sekvenserna med Jakobsens teori om den dolda 

läroplanen på arbetsplatser (2010), som beskriver hur en norm, ett ideal eller en konvention 

överförs i samtal mellan chefer och medarbetare.  
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7.2.1 Exempel på nyhetsvärdering på morgonmötet: Uppföljningsvärdet 

Vi har deltagit på ett morgonmöte och ett veckomöte. Vi kommer nu att presentera vår empiri 

från dessa två möten i tur och ordning. I detta avsnitt kommer vi lägga mycket tid på att 

förklara hur reportrar förhåller sig till ett ideal inom nyhetsvärderingsprocessen på SVT 

Stockholm som vi kallar för uppföljningsvärde. Uppföljningsvärdet är ett talande exempel på 

ett ideal som reproduceras på de möten som vi besökt. Fokus i detta avsnitt ligger inte på 

idealet i sig utan hur det reproduceras på redaktionen genom dess dolda läroplan. Detta 

lärande sker i möte mellan journalister i de dolda utrymmen som vi presenterat i det förra 

avsnittet. För att illustrera detta reproducerande av värderingar kommer vi nu att återge en 

sekvens från morgonmötet där redaktören på Södertäljeredaktionen precis frågat om 

gårdagens sändning. Reportern svarar på rad 1 i sekvensen nedan med en hänvisning till en 

brand i en ungdomsgård i Järna som rapporterades i ett nyhetsinslag under gårdagen, något 

som redaktören tar fasta på med orden “Järna precis” på rad 2. Redaktören berättar då att vad 

hen är ute efter är någonting som kan följas upp i dagens sändning. Vi kallar detta 

nyhetsvärderingsverktyg för uppföljningsvärde. Det önskvärda resultatet av kommunikationen 

är ett bekräftande, men reportern svarar att hen “inte hört något” (rad 5). Det innebär att 

reportern anser att nyheten saknar uppföljningsvärde, åtminstone för tillfället. 

SEKVENS 1A: MORGONMÖTE 

Rad Deltagare Inlägg 

1 Södertäljereporter 1 Så var det Järna. 

2 Redaktör 1 Järna precis. Jag tänkte landa lite där och om det finns nånting 

där  

3  vi kan gå vidare på? 

4  (1,5 sekunders tystnad) 

5 Södertäljereporter 1 Jag har inte hört nåt 

6 Redaktör 1 Nej 

7 Södertäljereporter 1 Faktiskt 

 

 

Reportern har förstått att redaktören frågar efter uppföljningsvärde. Hen presenterar ett 

påstående, “jag har inte hört något” (rad 5) vilket bekräftas av redaktören på rad 6. På rad 7 

understryker reportern att de är överens om att inslaget saknar uppföljningsvärde, att de 
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förstått varandra och nu kan gå vidare med mötet. Efter sekvens 1A fortsätter samtalet med ett 

resonemang om att det kan dyka upp nya uppgifter under dagen. 

7.2.2 Exempel på morgonmötets konventioner: Den underförstådda dagordningen 

Institutionella samtal har ofta ett mål som är kopplat till samtalet. I sekvens 1A handlar målet 

om att komma på ett inslag att spela in under dagen, vilket vi tolkar som ett nyhetsvärderande 

samtal. Institutionella samtal begränsar också ämnen som kan tas upp i samtalet (Drew & 

Heritage, 1992). Genom att analysera sekvens 1A kan man dra slutsatsen att reportern och 

redaktören är överens om en konvention, nämligen att just denna del av samtalet är avgränsat 

till att diskutera vilka inslag som besitter uppföljningsvärde i gårdagens sändningar. Vi ser 

denna avgränsning som en informell punkt på en underförstådd dagordning. Denna 

underförstådda dagordning och dess avgränsningar, samt att just den innevarande informella 

punkten är till för att diskutera uppföljningsvärde är inte lätt att förstå för den som kommer 

utifrån. I ett kulturellt samspel tar det tid att komma in i miljön och lära sig de ideal, koder 

och kulturella symboler som gäller på exempelvis en redaktion. Vi kommer nu att se ett 

försök från en nyanställd reporter att ge sig in i diskussionen, och orientera sig mot 

redaktörens fråga om att gå vidare på branden i Järna i sekvens 1B. Redaktören fortsätter med 

att bekräfta Södertäljereporter 1s uppfattning om att det inte finns något uppföljningsvärde i 

Järna-inslaget på rad 1 och verkar redo att gå vidare till nästa punkt på den underförstådda 

dagordningen. Den nyanställda reportern presenterar ett påstående i samtalet på rad 2 och rad 

3 som svar på detta. Påståendet har två gemensamma nämnare med det tidigare samtalsämnet, 

nämligen anlagda bränder och Järna, något som för det oinvigda ögat passar in i 

nyhetsvärderingssamtalet. Redaktören visar dock på viss förvirring över vad som skulle vara 

aktuellt på denna informella punkt på dagordningen, dels med sin motfråga men också med 

den avvaktande väntetid på rad 4 som uppstår när någon inte håller med om ett påstående. 

Redaktören vill diskutera uppföljning av inslag från gårdagen, inte nyhetsvärdet i bränder i 

Järna i allmänhet. 
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SEKVENS 1B: MORGONMÖTE 

Rad Deltagare Inlägg 

1 Redaktör 1 Jag har inte sett spontant såhär det här är steg två [...] 

2 Södertäljereporter 3 Det var ju en till brand också men det var ju bara i - markbrand  

3  eller nåt, i Järna 

4  (en halv sekunds tystnad) 

5 Redaktör1 En gräsbrand då eller, nåt naturligt? 

6 Södertäljereporter 3 A-ah [redogör för hur elden uppstod] 

7 Redaktör1 Okej fler bränder, nu är jag med. 

 

Om mötet hade haft en formell dagordning och en formell punkt som hette ”uppföljning av 

gårdagens nyheter” är det inte troligt att Södertäljereporter 3 hade tagit upp markbranden i 

Järna på detta sätt. 

En journalist som är införstådd med att uppföljning i sig själv är ett tungt vägande 

argument kommer ha lättare att kommunicera med redaktören. De delar referensvärld och 

kulturella symboler, och kan förhålla sig till varandra på ett smidigt vis. En journalist som inte 

förstått denna konvention kommer ha svårare att få igenom sina idéer med sin redaktör, och 

troligen kommer deras förslag på nyheter avstyrkas, som i rad 5 ovan. Som ett sätt att passa in 

Södertäljereporter 3s resonemang i den pågående diskussionen om gårdagens inslags 

uppföljningsvärde säger redaktören att det kunde vara intressant om det visar sig att 

markbranden anlagts av samma personer som branden på fritidsgården. Detta eftersom det då 

skulle ha ett uppföljningsvärde, vilket Södertäljereporter 3s påstående saknar.  

Efter detta gick redaktören vidare till nästa punkt på den underförstådda dagordningen, 

nämligen att dela ut dagspuckar till reportrarna baserade på pressmeddelanden som kommit 

till redaktionen. Att de sätter uppföljningsjobben högre upp på dagordningen än 

pressmeddelanden är ett tecken på att de värdesätter uppföljningsjobb högt. Hade tillräckligt 

många uppföljningar kunnat ske under dagen hade det inte funnits några reportrar kvar för att 

göra pressmeddelanden till nyheter. Detta kan förklaras med att journalister överlag inte vill 

göra myndighetsdrivna nyheter, utan göra egna jobb. Att myndighetsdrivna nyheter kommer 

efter uppföljningar tyder på en prioriteringsordning eftersom redaktören först presenterar en 

möjlighet för reportrarna att göra uppföljningar. Om reportrarna under den första 

dagordningspunkten blivit uppbokade med att följa upp nyheter från gårdagen skulle det inte 

finnas någon tid att göra några myndighetsdrivna nyheter. De sistnämnda nyheterna kan 
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därför ses som andrahandsvalet. Det stämmer överens med Redaktör 1s intervjusvar där hen 

berättar att det är viktigt att nyheterna inte blir för reklamiga. 

