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Abstract 
Syftet med undersökningen är att analysera varifrån nyheterna har sitt ursprung och hur 

återanvändandet av nyheter ser ut i fyra av de största riksmedierna under en arbetsvecka.  

De fyra medier som ingår i undersökningen är Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges 

Televisions Rapport och Sveriges Radios Ekot. I undersökningen ingår 356 analysenheter och 

det är en kvantitativ undersökning. För att förstå och analysera resultatet har teorierna 

gatekeeping, mediernas kommersialisering och nyhetsvärdering använts.  

Undersökningens resultat visade bland annat att 27 procent av analysenheterna består av 

köpt eller kopierat material från nyhetsbyråer eller material som är omskrivet från andra 

medier. Undersökningen visar också att det är stora skillnader mellan olika medietyper. Den 

största andelen material från nyhetsbyråer kom från tidningarna Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet (såväl procentuellt som i absoluta tal). Både Ekot och Rapport hade en betydligt 

lägre frekvens byråmaterial som de hänvisade till. Såväl radio- som tv-materialet är det ofta 

svårt att hitta ursprunget till, därför faller mycket material under ”går ej att avgöra”.  

 

Nyckelord: Nyheters ursprung, kvantitativ analys, kommersialisering av journalistiken, 

nyhetsvärdering, nyhetsprioritering, nyhetsbyråer 
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1. Inledning 
Medierna har en mycket central plats i människors dagliga liv. Medierna utgör ett av de 

viktigaste fönstren mot vår omvärld som ligger bortanför våra egna erfarenheter (Nord och 

Strömbäck 2012, 11).  

Samtidigt ökar kraven på god lönsamhet, vilket påverkar hela organisationen i 

medieföretaget. Journalistiken är en följd av medieföretagets egna beslut om vad det 

redaktionella arbetet får kosta och under vilka förutsättningar som det ska bedrivas (Nord och 

Strömbäck 2012, 31).  

Ett stort inflytande över mediernas innehåll utövas av källorna, alla de organisationer, 

institutioner och enskilda individer som är måna om att medierna förmedlar en, för dem, 

gynnsam bild av sig själva. Källornas inflytande handlar till stor del om vilka resurser de har 

för att påverka nyhetsförmedlingen (Nord och Strömbäck 2012, 29). Kritikerna pekar 

samtidigt på hur public relations, PR, blir en allt mer styrande källa till nyheterna och att det 

är en maktkamp mellan journalister och professionella källorganisationer (Falkheimer 2012, 

150; Nord och Strömbäck 2012, 29).  

Med utgångspunkt i dessa funderingar och eftersom medierna har en så vital roll i 

människors liv - vårt främsta fönster mot omvärlden (Nord och Strömbäck 2012, 11), blir vi 

är nyfikna på vilka det är som får genomslag i medierna. Nyhetsredaktionerna har förvandlats 

till nyhetsfabriker, där det ena skiftet avlöser det andra (Allern 2012, 245). På grund av 

ekonomiska påtryckningar blir det allt svårare att presentera ”nya” nyheter och redaktionerna 

tvingas bli beroende av nyhetstelegram. Även uppföljningar av gamla nyheter blir allt 

vanligare (Allern 2012, 245). Detta leder till att material från nyhetsbyråer eller 

pressmeddelanden publiceras rakt av i medierna (Allern 2012, 244-245) Nyheter som kräver 

mer arbete förbises ofta och de lättarbetade texterna tar dess plats (Allern 2012, 245).  Är 

nyheterna skrivna av mediets egna journalister eller inte? Hur mycket byråmaterial används? 

Hur mycket kommer från statliga aktörer, företag eller föreningar? I hur stor utsträckning 

kopierar medier av varandra? Och framgår det här i nyhetsartiklar och nyhetsinslag? 