7.2.3 Morgonmötets dolda läroplan 

Uppföljningsvärdet är bara ett exempel på ett (nyhets-)värderande kriterium men det hjälper 

oss att belysa hur värderingar reproduceras på redaktionen. Detta kriterium, den informella 

punkten och den outtalade dagordningen är konventionella inslag i den journalistiska kulturen 

på SVT:s förortsredaktioner som visar sig på morgonmötet vi tagit del av. Morgonmötet är en 

arena där dessa värderingar och konventioner lärs ut till reportrarna. Genom att förstå vilka 

uppdrag som en redaktör kan förvänta sig säga ja eller nej till, alltså redaktörens 

nyhetsvärderingskriterier, kan reportern anpassa hur hen presenterar sina inslag för att få 

klartecken att få spela in dem.  

Södertäljereporter 1 beskriver i vår intervju att hen oftast “har idéer som [hen] vet 

fungerar”. Hen berättade att hen inte väntar till morgonmötet med att ta upp sina idéer, utan 

pratar med redaktören på förhand om dessa inslag, i enskilda informella samtal. Detta kan ses 

som en konvention inom hela redaktionen eftersom alla redaktörer och reportrar hänvisar till 

denna metod utom Södertäljereporter 3. Vi kan därför anta att denna konvention “tar ett tag” 

att lära sig, men att Södertäljereporter 3 också kommer att börja använda sig av denna 

konvention i sinom tid. Omvänt kan vi också anta att de andra reportrarna på SVT har gått 

samma väg som Södertäljereporter 3 för att lära sig dessa konventioner.  

7.2.4 Exempel på yrkesideal: Den självgående reportern och den handledande redaktören 

Alla reportrar och redaktörer använde termen reporterstyre för att beskriva sin arbetssituation. 

Det är alltså ett ideal inom arbetsplatsens kultur att reportrar ska vara självgående. Ett för hårt 

styrt arbete tar lusten ur reportrarna, menar en av de intervjuade redaktörerna. Alla redaktörer 

lovordar självgående reportrar. Samtidigt erkänns redaktörernas auktoritet.  

”… hur mycket jag än brinner för en viss fråga eller vill göra på ett 

visst sätt så har du alltid en övervakare som säger att i all ära du må 

tycka så eller du kanske vill få det att framställas sådär men nu 

funkar det inte, det är inte tillräckligt balanserat. Det är vad 

redaktörer är till för...” (Rinkebyreporter 1) 

Rinkebyreporter 1 kallar redaktören för en övervakare. Redaktionschefen kallar 

organisationen för odemokratisk. Rinkebyreporter 2 berättade att efter att ha fått nej på ett 

förslag till ett inslag gick hen till en annan redaktör som godkände inslaget. 
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“jag gick till en redaktör som sa nej det är för riksigt, men då gick 

jag till en annan redaktör som sa att det kan funka.” 

(Rinkebyreporter 2) 

Rinkebyreporter 2 kände här till konventionen att redaktören har auktoritet, men kunde 

utmana hierarkin genom att söka upp en annan redaktör för ett informellt samtal. Detta stärker 

bilden av journalistiken som kultur eftersom kulturella konventioner inte är obrytbara regler. 

Kulturella konventioner bryts hela tiden. De utvecklas i mötet med sin kontext och i mötet 

mellan kulturens utövare (Zelizer, 2005). Emellertid kan det tyckas förvirrande att 

redaktionen både är reporterstyrd och samtidigt är hierarkiskt organiserad med redaktörer i 

toppen som övervakar och säger ja eller nej till inslag. Om man betraktar denna konvention 

som en läroplan kan redaktörerna ses som en sorts pedagogiska handledare i arbetet, 

ansvariga för att övervaka reportrarnas arbete och säkerställa lärande. Reporterstyret är ett 

ideal som SVT Stockholms redaktioner värderar högt, och som måste läras ut tillsammans 

med alla de andra ideal och konventioner som ska vägleda reportern. Man kan därför säga att 

även om reportrarna upplever sitt arbete som reporterstyrt är redaktörernas förväntningar 

ständigt närvarande. På veckomötet talar redaktörerna i en ton som påminner om när 

handledare talar om sina studenter snarare än om alienerade anställda. Här följer en sekvens 

där det framgår att redaktören vill styra in reportrarna på ett ämne, nämligen 

kommungranskning, utan att ta ifrån reportrarna känslan av självständighet. På en punkt om 

långtidsplanerade jobb på dagordningen som alla mötesdeltagare har framför sig på 

storbildsskärmen har redaktör 3 presenterat vilka jobb som håller på att spelas in och troligtvis 

kommer visas under den kommande veckan. Redaktionschefen frågar då på rad 1 i sekvens 

2A nedan vad för jobb som borde göras framöver. Detta är en personalstrategisk fråga, 

eftersom det handlar om vad för jobb som ska få ta resurser från den dagliga produktionen av 

nyheter. Redaktör 3 vill inte svara med någon detaljplanerad nyhet som borde göras (rad 3) 

eftersom detta skulle göra ett ingrepp på den självständiga “otroliga kraft på idéer” (rad 4) 

som redaktör 3 upplever som en stor resurs. Istället för att detaljstyra reportrarna vill hen styra 

dem in på några ämnen som reportrarna kan verka självständigt inom. Redaktör 4 föreslår 

ämnet vård och omsorg i det stycke som är borttaget i rad 5, och utvecklar sedan 

resonemanget om att välja ett ämne (rad 6-14) som redaktör 3 föreslog i rad 2. 
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SEKVENS 2A: VECKOMÖTE 

Rad Deltagare Inlägg 

1 Redaktionschef Eller vad borde vi göra eller är det nåt annat som nån. 

2 Redaktör 3 Vi kan tänka lite såhär, ämnen, eller vart kan vi komma in på. 

3  Vad kan vi styra reportrarna på, för det är ju så här det är ju  

4  en otrolig kraft p’ idéer som kommer hela tiden 

5 Redaktör 4 [...] Det finns enormt mycket att plocka ur landstinget till exempel 

6  och även kommunalt. Att man kanske ibland skulle göra ett jobb 

som 

7  tangerar ett ämne som man sen kan borra i. För att ändå hyfsat  

8  snabbt, det ofta lättare att börja i att beskriva nånting känt. 

9  Och sen ändå ha tanken på att ta sig vidare neråt så småning om,  

10  för att börja bygga upp kontakterna då har man en ursäkt för att åka  

11  ut och göra intervjuerna, och sen kan man börja jobba vidare [...] 

12  Det finns många sådana bitar som jag känner att, det skulle vara bra  

13  att få styra in några på det som sen skulle kunna få idéer som sen 

kan  

14  leda vidare. 

15 Redaktionschef Absolut. 

 

Redaktör 4 uttrycker att granskning av kommun och landsting är områden som förtjänar fler 

jobb (rad 5 och 6). Hen uttrycker sedan att man kan göra inslag och “ha tanken på att ta sig 

vidare neråt så småning om” (rad 9). Redaktör 4 förklarar hur intervjuerna för ett inslag kan 

bidra till nätverkande för ett eventuellt kommande inslag (rad 10 och 11). I anslutning till 

sekvens 2A har redaktör 4 också uttryckt sitt ogillande med att “det blir många singlar”, alltså 

enskilda inslag som aldrig följs upp. Redaktören säger också att reportrar som läst in sig på ett 

ämne ofta har kunskap som kan vara till användning till ett eventuellt “tangerande”(rad 7) 

ämne. Redaktören förhåller sig alltså strategiskt till reporterns lärande som sker i mötet med 

källor. Idealet tycks vara att ge reportrarna uppdrag att genomföra inslag om ämnet som 

redaktörerna försökt styra in reportern på (rad 2-3, 6-7, 12-14). Redaktören har då avgränsat 

ett ämne för reportern att verka reporterdrivet inom. Redaktör 3s påstående på rad 2-3 och 

Redaktör 4s påstående på rad 12-14 får medhåll från Redaktionschefen på rad 15, i sekvens 
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2A vittnar om att dessa ideal är kulturellt konventionella bland SVT Stockholms redaktörer. 

Denna konvention berör inlärning eftersom det pedagogiskt leder reportern in i ett tidigare 

obekant ämne (rad 3, rad 12) där reportern kommer förväntas fatta egna nyhetsvärderande 

beslut (rad 4, rad 13-14). Detta lärande är högst kontextuellt. Med det menas att redaktören 

försöker få reportern att lära känna sin kontext (exempelvis vård och omsorg, 

kommungranskning, eller elbilar). Redaktören leder en reporter in på ett ämne som denne 

förväntas läsa in sig på, nätverka inom och så småningom kunna tillräckligt väl för att 

rapportera om i lokal-tv. I sekvens 2A blir det tydligt att detta lärande sker enligt redaktörerna 

och redaktionschefen i mötet mellan reporter och källor inom ämnet (rad 13-15).  

7.3 Hur resonerar reportrar och redaktörer kring sin egen nyhetsrapportering på SVTs 

förortsredaktioner i Stockholm? 

I detta avsnitt kommer vi fokusera på vilka andra ideal som finns bland de vi intervjuat. 

Genom analysen vill vi förstå hur journalisterna själva resonerar kring nyhetsvärdering och 

vilken typ av inslag som de strävar efter att producera. För att genomföra analysen har vi 

använt Michael Shudsons teorier från texten Four approaches to the sociology of news samt 

Barbie Zelizer teori om journalistikens kulturer. Zelizer skriver att journalistiken “är en del av 

en kultur om vilken, till vilken och för vilken den rapporterar” (Zelizer, 2005, s. 202). 

Förortsredaktionerna ligger i en brännpunkt mellan dessa två kulturer - den journalistiska och 

den kontextuella. De utövar och utstår ömsesidiga påverkningar, bedömningar, konflikter och 

utbyte. Vi har illustrerat detta möte i Figur 2. 
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FIGUR 2: FÖRORTSREDAKTIONEN SOM BRÄNNPUNKT MELLAN DEN JOURNALISTISKA 

KULTUREN OCH FÖRORTEN SOM SOCIAL KONTEXT. 

7.3.1 Vilka kriterier anser de tillfrågade att ett inslag måste uppfylla? 

Som i de flesta situationer finns det en skillnad mellan ett önskat och ett verkligt läge. De vi 

intervjuat har en snarlik bild av vilka kriterier som krävs för ett bra nyhetsinslag och detta 

ligger också i linje med de uppfattningar som finns inom journalistikens kultur generellt. Det 

ska vara intressant och av allmänt intresse, det måste vara nytt - inget som det rapporterats om 

för mycket tidigare, det ska ha en nyhetskrok, om det bygger på ett underlag som en rapport 

eller siffror så måste detta underlag hålla. 

Några fler kriterier som dök upp och som är mer specifika för SVT i egenskap av 

representant för public service är att inslagen inte får vara reklamiga samt att inslagen måste 

vara objektiva och visa upp båda sidor, om någon får kritik i ett inslag måste denne få chansen 

att svara på kritiken. Det får aldrig framstå som att SVT väljer en sida. Dessa kriterier kan 

vara uttryck för den specifika kultur som finns inom SVT. Redaktionschefen svarade på 

följande sätt angående kriterierna för ett nyhetsinslag: 

“Man ska undersöka om det följer kriterierna för att det är intressant, 

relevant och sant.” (Redaktionschef) 
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Den journalistiska kulturen existerar inte i ett vakuum. De två SVT-redaktioner vi undersökt 

ligger i förorten, hämtar sitt material från förorten och publicerar sina nyheter för förortens 

invånare. Professor Barbie Zelizer talar om hur journalistiken skapar och förhåller sig till 

olika kulturer och anser bland annat att i en kultur anpassar personer sina ord och metaforer 

till sin omgivning för att bli accepterad och integrerad. De vi intervjuat resonerar på ett 

liknande sätt när de pratar om hur de ska kunna rapportera om förorten på ett relevant sätt, 

och att detta är extra viktigt just för att de representerar public service. 

“Och speciellt när det gäller public service, så ska ju vi ge en 

nyanserad bild av hur det är att bo här.” (Redaktör 1) 

Vi kan se att de intervjuade tycker att journalister måste finnas på plats och blir en naturlig del 

av den kultur de rapporterar ifrån. 

7.3.2 Vilka kriterier anser de tillfrågade att hela det redaktionella innehållet måste uppfylla? 

Förutom de ovan nämnda kriterierna för att ett inslag ska produceras och sändas finns det 

även en önskan bland journalisterna att helheten av det redaktionella materialet som når 

mottagaren ska vara relevant och balanserat. 

“Nu har det varit mycket rapporteringar om skjutningar och så 

vidare men det finns ju fortfarande andra saker att rapportera från de 

här områdena, nu ska vi fokusera lite mer på att göra det.” 

(Rinkebyreporter 2) 

”Så att vi försöker komma bort från den här bilden att allt är skit” 

(Redaktör 1) 

De vi intervjuat har samtliga uttryckt en önskan om att i sin rapportering spegla verkligheten. 

De vill ge en så rättvis bild av bevakningsområdet och de som bor där som möjligt. Det är 

viktigt att tittarna ska känna igen sig själva och sin vardag. Vi har märkt att det finns en 

medvetenhet bland journalisterna om att de är med och skapar bilden av bevakningsområdet, 

liksom det nämns i tidigare forskning. Bland annat Magnus Dahlstedt diskuterar i sin artikel 

Den massmediala förortsdjungeln - Representationer av svenska förortsmiljöer att faktum är 

att massmedierna har makten att styra bilden av förorten – alltså vad som anses vara sant – 

inte bara för de som aldrig vistats i en förort utan till och med för de som bor i förorten 

(Dahlstedt, 2005, s. 27). 

“Jamen jag tänker att lokala nyheter ska förmedla en, vi ska ju ändå 

berätta om verkligheten som den ser ut [...]så är det ju att vi har ett 

typ av ansvar att vi är med och skapar en bild av omgivningen och 

den är inte bara blåljus, och det är väl det vi måste vara med och 

visa.” (Redaktör 1) 
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Det är bland annat på grund av just det här, en önskan att rapportera mer balanserat och 

relevant ifrån hela bevakningsområdet som de två lokala redaktionerna öppnade. Tidigare 

fanns enligt de vi intervjat, en tendens att bara åka till Södertälje eller någon av Stockholms 

förorter då det hade hänt något “dåligt” där. På så sätt speglades inte vardagen i dessa 

områden. Bilden som skapades i och med rapporteringen var att det enda som pågick i dessa 

områden var kriminalitet och andra negativa företeelser. 