I den här studien kommer vi att undersöka hur förhållandet ser ut i de svenska 

riksmedierna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Televisions Rapport samt 



	  
5	  

Sveriges Radios Ekot. Materialet omfattar 356 analysenheter som har undersökts under en 

novembervecka år 2013.  

Den svenska forskningen kring nyheters ursprung är relativt tunn, framför allt studier 

kring riksmedier samt under en längre tidsperiod. Det finns främst forskning kring nyheters 

ursprung i nyhetsbyråer samt i landsortspress (jfr Furhoff 1986; Wadbring 2012) men på 

andra håll är det tunnare med material, framför allt jämförelser mellan radio, tv och dagspress. 

Hur ursprunget står i relation till nyhetsvärdering och prioritering av medierna är också lite 

undersökt. Inom dessa områden kommer denna studie att visa på tendenser inom 

forskningsområdet samt en illustration av dagsläget i den svenska rikspressen.  

 

1.1 Syfte 
Uppsatsen har två huvudsyften; 1) att undersöka varifrån nyheterna kommer under den valda 

tidsperioden samt 2) att se tendenser i nyhetsrapporteringen i relation till ursprung. Nedan 

beskrivs syftet djupare.  

 

1) Uppsatsen syftar till att undersöka ursprunget till nyheterna från den 11 november till den 

15 november år 2013. Med ursprung åsyftas hur stor andel som är mediets egna nyheter, 

som kommer från nyhetsbyråer, företag, statliga aktörer, föreningar eller från sociala 

medier. Det kan även vara en uppföljning på en tidigare publicerad nyhet, i det egna 

mediet eller från ett annat medium, eller rewrites av ett annat medium (se bilaga B för en 

fullständig redogörelse över vilka variabler som förekommer i undersökningen). 

 

2) Uppsatsen syftar även till att se hur nyhetsflödet ser ut under den valda tidsperioden. Hur 

flödet skiljer sig mellan dagarna, vilket ursprung som prioriteras i medierna, om det finns 

skillnader mellan inrikes- och utrikesrapportering och vilken byline som används till 

nyheterna. Eftersom vi inte bara analyserar ett typ av medium så kommer vi både att 

undersöka ursprunget till texter och bilder. Att både undersöka text och bild är nödvändigt 

då vi undersöker såväl radio och tidning som tv-sändningar.  
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1.2 Frågeställningar 
Med ansats i uppsatsens inledning och syfte har vi formulerat ett antal frågeställningar som vi 

ska besvara i studien.  

 

• Hur stor andel av nyheterna är mediets egen nyhet, från nyhetsbyråer, statliga aktörer, 

företag, föreningar, rewrites eller uppföljningar på tidigare nyheter?  

• Hur ser nyhetsflödet ut i relation till ursprung under veckan, vad prioriteras och när? 

• Vilket ursprung har de publicerade bilderna?  

 

  



	  
7	  

2. Bakgrund 
Utmärkande drag för journalistbranschen de senaste decennierna är den ökade 

mediekonkurrensen på marknaden och en slimning av medieorganisationerna. Detta har 

ibland kallats en tilltagande kommersialisering av mediesystemet, med en större anpassning 

till publiken och snävare ekonomiska ramar (Hadenius, Weibull och Wadbring 2009, 295-

297). 

 

2.1 Nyhetsbyråns roll för svenska medier 
Vilken roll som nyhetsbyråer har för olika medier förekommer det olika tolkningar av. 

Somliga medier hävdar att nyhetsbyråmaterialet har ett begränsat värde medan byråerna 

själva hävdar att de har en stor betydelse för medierna, både direkt och indirekt för såväl 

inrikes- som för utrikesrapporteringen (Hadenius, Weibull och Wadbring 2009, 296). 