Trots denna medvetenhet att rapportering av endast negativa händelser genererar en 

negativ bild av platsen så var de vi intervjuade skeptiska kring att prata om negativa och 

positiva nyheter. 

“Nej men jag ser det väl inte som negativ eller positiv, vi ska ju 

rapportera om det som händer, och sen kan händelsen i sig vara 

positiv eller negativ men det tycker väl alla olika om, så det är ju 

svårt att benämna det som positivt eller negativt.” 

(Rinkebyreporter 2) 

De var mer benägna att prata om positiva eller negativa vinklar på ett inslag. Dessa två olika 

sätt att se på hur nyhetsflödet skapas återfinns även i Schudsons teori (2005, s. 180). 

Schudson beskriver bland annat att en nyhet kan bli till genom att journalisten skapar nyheten 

som en snickare bygger ett hus. Schudson menar i detta exempel att journalisten bestämmer 

över hantverket. Detta kan jämföras med ett arbetssätt där journalisterna väljer ut nyheter 

utifrån kriterier som negativ eller positiv. Schudson utvecklar sedan detta resonemang och ger 

ett annat exempel där journalisten är med och formar nyheten men inte skapar nyheten i 

samma utsträckning. Exemplet han ger är att journalisten inte skapar orkaner, mord, julafton 

eller sommar-OS de kan bara välja hur de vill berätta om dessa händelser (Schudson 2005, s. 

180). Detta kan i sin tur jämföras mer med resonemanget om positiva och negativa vinklar 

som våra intervjupersoner beskriver det. Att de i sitt arbete med att välja vinkel är med och 

formar nyheten men att de inte kan skapa själva nyheten. 

De vi intervjuat har även uttryckt en önskan om att rapportera om de bakomliggande 

orsakerna som föregår en nyhetshändelse och att detta i praktiken leder till att de gör flera 

inslag med olika vinklar på samma nyhetshändelse. 

“För två år sedan när det var skjutningar då var det väldigt ofta 

många medier, även vi, kunde göra ett inslag eller två max och så 

släppte man där [...] nu idag är det inte så, idag gör vi en hel vecka 

om hur? var? när? teorier, varför? hur ska man göra nu? vem gör 

vad? att man verkligen greppar tag om det ämnet på ett annat sätt 

och det tror jag är otroligt viktigt.” (Rinkebyreporter 1) 
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Vi har även sett en tendens hos de vi intervjuat att anse att denna typ av rapportering som 

leder till att verkligheten speglas ska leda till minskad stigmatisering. De intervjuade ser det 

som att förorten haft en traditionellt låg status i journalistiken, och att blåljusjournalistiken 

kan ha bidragit till detta. 

”Det innebär ju ofta att man åkte till Södertälje när det var negativa 

händelser, när det var mord och svarta rubriker liksom och det är väl 

det att man ville väl nyansera bilden av Södertälje” 

(Södertäljereporter 1) 

SVT har rent generellt haft låg status i förorten med låga tittarsiffror och svårt att få 

medborgare att ställa upp i intervjuer. De intervjuer som vi hållit visar att journalisterna på 

SVT funderar mycket på vad det får för konsekvenser. Redaktionschefen beskriver det såhär: 

”För då gör man ju journalistik om förorten och inte för förorten och 

det är en jävla skillnad. Vi vill ju göra relevant journalistik för hela 

vårt län och då ingår våra ytterstadsområden.” (Redaktionschef) 

Även om journalisterna vill öka sin status i förorten och nyansera bilden av förorten i media 

måste de ändå förhålla sig till vad som anses vara relevant inom den övegripande 

journalistiska kulturen. Redaktör 3 uttryckte det som att Nyhetsvärderingen “i grunden”, det 

vill säga enligt den allmängiltiga journalistiska konventionen, är att negativa nyheter väger 

tyngre än positiva nyheter och därför hamnar exempelvis bilbränder högre upp på 

prioriteringslistan än framgångshistorier. 

“[J]ournalistik är ju av naturen så att vi är satta för att bevaka 

samhället och liksom leta efter det som inte fungerar, sätta ljuset på 

sådant som inte ljuset har varit på tidigare, där samhället inte 

fungerar, då blir det ju så att så att säga negativa nyheter” (Redaktör 

3) 

Om det bara blir negativa nyheter är det också ett problem. Redaktör 3 kallar balansen för en 

“komposition”. En av de intervjuade menar att positiva grejer “inte är lika sexigt som en 

skottutväxling eller ett gängbråk”(Södertäljereporter 2), men att de ändå är viktigt att lyfta 

fram eftersom de som bor i Södertälje inte känner igen sig annars. De positiva sakerna är 

deras vardag, och då är det viktigt att man inte bara rapporterar om det spektakulära. 

7.4 Arbetar SVTs förortsredaktioner för att motverka stigmatisering av förorten och i 

så fall hur? 

I förra avsnittet diskuterade vi hur de intervjuade resonerar kring sin nyhetsproduktion och 

vilka kriterier de önskar att inslagen ska uppnå. Ett av dessa ideal var strävan efter att ge en 

mer nyanserad bild av förorten i tv-rutan, och därmed minska stigmatiseringen av förorten I 

detta avsnitt kommer vi fokusera på hur de arbetar för att nå upp till detta ideal. 
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“Gärdet… Jättebra läge om man vill hårdbevaka Lidingöbron och 

delar av Östermalm, andra delar av Stockholm är lite knöligare att ta 

sig till.” (Redaktionschef) 

På SVT Stockholm har man de senaste åren blivit medveten om att tv-huset på Gärdet inte är 

optimalt som redaktion för hela Stockholms län. Problemen är dels geografiska, när vissa 

områden ligger väldigt långt bort från redaktionen, men också kulturella.  En av de 

intervjuade kallade tv-huset för “elfenbenstornet”(Redaktör 3). Journalisterna är medvetna om 

detta kulturella avstånd och vidtar åtgärder för att överbrygga detta problem. Den tekniska 

utvecklingen har gjort det möjligt att lägga redaktioner på andra platser än i tv-huset. Tidigare 

var tekniken så otymplig att det fanns ekonomiska skäl att så mycket tv-journalistik som 

möjligt skulle utgå från samma plats. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort att placera 

redaktioner i förorten. 

“Förut var tekniken en sådan flaskhals. Nu är allt som behövs en 

kraftfull dator och en snabb internetlina...” (Redaktionschef) 

I det förra avsnittet av detta kapitel har vi presenterat hur journalisterna på SVTs 

förortsredaktioner i Stockholm förhåller sig till en uppsättning konventioner och ideal som 

härstammar ur den journalistiska kulturen. Men den journalistiska kulturen påverkas också av 

sin sociala kontext. Några av de konventioner som Zelizer lyfter fram är förmågan att 

improvisera för att nå marginaliserade grupper i samhället, obehaget i teknologiska 

begränsningar och oro för journalistens egen fysiska säkerhet (Zelizer, 2005). 

7.4.1 Nätverk 

För att uppnå kravet på balans och relevans i sändningarna krävs att journalisterna känner till 

vilka verkligheter som finns i bevakningsområdet. Som vi talat om i tidigare forskning finns 

det en problematik att många journalister i Stockholm bor och har sina privatliv innanför 

tullarna, och när dessutom tv-huset på Gärdet ligger långt ifrån förorten uppstår en situation 

där det inte är självklart att journalisterna har någon kontakt över huvud taget med förorterna 

och således inte varken känner till eller förstår den verklighet som finns där - och hur ska de 

då kunna rapportera om den på ett relevant sätt? 

Vissa forskare menar att för att förändra nyheterna krävs en förändring av redaktionerna, 

detta framgår bland annat av Schudsons diskussion kring detta i texten Four approaches to 

the sociology of news (2005). Där skriver han att aktivister och kritiker menar att det skulle 

påverka nyhetsflödet om redaktionerna var representativa för befolkningen (Schudson, 2005). 

Exakt hur det skulle påverka är svårt att säga eftersom få, kanske ingen, nyhetsredaktion idag 

i Sverige är representativ för befolkningen. Men tankar kring hur journalisterna på en 

redaktion påverkar nyhetsflödet därifrån är något som man har funderat kring på SVT. 
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Redaktionschefen för SVT Stockholm resonerar på följande sätt kring rekryteringen av 

personal till redaktionerna i Södertälje och Rinkeby: 

“[J]ag menar inte att man måste, nödvändigtvis, vara från förorten 

eller bo i förorten eller ha personlig erfarenhet av att växa upp under 

jobbiga förhållanden, men man måste någonstans begripa, eller dela 

den referensvärld, för annars kan man hamna så himla snett. Så där 

kommer det en sorts gatekeeping, att om man inte ens kan förstå vad 

folk pratar om eller vad folk menar, då kan man inte heller göra ett 

relevant urval av nyheter för de här människorna.” (Redaktionschef) 

Redaktionschefen efterfrågar i citatet att reportrarna ska dela den referensvärld som finns i 

förorten. Vi tolkar det som att de kompetenser som reportrarna önskas besitta är de 

gemensamma kulturella symboler (Schudson, 2005) som finns i förorten. Det finns en 

inneboende risk i när journalistiken inte är bekant med den kultur den förväntas rapportera 

om, och det är att journalistiken hänfaller åt stereotyper som används av andra journalister, 

som brända bilar eller upplopp. Ytterligare ett problem blir att journalister blir beorende av 

myndighetskällor för sin rapportering av förorterna. De kulturella symboler som används av 

myndigheter, om bilbränder eller socialbidrag, kan bidra till stigmatisering av förorten. 

Journalisterna som vi har intervjuat uttrycker en medvetenhet om att behöva gå till andra 

källor än myndigheter för att lära sig förortens referensvärld. 

Att journalisterna ska kunna relatera till verkligheten i förorten är en viktig del för att 

skapa kontakter med personer som lever och verkar i dessa områden. Åtminstone två av de vi 

intervjuat har uttryckt att de har lättast att skapa nätverk som leder till nyhetstips bland sina 

respektive ‘landsmän’. Att kunna relatera till förorten och att ha ett nätverk som hjälper till att 

tipsa och tala om verkligheten i förorten tycks, bland de vi intervjuar, vara en viktig del i att 

göra nyheterna mer balanserade och relevanta. 

“Och när man kommer till en förort eller ett område där folk inte 

känner igen en, oavsett var egentligen, så måste man ju kunna skapa 

kontakt med människor och gör man inte det då missar man väldigt 

mycket.”(Rinkebyreporter 1) 

Att skapa nätverk med medborgarna i förorterna är någonting som de journalister vi intervjuat 

ser som en viktig del av sitt arbete. Det framkommer att de sätter dessa källor i kontrast till 

myndighetskällor och att de tycker att det är eftersträvansvärt att fler nyheter kommer från 

medborgarna och färre från myndigheter och liknande. Dessa två kan ses som exempel på det 

Schudson kallar för “reporterns önskan att skriva sakligt om faktiska händelser i världen” 

(nätverkande med medborgarna) respektive “elitens nyhetsskapande och 
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verklighetskonstruerande aktiviteter” (nyheter som tillkommer genom pressmeddelanden och 

liknande). 

“I journalistiken ligger att man måste ut på fältet, och träffa folk, och 

det måste vi göra hela tiden, annars vet vi ju ingenting. Därför är det 

bra att vi har så många lokalredaktioner.[...] Så vi får ju röster som 

är närmare förortsborna än vad vi haft om bara vi hade suttit här på 

Gärdet och tittat ut från elfenbenstornet. (Redaktör 3) 

För att skapa relevanta nyheter för förortsbor anser de journalister vi intervjuat att det krävs 

att förortsborna själva får bidra till nyhetsflödet genom att berätta om sin verklighet - alltså 

nyheter av och för förortsbor i kontrast till nyheter om förortsbor. I tabell 3 illustrerar vi hur 

journalisterna själva resonerar kring risk för stigmatisering. 

TABELL 3: MYNDIGHETSKÄLLA ELLER MEDBORGARKÄLLA 

Myndighetskälla Medborgarkälla 

Myndigheters eller journalistikens kulturella symbolik Förortens kulturella symbolik 

Hög risk för stigmatisering Låg risk för stigmatisering 

 

För att undvika den höga risken för stigmatisering arbetar de aktivt på de båda redaktionerna 

med att nätverka och få en naturlig roll i den miljö som de vill berätta om och detta 

underlättas av att redaktionerna ligger i förortsområden. Här finns dock en viss skillnad 

mellan Rinkeby- och Södertäljeredaktionen. 

Det går att diskutera huruvida Södertäljeredaktionen kan anses ligga i förorten. En av 

redaktörerna resonerar kring detta genom att beskriva det som olika “helikopternivåer”, ifrån 

ett Stockholmsperspektiv kan Södertälje anses vara en förorts- eller lokalredaktion, men går 

man ner en nivå och tittar på det aktuella bevakningsområdet Södertälje, Nykvarn och Salem 

kan redaktionen istället anses ligga centralt omgivet av egna ytterstadsområden. Under 

intervjuerna framkom det att de anställda på redaktionen i Södertälje till viss del tänker på 

områdena utanför Södertälje centrum i olika termer av “där ute”. En reporter uttryckte sig på 

följande vis: 

“Okey du ska göra en enkät om någonting väldigt allmängiltigt, då 

kan man lika gärna göra den enkäten där ute än på Storgatan här 

[Redaktionen ligger på Storgatan 1. Vår anmärkning.]. Det hade 

varit enklare att bara gå ut här och göra den men man kanske borde 
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göra den där också ibland för att visa att man är där.” 

(Södertäljereporter 2) 

Samtliga intervjuade från Södertälje använde liknande sätt att tala om “där ute” vilket bland 

annat innefattade orterna Geneta, Ronna och Hovsjö. Vidare användes uttryck som “områden 

som har socioekonomiska problem” och “socialt utsatta områden” för att beskriva vissa delar 

av bevakningsområdet. På sätt och vis kan det verka som att samma problem som finns i 

Stockholm generellt med en skillnad mellan “här och där”, “centrum och periferi” är precis 

lika framträdande i Södertälje - på den lägre helikopternivån. På den högre nivån ska dock 

sägas att nyheter från bevakningsområdet Södertälje blivit mer vanligt förekommande och 

mer balanserade sedan redaktionen startades enligt våra intervjuade. Så om 

Södertäljeredaktionens huvudsakliga syfte är att rapportera ifrån det tilldelade 

bevakningsområdet kan det konstateras att de lyckas med detta men att det finns potential 

kvar att bredda perspektiven inom området. En av de intervjuade sa följande angående 

redaktionens placering i bevakningsområdet: 

“Om den [redaktionen] låg i Hovsjö eller Geneta så tror jag ändå vi 

hade synts mer där, och att de hade vant sig mer, och att vi hade fått 

bättre kontakt med de som bor där. För nu när man åker ut på jobb 

då är det mer att man åker ut, gör sitt jobb, och åker därifrån. Visst 

det blir ju att man hälsar på folk, och de är ju väldigt mycket så att de 

hälsar och så men det blir ändå inte samma sak.” (Södertäljereporter 

3) 

Vad gäller Rinkebyredaktionen finns inte samma problematik. Här är huvudsyftet att 

producera mer inslag till Stockholmssändningen som handlar om Stockholms förorter - inte 

bara Rinkeby. Redaktionen ligger i Rinkeby och på så vis har man redan korsat den första 

tröskeln till den verklighet man vill rapportera om. Här jobbar de till synes ännu mer 

koncentrerat med nätverkande. Att Rinkebyredaktionen inte har en egen sändning att förhålla 

sig till gör att de kan fokusera mer på denna arbetsuppgift. Både redaktionschefen och de 

redaktörer vi intervjuat har uttryckt att det finns en medveten planering att ge de anställda i 

Rinkeby fria händer och tid att nätverka. 