Nyhetsbyråer har en direkt effekt genom att de flesta medier till viss del använder sig av deras 

material. Men de har också en indirekt effekt på medierna genom att förse dem med 

bakgrundsinformation samt genom att garantera medierna att de inte missar någon viktig 

händelse eller nyhet. Landsortstidningar är även till största delen beroende av nationella 

nyhetsbyråer för att få tillgång till utrikesmaterial (Hadenius, Weibull och Wadbring 2009, 

296).  Storstadstidningar har oftare mer egenproducerat utrikesmaterial, i regel har en tidning 

mer egenproducerat utrikesmaterial ju större tidningen är. Huruvida ett medium använder sig 

av material från en nyhetsbyrå eller inte hänger samman med vilka områden som nyheten 

handlar om. Ju längre bort nyheten utspelar sig, desto mer är tidningen generellt beroende av 

nyhetsbyråmaterial (Hadenius, Weibull och Wadbring 2009, 296). 

Tidigare hade de flesta stora stadstidningar redaktioner runt om i landet men dessa lades 

ner under 1980- och 1990-talet. Nedläggningen ökade beroendet av material från 

nyhetsbyråer. Under 2000-talet återuppstod dessa redaktioner till viss del, men det rör sig 

endast om ett par reportrar i större städer, vilket innebär att rapporteringen inte är särskilt 

omfattande (Hadenius, Weibull, Wadbring 2009, 296). Förändringar inom både journalistiken 

och inom förmedlingstekniken har påverkat karaktären av nyhetsbyråernas material. Sedan 

1980-talet har nyhetsbyråerna försökt komplettera sina traditionella telegramnyheter med 

nyheter som allt mer liknar material som medier producerat. Till följd av det har skillnaderna 

mellan material producerat av nyhetsbyråer och egenproducerat material krympt. Initialt var 
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det skillnader mellan olika tidningarnas featurematerial som krympte – men sedan krympte 

även skillnaden mellan tidningarnas inrikes- och utrikessidor (Hadenius, Weibull, Wadbring 

2009, 297). 

I Sverige är det nyhetsbyrån Tidningarnas Telegrambyrå, TT, som har den dominerande 

ställningen bland nyhetsbyråerna. I princip alla större tv- och radioredaktioner samt 

dagstidningar är abonnenter hos TT. Dagens Nyheter försökte under en kort period under 

mitten av 2000-talets första decennium klara sig utan material från TT, men insåg att 

basbevakningen blev övermäktig (Hadenius, Weibull, Wadbring 2009, 292).  

 

2.2 Ett demokratiskt ansvar 
Fria medier är en förutsättning i en demokrati. Medborgare behöver information om valda 

politikers åsikter, liksom de behöver information om aktuella samhällsskeenden (Nord och 

Strömbäck 2012, 16). Mediernas uppgifter brukar kallas informations-, gransknings- och 

forumuppgiften och benämns ibland som ”mediernas demokratiska uppgifter” (Nord och 

Strömbäck 2012, 17). Detta har betydelse för diskussionen om journalistikens innebörd, och 

innehåll. Medierna måste sträva efter att ge en så allsidig och sanningsenlig bild av 

verkligheten som möjligt. Ett av de krav som ställs på medierna är att vara tydliga med vilka 

källor som använts (Nord och Strömbäck 2012, 19),  

I demokratiska samhällen anses det vara en skyldighet för staten att tillhandahålla 

information för medborgarna. Det finns framför allt tre kanaler för information; skolor, 

bibliotek och massmedier (Sahlstrand 2000, 14). I en demokrati har därför medierna ett 

ansvar för demokratin, och då är fria medier en förutsättning för demokrati. Detta eftersom 

medierna bland annat ska fungera som ett forum för diskussion och debatt. Journalistikens roll 

är att de ska värna om och tillhandahålla en rik mängd journalistik som ska ge en så opartisk 

och sanningsenlig bild av verkligheten som möjligt (Nord och Strömbäck 2012, 21).  

I västvärlden har vi löst statens informationsgaranti genom public service-medier, i 

allmänhetens tjänst. Public service innebär bland annat ett uppdrag med krav på att tjäna 

demokratin, presentera information sakligt och opartiskt samt att vara ett forum för debatt och 

diskussion (Sahlstrand 2000, 15).  