“Ja vi har ju sagt att vi ska försöka gå bort från pliktrapporteringen 

så mycket som möjligt även på Gärdet men Rinkebyredaktionen har 

fått än fler fria händer. Vi springer inte på alla 

stadsdelsnämndsmöten utan där försöker vi verkligen vaska fram det 

som är intressant och fokusera på egen journalistik.” 

(Redaktionschef) 

Det finns en inställning bland de vi intervjuat att tips och källor som kommer från 

allmänheten genom nätverk som journalisterna själva skapat är, i många fall, mer värda än de 

som kommer från myndighetskällor. Enligt Schudson ligger skillnaden i vem som tillåts göra 
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nyhetsväreringen. Om journalisten själv går ut och möter verkligheten i form av sitt nätverk, 

sina källor, så gör journalisten värderingen av vad som ska tas med till redaktionen och bli ett 

inslag. Tips som kommer från myndigheter har redan nyhetsvärderats av någon annan utanför 

redaktionen och således begränsas en del av det journalistiska arbetet. Aktivt nätverkande står 

också i kontrast till “skrivbordsjournalistik” som bygger på telefonintervjuer framför en dator, 

på så sätt minskar risken att journalisterna skiljs från kontakt med “de fattiga och andra som 

bor på platser som är obekväma att ta sig till” (Schudson, 2005, s. 178). 

Vi har intervjuat två av de fyra anställda reportrarna i Rinkeby och de har berättat om sina 

tekniker och strategier för aktivt nätverkande. Det finns en inställning på redaktionen att 

nätverkande i förorten är betydligt svårare än i innerstan 

”Jag brukar säga det när man går ut på stan [innerstan] så slåss 

nästan folk för att komma till tals och här [Rinkeby] måste du nästan 

slåss för att få dem att komma till tals. Så det är stor skillnad och jag 

tror att det är flera saker som spelar roll, det tar längre tid att få fram 

de viktiga rösterna eller övertala folk att våga säga någonting, så det 

är mer svårarbetat.” (Rinkebyreporter 1) 

Eftersom det finns en tanke inom redaktionerna att medborgarnas röster är viktiga för att 

spegla förorten och på så sätt göra relevanta nyheter för hela publiken har de dock förfinat 

strategier för att få fram dessa röster. De vi intervjuat är medvetna om att det finns en 

svårighet i interaktionen med förorten som till viss del grundar sig i att medborgarna i dessa 

områden sedan tidigare blivit stigmatiserade i media. De vi intervjuat har berättat att de ibland 

bemöts av kritik när de gör inslag i förorten av personer som är misstänksamma mot media. 

“Det kan väldigt snabbt bli friktioner i att man bara stör personerna 

för att man säger att man är från SVT och inte förklarar någonting. 

Så att då brukar det vara att jag inte är påflugen utan jag går gärna 

dit, pratar med folk, förklarar vem jag är. De har alltid någon åsikt, 

fråga eller någonting som man besvarar. Sedan nästa dag kanske 

man kan komma och börja prata om saker och ting som man 

egentligen gick dit för att göra.” (Rinkebyreporter 1) 

7.4.2 Svårigheter med nätverkande 

De vi intervjuat är generellt överens om att aktivt nätverkande är en viktig och nödvändig del 

av arbetet med rapportering från förorten. Men de diskuterar även vissa risker med detsamma. 

Bland annat resonerar de kring risken att hamna i tacksamhetsskuld. 

“Vill man få förtroende så måste vi också kunna vara kritiska mot de 

som ger oss förtroende man kan inte hamna i någon 

tacksamhetsskuld.” (Södertäljereporter 1) 

I värsta fall kan rapporteringen påverkas av bristen på distans mellan journalisterna och det de 

rapporterar om. Man ska vara nära, men inte för nära de man rapporterar om. Den balansgång 
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som de intervjuade hänvisar till är ett journalistiskt ideal som reportrarna förväntas förhålla 

sig till i enlighet med SVT Stockholms kulturella konventioner, som att ställa kritiska 

motfrågor till medborgarkällor. 

I samtliga av våra intervjuer har det framkommit flera exempel på otrevligheter i möten 

med medborgare. Redaktör 1 menar att det är nödvändigt att tänka på säkerhetsaspekten och 

att hotfulla situationer kan uppstå i mötet med de boende i vad hen kallar för de utsatta 

områdena. 

“Vi får ju tänka till när vi skickar folk dit eftersom vi kan, alltså vår 

uppsyn är ju provocerande, och det har ju varit hotfulla situationer 

ibland” (Redaktör 1) 

Redaktör 1s ordval att man får tänka till kan uppfattas som en tröskel eller ovilja att 

rapportera från förorten. Även Södertäljereporter 2 beskriver obehagliga erfarenheter av 

liknande sort när hen citerar en förbipasserande när hen gjorde ett inslag från ett 

förortscentrum: 

“det kan ju vara att folk står och skriker på en [...] och börjar jiddra 

om att de vore synd om det hände något med utrustningen. [...] Stick 

härifrån, ni bara kommer hit när det är problem [...] och utan att ens 

fråga varför vi är där liksom från första början” (Södertäljereporter 

2) 

Den stundvis hotfulla verklighet som möter reportrarna skulle kunna få redaktionen att 

barrikadera sig vid sina skrivbord. Om de skulle göra det riskerar reportrarna att förlita sig på 

redan existerande kontaktnät, främst tjänstemän på kommunerna och polisen, för sin 

rapportering. Istället arbetar Södertälje strategiskt med konventioner som ska underlätta 

nätverkande och minskar risken för hot och våld: 

“Men vi har såhär säkerhetsrutiner som vi går igenom när man ska 

åka till något ställe som man tänker att det här är - ett kontroversiellt 

ämne...” (Redaktör 1) 

Reportrarna är införstådda i säkerhetskonventionerna. De uppmuntras att hålla kontakt med 

redaktörerna under inspelningar och att avrapportera när de är klara. Södertäljereporter 2 vill 

vara tydlig med att det “verkligen inte händer varje vecka”(Södertäljereporter 2). I slutändan 

är risken för hot och våld en kontextuell tröskel för redaktionen att överkomma i förorten, 

men redaktionens rutiner lösningsinriktade konventioner snarare än en ursäkt att inte 

rapportera från förorten.  

Enligt Schudson är de personliga erfarenheterna hos journalisterna på en redaktion en 

faktor som påverkar nyhetsproduktionen. Det gäller både negativa erfarenheter från att 
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exempelvis bli utsatt för hot från fotbollshuliganer, och de personliga erfarenheter som 

journalisten tar med sig till redaktionen. Redaktionschefen ger detta ett visst erkännande: 

“Om vi har många reportrar som har barn då blir plötsligt 

skolfrågan väldigt intressant” (Redaktionschef) 

Ett hinder för reportrarnas nätverkande är att de själva inte rör sig i förorten på sin fritid. Även 

redaktörerna verkar ge detta påstående uppbackning. Schudson menar att redaktioner med en 

högre andel reportrar från stigmatiserade grupper i samhället tar med sig kulturella 

konventioner och symboler och ideal från sin bakgrund och att därmed bidra med 

nyhetsproduktion till de som är “subordinated or victimised in society” (Schudson, 2005, s. 

178). Redaktionschefen tycker inte att man måste ha bott i förorten för att jobba där. 

“man måste nödvändigtvis [inte]vara från förorten eller bo i förorten 

[...]men man måste någonstans begripa, eller dela den referensvärld, 

för annars kan man hamna så himla snett. (Redaktionschef) 

Vi uppfattar det som att redaktionschefen anser det viktigt att man måste dela de kulturella 

symboler som gäller i förorten, och då gör det inget att de åker hem till sina egna kvarter efter 

arbetstid som ligger i andra delar av stan. Det finns dock ett problem med detta. Reportrarna 

kan lära sig de kulturella symboler och konventioner som gäller i förorten som kontext men 

agerar bara som besökare. När en skola lägger ner i Rinkeby eller Tensta kan man med nästan 

hundra procents säkerhet säga att ingen journalists barn kommer få flytta. Redaktionschefen 

har fått frågan många gånger om varför hen inte anställer fler från förorten och resonerar 

såhär: 

“ ...Och vem av de här icke befintliga journalisterna tycker du att jag 

ska anställa? Ja och vad gör jag när de flyttar?” (Redaktionschef) 

Resonemanget tyder på att det är något som redaktionschefen är medveten om, men inte kan 

göra något åt. Denna kontextuella tröskel bemöts med en medveten konvention att reportrarna 

på förortsredaktionerna ges mer tid att nätverka. 

Ytterligare ett problem är de tekniska krav på reportrarna som det moderna it-samhället 

ställer på journalistiken. Den journalistiska kulturen 2017 förhåller sig till medborgarnas 

nyhetskonsumtionsmönster online som till stor del gjort att det inte räcker med att publicera 

nyheter för kvällens inslag. Tittarna förväntas i allt högre grad få sin information om vad som 

pågår omedelbart på internet. Det gör att reportrarna på SVT nu för tiden tvingas sitta inne 

och skriva artiklar på den tid de annars kunde vara ute bland medborgarna och nätverka. 

“...man blir mer fjättrad vid sitt skrivbord, än det här klassiska att 

man åker ut med penna och kamera och block [...] Här kan man sitta 
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och göra telefonintervjuer och då kommer man aldrig ut. [...] Det är 

en baksida av den här snabba webjournalistiken.” (Redaktör 3) 

Redaktör 3s resonemang följer samma mönster som Schudson beskriver i sin teori om 

redaktionens sociala organisation. Journalistik som i större utsträckning kräver att reportern 

sitter framför en dator eller andra skrivbordsverktyg innebär att reportrar i mindre 

utsträckning tar kontakt med medborgare. Detta drabbar förorten och dess invånare i hög grad 

eftersom det enligt Schudson gör att reportrar i mindre utsträckning träffar “fattiga 

medborgare” på “platser som är obehagliga att besöka” (2005, s. 178). Trots att den tekniska 

utvecklingen möjliggjort att placera redaktioner i förorten gör den journalistiska kulturens 

inställning till onlinepublicering att reportern spenderar mer tid på redaktionen, och mindre 

tid bland medborgarna. På veckomötet diskuteras tekniken på ett strategiskt plan som en 

tillgång. Redaktionschefen, Redaktör 3 och Redaktör 4 resonerar där om hur man kan 

schemalägga någon av reportrarna varje dag att vara på språng för att spela in intervjuer under 

dagen med padda och telefon. Ledningsgruppens resonemang är att det är värt att ha lite färre 

som sitter framför datorn för att få en rörlig resurs på stan för korta intervjuer. 
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8. Slutsatser  
Vi har i denna studie närmat oss SVTs förortsredaktioner i Stockholms län för att öka 

förståelsen för vilka ideal, strukturer och konventioner som styr nyhetsvärderingen. 

1. Hur ser nyhetsvärderingsprocessen ut i mötet mellan journalister på SVTs 

förortsredaktioner?  

Vi har sett att journalisterna på SVTs förortsredaktioner nyhetsvärderar genom en 

växelverkan mellan reportrar och redaktörer. Detta sker genom interaktioner i dolda 

utrymmen på redaktionen. Med hjälp av teorin om den dolda läroplanen kan vi i vår studie 

närma oss en förståelse för det som Schudson kallar för nyhetsvärderingens ”djupstruktur” 

(Schudson, 2005). Vi har i vår studie kommit fram till att dessa interaktioner sker på fem 

nivåer inom djupstrukturen. Den grundaste djupnivån består avledningsgruppens veckomöten, 

där redaktörer och redaktionschefen strategiskt förhåller sig till nyhetsvärdering. Nästa 

djupnivå är morgonmötet, där redaktören går igenom dagens jobb med de operativa 

reportrarna med hjälp av en priolista. Båda dessa dolda utrymmen är formaliserade möten. 

Den tredje djupnivån är det möte som hålls mellan intake och dagredaktören som förbereder 

den priolista som morgonmötet utgår ifrån. Den fjärde djupnivån består i den myriad av olika 

samtal som sker mellan redaktörer och reportrar under dagens lopp. Under alla dessa fyra 

djupnivåer har redaktören störst inflytande. Den sista och den djupaste nivån sker det enskilda 

mötet mellan reporter och källa. I detta möte har nyhetsreportern mest inflytande eftersom 

detta möte sker utanför redaktörens kontroll, insyn och interaktion. På denna djupnivå är 

redaktören ändå närvarande genom de förväntningar som reportern har på sig från redaktören. 

Enligt teorin om den dolda läroplanen är dolda utrymmen en sorts arenor där det kan uppstå 

en maktutövning från den ena samtalsdeltagaren över andra (Jakobsen m.fl., 2010). Detta har 

vi sett prov på i vår studie.  

 

2. Hur reproduceras attityder och värderingar om nyhetsvärdering inom SVT? 

I de djupstrukturella dolda utrymmen som vi presenterat reproduceras attityder och 

värderingar genom en dold läroplan. Tack vare Zelizers perspektiv på journalistiken som en 

kultur kan vi förstå hur dessa konventioner överförs till de nyanställda från övriga journalister 

(Zelizer, 2005). Ett exempel på en konvention är morgonmötets underförstådda och outtalade 

dagordning, vars avgränsade punkter kan verka förvirrande för en nyanställd. Genom att se på 

journalistiken som kultur med teorin om den dolda läroplanen på arbetsplatser har vi också 

förstått att redaktörernas roll är att vara en sorts handledare i reportrarnas lärande både inom 

redaktionen och utanför den. Genom att ge reportrarna små uppdrag i ämnen som valts ut av 

redaktörerna ges reportrarna verktyg att utvidga sitt kontaktnät och sin förkunskap inför 
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framtida inslag. Inom ämnet får reportern relativt fria händer att komma på vinklar för inslag 

av uppföljningsvärde, något som förser reportern med en känsla av stort inflytande över sitt 

arbete samtidigt som redaktörens strävan att kunna styra arbetet tillgodoses. Vi har här tagit 

tillfället i akt och använt oss av en samtalsanalytisk metod. Slutsatserna utifrån vår 

samtalsanalys är samma som slutsatserna från intervjuerna. Vi ser detta som ett bevis på att 

samtalsanalysen skulle kunna användas i framtida efterforskningar av andra konventioner och 

ideal som döljer sig i redaktionsmiljöer inom och utanför SVT. Ett exempel på de processer 

som skulle kunna efterforskas närmare är de konventioner som leder till den stigmatisering 

som vår tidigare forskning beskriver. 