  Public service har mycket gemensamt med termen samhällsintresse, med andra ord att 

värna om demokratin, opinionsbildning och medborgarnas roller (Sahlstrand 2000, 15). Men 
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termen public service åsyftar endast etermedierna, och eftersom den här studien inte bara 

behandlar etermedierna utan även dagstidningar, kommer termen public service att undvikas.  

 

2.3 Elikällor och public relations 
Informationskällornas påverkansmakt kan ta sig olika uttryck. Det arrangeras ibland generösa 

arrangemang som företag eller organisationer bjuder in journalister till. Dessa yttre 

påverkansfaktorer på journalistiken diskuterades i en artikel i Journalisten år 1994, av 

Aftonbladets dåvarande nöjeschef Lasse Anrell (Andersson Odén 2001, 43): 

 
Det krävs en ohygglig integritet. Från första dagen du jobbar på en stor tidning möter du en armada av 

folk som bara ska se till att deras grejer uppmärksammas. De erbjuder journalister skivor, 

pressmeddelanden och ibland resor (Anrell 1994, refererad i Andersson Odén 2001, 43). 

 

 Vid undersökningar som visar vilka källor som får komma till tals och synas i medierna 

konstateras att olika typer av elitkällor har ett stort genomslag. Med elitkällor menas oftast 

stora företag, politiska ledare, opinionsbildare och experter (Nord och Strömbäck 2012, 28). 

Deras möjlighet att påverka medier kommer bland annat från källornas samhällsposition samt 

de resurser som källorna har för att påverka medierna (Nord och Strömbäck 2012, 29). 

Anledningen till att dessa får så starkt genomslag beror på en rad olika orsaker, vilket vi 

kommer att gå in på mer i studien. 

Det finns en given motsättning mellan journalistik och public relations, PR. Sedan 

1980-talet har PR-branschen expanderat radikalt i Sverige. Att försöka påverka medier och 

journalister är numera något som i stort sett alla institutioner och aktörer i samhället gör 

(Falkheimer 2012, 149), så väl statliga som privata. Även om newsmanagement och PR i 

huvudsak har växt fram som en konsekvens av det moderna mediesamhället, så är konsten att 

övertyga och påverka bilden som förmedlas till andra människor ingen nyhet i sig 

(Falkheimer 2012, 151).  
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3. Tidigare forskning 
Den svenska forskningen kring nyheters ursprung och dess påverkan är relativt ny. Den 

svenska forskning som finns undersöker framför allt ursprunget från nyhetsbyråer samt 

landsorts- eller regionalpress. Däremot finns det en del internationell forskning. Svensk 

forskning som kommer nära vår undersökning är Anders Sahlstrands (2000) studie om 

synliga källor i den svenska morgonpressen, Ingela Wadbrings (2012) studie om 

journalistikens kommersialisering och Lars Furhoff (1986) forskning om makten över 

journalistiken. Det finns även en del internationell forskning. Det här avsnittet innehåller ett 

urval av studier på temat. 

I slutdiskussionen kommer vi att dra paralleller till den tidigare forskningen, för att 

jämföra vårt resultat med vad som tidigare har visats.  

 

3.1 The Quality and Independence of British Journalism 
År 2006 genomfördes en undersökning av Cardiff School of Journalism, Media and Culture 

Studies vid Cardiff University i England (Lewis et al. 2006, 13). Studien syftade till att ta reda 

på hur stor andel av inrikesnyheterna presenterade i de största medierna som hade sitt 

ursprung i PR-aktiviteter eller nyhetsbyråer. Forskarna undersökte 2207 tidningsartiklar i fem 

olika brittiska tidningar samt 402 nationella tv- och radioinslag (Lewis et al. 2006, 13-14). 