 

3. Hur resonerar reportrar och redaktörer kring sin egen nyhetsrapportering på SVTs 

förortsredaktioner i Stockholm? 

De intervjuade journalisterna har berättat om två nivåer av kriterier för vad ett inslag ska 

innehålla. Exempel på kriterier som kan anses ganska generella för hela den journalistiska 

kulturen är allmänintresse och nyhetskrok. De vi intervjuat anser att de som representanter av 

public service även måste förhålla sig till ytterligare kriterier som till exempel absolut 

objektivitet. Utöver detta finns även en önskan hos journalisterna att göra inslag som har 

relevans för bevakningsområdet. De är medvetna om att deras rapportering bidrar till bilden 

av platserna de rapporterar ifrån och därför är det viktigt för de intervjuade att spegla 

verkligheten på dessa platser utan att svartmåla eller skönmåla. Underförstått på redaktionerna 

är att den sortens nyheter som reportrarna gräver fram genom egna källor är bättre 

journalistik. Tidigare forskning visar att nyheter från Stockholms förorter domineras av brott, 

olyckor och sociala problem. (Sandström, 2004, s. 18) Vår studie visar att de intervjuade är 

medvetna om problematiken. De berättade även om att det var nödvändigt att vända sig till 

andra än myndigheter för att bryta den trenden. 

Denna vilja att gräva fram egna nyheter som inte är beroende av poliskällor eller liknande 

tyder på ett kulturellt ideal av balanserad rapportering. Detta ideal bygger på att man inte bara 

berättar att något negativt har hänt i en förort utan att man även berättar om bakgrunden och 

varför detta hänt eller händer med hjälp av medborgarkällor. En stigmatiserande risk som 

journalisterna försöker motarbeta är att förlita sig på oemotsagda myndighetskällor. Ett 

exempel på den sortens journalistik som de vill undvika att ge för mycket utrymme är 

blåljusjournalistik. Genom att arbeta med egna källor vill journalisterna bidra till att nyansera 

den tidigare stereotypa bilden av förorten i tv-rutan. Detta är ett tydligt bevis på hur 

journalistiken som kultur anpassar sig till sin kontext och improviserar lösningar på 
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utmaningar som denna kontext ställer journalisterna inför, vilket Zelizers teori beskriver 

(Zelizer, 2005). 

 

4. Arbetar SVTs förortsredaktioner för att motverka stigmatisering av förorten och i så fall 

hur?  

Genom att analysera journalistiken som kultur har vi förstått att mötet mellan journalistik och 

Stockholms förorter är en sorts kulturkrock. För att överbygga detta problem har 

förortsredaktionerna bildats. SVT vill inte uppfattas som de journalister som “bara kommer 

när det brinner”. Det första steget för att motverka denna stereotypa bild av media som finns i 

förorterna var att bilda förortsredaktionerna. Men förortsredaktionerna bryter också de 

konventioner som tidigare bestämt hur SVT jobbar i förorten. Att kontexten påverkar den 

journalistiska kulturen har vi stöd för i vår teori (Zelizer, 2005). 

Eftersom de nyöppnade förortsredaktionerna är en ansats till integration mellan förort och 

innerstad har vi lagt extra fokus på hur SVTs förortsredaktioner arbetar mot segregation. För 

att öka relevansen och balansen i rapporteringen från förorten lägger journalisterna mycket tid 

på nätverkande. Det aktiva nätverkandet gör att fler medborgarkällor kan komma till tals i 

frågor som berör deras vardag, vilket ökar igenkänningsfaktorn för förortsborna och minskar 

redaktionens beroende av myndighetskällor. Detta i sin tur leder till att journalisterna tar 

kontrollen över nyhetsvärderingsprocessen. En stor skillnad mellan Södertäljeredaktionen och 

Rinkebyredaktionen är att de i Södertälje har mer fokus på sändningen, dagspuckar och 

pliktrapportering medan Rinkebyredaktionen fredas från detta för att kunna fokusera mer på 

nätverkande. Södertäljeredaktionen liknar mer en traditionell lokalredaktion inom SVT medan 

Rinkebyredaktionen har fått pröva sig fram för att kunna anpassa sig till sin omgivning och 

lära sig hur man bäst tar kontakt med medborgare. Eftersom den tidigare forskningen visar att 

journalistisken bidrar till stigmatisering av förorten (Brune, 2004; Dahlstedt, 2005; 

Sandström, 2004; Nord & Nygren, 2002) och dess invånare är det viktigt att poängtera att 

förortsredaktionerna arbetar för att motverka detta. 

8. 1 Förslag på vidare forskning 

Vi har nu visat hur våra forskningsfrågor besvaras med hjälp av vår empiri. Vi inser att vår 

undersökning emellertid har producerat fler frågor än den har svarat på. Vi vill här ta tillfället 

i akt att presentera några av de resonemang som vi ser som underlag för framtida studier. 

Genom att titta på inslagen från exempelvis den senaste tiden jämfört med perioden innan 

förortsredaktionerna fanns skulle en kunna bedöma om journalisterna lever upp till sina 

förväntningar. Men det skulle också kunna undersökas om närheten till medborgarna påverkar 
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förortsredaktionernas förmåga negativt att rapportera objektivt, relevant, sakligt och 

balanserat från förorterna. Det vore intressant att ta reda på om förortsredaktionerna påverkar 

SVTs inställning till förorten i stort. En annan tanke är att fördjupa den undersökning av 

nyhetsvärderingens djupstrukturer som här påbörjats genom att undersöka de utrymmen som 

döljer sig djupare in i redaktionen. Fortsatt forskning om de interaktioner som sker mellan 

journalisterna på redaktionerna samt mellan reportrarna och deras källor är nödvändig.  

Slutligen vill vi öppna för ett eget resonemang om interaktion. Redaktionschefen har talat om 

hur viktigt det är att reportrarna delar referensvärld med sitt bevakningsområde. Vi finner 

dock inget som tyder på att samma kriterier gäller de redaktörer som jobbar på SVT 

Stockholm. Vi har sett hur viktiga redaktörerna är i den nyhetsvärderande processen både i 

rollen som handledare och gatekeepers. Om redaktörerna delar begreppsvärld med förorten 

och i så fall i vilken utsträckning framgår inte av vår studie. Vi har sett att förortsperspektivet 

är en kompetens som värderas högt på SVT Stockholms förortsredaktioner. Det skulle 

emellertid vara intressant att se hur denna kompetens värdesätts bland SVTs redaktörer samt 

hur denna kompetens, eller avsaknad av denna kompetens, påverkar nyhetsarbetet.  
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10. Bilagor 

10.1 Intervjuguide 
Kontrollfrågor:  Namn, arbetsplats, befattning. 

Teman:  Hur blir en nyhet till? 

  Hur integrerar du med andra reportrar/redaktörer? 

  Vad gör en nyhet bra? 

  Vad kännetecknar journalistik i förorten? 

  Har redaktionen ett ansvar för bilden av förorten i media? 

  Hur ser du på positiva och negativa nyheter? 

  Hur mycket inflytande har andra över ditt arbete? 

  Hur mycket inflytande har du över ditt arbete? 

  Har du någonsin fått avslag på ett inslag? Hur gick det till (reporter) 

  Har du någonsin gett avslag på ett inslag? Hur gick det till (redaktör) 

  Hur viktigt är det att medborgare kommer till tals? 