Forskarna blev överraskade av sitt resultat. Endast en procent av artiklarna hade 

nyhetsbyråer som byline. Vid första anblick såg det då ut som att medierna inte köpte in något 

material från nyhetsbyråer, men så var inte fallet. 30 procent av nyheterna var kopierade från 

nyhetsbyråerna och ytterligare 19 procent var i stor utsträckning beroende av nyhetsbyråns 

material. Med andra ord så baserades drygt hälften av nyheterna på information från en 

nyhetsbyrå. De fann också exempel på när journalister kopierat material rakt av från 

nyhetsbyråer, men har angivit sig själva i bylinen. (Lewis et al. 2006, 15).  

Undersökningen visade att politik, ekonomi, brott och olyckor är prioriterade nyheter. I 

tidningarna bestod nyheterna till 20 procent av nyheter om brott, respektive 26 procent i tv- 

och radiosändningar (Lewis et al. 2006, 14). Politik och inrikesproblem delade en andraplats i 

tidningarna med 15 procent av materialet, samt 20 procent, respektive 17 procent i tv- och 

radioinslagen (Lewis et al. 2006, 14). 
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Enligt data som forskarna presenterar menar de att journalistiken i allt större 

utsträckning handlar om att samla in och om att rapportera nyheter, och att förekomsten av 

meningsfullt journalistiskt arbete snarare är ett undantag än en regel. Forskarna poängterar 

också att det inte är den grävande journalistiken som saknas, utan förekomsten av att 

dubbelkolla fakta, nyhetsvärdering, balans bland nyheter och så vidare. Men det skulle vara 

mycket fel att beskylla journalister för detta. Orsakerna till den bristande journalistiken är 

organisatoriska och ekonomiska (Lewis et al. 2006, 28). 

 

3.2 Hvor kommer nyhederna fra? 
Under en veckas tid år 2008 har en dansk forskargrupp undersökt var nyheterna kommer ifrån 

i danska medier (Blach-Ørsten et al. 2009). Det är en uppföljning på en liknande studie som 

genomfördes år 1999 i Danmark, som undersökte samma fråga. I forskningsmaterialet ingick 

75 000 redaktionella analysenheter under den undersökta veckan. 

Forskargruppen har inte bara undersökt de traditionella medierna, utan även 

nätjournalistik och pressfotografier. De analyserade nyheterna samt det observerade arbetet på 

29 redaktioner mellan tisdag och torsdag under den aktuella nyhetsveckan.  

Forskarnas resultat visade att produktionen från radio och tv har ökat markant sedan 

undersökningen som genomfördes år 1999. Radio- och tv-produktionen står i dag för tolv 

procent av det självständigt producerade materialet i landet, jämfört med åtta procent år 1999. 

En av Danmarks största dagstidningar, Dagbladet, är det medium som står för den största 

andelen av nyhetsproduktionen i Danmark med 71 procent. En av de främsta faktorerna till 

ökningen tror forskarna är nätjournalistiken (Blach-Ørsten et al. 2009, 9). 

Nyhetsbyråer säkerställer i ännu större utsträckning att det produceras en stadig ström 

av gemensamma nyheter som de andra redaktionerna kan plocka av i dag, jämfört med 

undersökningen som genomfördes år 1999 (Blach-Ørsten et al. 2009, 10).  

Resultatet visar även att det redaktionella materialet är mycket större år 2008 än vad det 

var år 1999. Om historierna är återvunna, och även om det liknar originaljournalistik, så lever 

de långt ifrån alltid upp till de klassiska nyhetskriterierna (Blach-Ørsten et al. 2009, 163). 

Väsentlighet, identifikation, aktualitet, sensation och konflikt, är enligt forskarna inte de enda 

kriterier som gäller som nyhetsvärde. Även tid, teknologi och förväntningar om målgrupper 

påverkar nyhetsarbetet. Framför allt är det internet som har påverkat nyhetskriterierna, där en 
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annan typ av journalistik bedrivs, korta texter som inte alltid följer klassiska journalistikregler 

(Blach-Ørsten et al. 2009, 164-165).  

Undersökningen från 1999 visade att 42 procent av analysenheterna var återvunnet, 

lånat eller stulet material. Undersökningen från 2008 visade att denna siffra hade ökat till 64 

procent av analysenheterna (Blach-Ørsten et al. 2009, 9).  

 

3.3 De synliga: nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress 
Anders Sahlstrand (2000) genomförde en studie som syftade till att undersöka de synliga 

källorna i svensk morgonpress. Studien heter ”De synliga: nyhetskällor i svensk 

storstadsmorgonpress”. Syftet var även att jämföra resultatet med ett antal normer, förklara 

brister i överenstämmelse och utvärdera nyheternas kvalitet. Han analyserade Sydsvenska 

Dagbladet Snällposten, Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter under en 

urvalsperiod från april 1997 till juni 1998.  

Sahlstrand menar att valet av källor är centralt i journalistiken. Det Journalistiska 

oberoendet på nyhetsmarknaden står och faller med huruvida journalistiken lyckas tydliggöra 

sin roll som förmedlare och skilja ut källans text från reporterns (Sahlstrand 2000, 197).  

Anders Sahlstrand menar att dagstidningen i allmänhet, och storstadsmorgontidningen i 

synnerhet, har en ställning i nyhetssystemet som gör den särskilt intressant att studera. 

Dagstidningen förblir arbetshästen i det offentliga informationssystemet (Sahlstrand 2000, 

19). Storstadsmorgonpressen vänder sig generellt till en bred publik, men det är även de 

beslutsfattandes medium. Det innebär bland annat att dessa medier har ett speciellt intresse för 

vissa typer av opinionsinsatser och annonsplaceringar (Sahlstrand 2000, 20).  

Sahlstrand definierar en elitkälla oftast som en politisk och myndighetsutövande elit, 

men med elit kan även avses utbildningsmässig eller inkomstmässig elit. Typiska elitkällor 

som Sahlstrand ger exempel på är ministrar, chefer för större företag eller ordföranden i 

styrelser för större företag. Exempel på icke-elitkällor är arbetslösa, studenter eller arbetare 

(Sahlstrand 2000, 11).  

Undersökningen visade att främst manliga elitkällor kom till tals i de drygt 2000 

analyserade artiklarna. 64 procent av artiklarna kom från elitkällor och 36 procent från icke-

elitkällor. De fyra kategorierna regering, myndighet, politiskt parti och näringsliv har mer än 
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hälften av det totala antalet källor. Det var en större andel icke-elitkällor i artiklarna som rörde 

brott, utbildning, sociala frågor, konsument- och arbetsmarknadsfrågor.  

 

3.4 Journalistikens kommersialisering 
Ingela Wadbring har undersökt journalistikens utveckling med nedslag mellan åren 1960 och 

2010 (Wadbring 2012). Hon analyserar ämnet utifrån en granskning av Dagens Nyheter, 

Norrländska Socialdemokraten, Nya Wermlands-Tidningen och Smålandsposten. Det 

övergripande syftet med studien är att se hur den svenska journalistiken har förändrats över 

tid. Hon delar upp sin empiriska studie i fem delar (Wadbring 2012, 67). 

Den första delen handlar om struktur i bemärkelsen mängden material och den 

övergripande innehållsfördelningen i form av bilagor, annonser, service- och redaktionellt 

material (Wadbring 2012, 67-70). Den andra delen handlar om det redaktionella materialet är 

dyrt eller billigt. Det är det lokala materialet som är kostsamt att producera, eftersom det 

skrivs av tidningens egna reportrar. Annat material kan köpas in eller delas med andra 

(Wadbring 2012, 70). Den tredje delen handlar om bildbehandlingen, i mängden bildsatta 

artiklar (Wadbring 2012, 70). Den fjärde delen handlar om tidningarnas ämnesinnehåll i fråga 

om ämnesval. Här diskuterar Wadbring i termer om mjuka och hårda nyheter (Wadbring 

2012, 70). Och den femte delen handlar om att nyheternas fokus uppfattas har gått mer mot 

personifiering och privatisering (Wadbring 2012, 71). 

Wadbrings undersökning visade att det var mycket notiser och rutinbevakning under 

hela undersökningsperioden, snarare än fördjupade nyheter. Undersökningen visade också att 

ämnesinnehållets fokus sedan år 1960 har legat på den offentliga politiska och ekonomiska 

sfären (Wadbring 2012, 104). Dagens Nyheter, som var den enda icke-lokala tidningen i 

Wadbrings studie, visades ha en kraftig reducering av familjejournalistiken, men en ökning i 

opinionsjournalistiken (Wadbring 2012, 104). De har även en större andel utrikesjournalistik 

de andra medierna som hon analyserade, främst då Dagens Nyheter har egna 

utrikeskorrespondenter samt fasta frilansare (Wadbring 2012, 78). Hon visade även att fler 

bilder publiceras i dag, jämfört med år 1960, även i morgontidningarna som traditionellt sett 

inte är bildmedier (Wadbring 2012, 87). Wadbring menar även att journalisterna mer och mer 

blir varumärken för medierna, de används för att framhäva någonting och står för sig själva 

(Wadbring 2012, 55). 
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3.5 Makten över journalistiken 
Journalister förväntas rapportera en bild av verkligheten till sina läsare, tittare eller lyssnare. 

Journalistikens roll i en demokrati bör vara att övervakare makthavare, avslöja brister och fel i 

samhället samt att tillgodose medborgare med material. Men bilden av verkligheten 

förvanskas och rapporteringen påverkas av olika faktorer, både inom redaktionens väggar 

samt från yttre påtryckningar (Furhoff 1986, 11-12).  

Lars Furhoff undersökte klyftan mellan idealet och verkligheten i sin studie Makten 

över journalistiken (Furhoff, 1986). Hans undersökning ger oss en historisk bakgrund, i ett 

annat mediesverige än vi har i dag. Han undersökte bland annat den journalistiska 

arbetsprocessen, där han studerade redaktionsarbetet på 47 svenska nyhetsredaktioner 

(Furhoff 1986, 89). De typer av redaktioner som ingick i hans undersökning var 

storstadsmorgontidningar, tabloider, landsortstidningar, lokalradio, tv, nyhetsbyråer, 

tidskrifter samt radioprogram. Det framgår inte specifikt vilka redaktioner som Furhoff har 

studerat, dock analyserar han landsortstidningar mer ingående än de andra redaktionerna. 

Redaktionerna har studerats under en dag eller en vecka, beroende på produktionens omfång 

(Furhoff 1986, 90).  

I en undersökning om nyhetsvärderingens villkor delade han in uppslagen till 

publicering i fyra kategorier: Tips, bevakning, inbjudan och telegram (Furhoff 1986, 89-90).  

Kategorin tips bestod av material som tillkommit på grund av tips från allmänheten, 

uppslag från tidigare publicitet i eget eller annat medium och uppslag inom redaktionen 

(Furhoff 1986, 89). 

Kategorin bevakning innefattade all bevakning av statliga och kommunala myndigheter 

samt av företag och organisationer. Bevakningen bestod i fortlöpande kontroller och 

granskningar av handlingar hos en myndighet (Furhoff 1986, 90). 

Inbjudningar var material som härstammade från inbjudningar eller tips från 

myndigheter, organisationer och företag. Materialet bottnade i en tro om att det fanns ett 

nyhetsmaterial som medierna erbjöds (Furhoff 1986, 90).  

Telegram-kategorin bestod inte bara i telegram från nyhetsbyråer, utan även bidrag från 

frilansare och allmänheten (Furhoff 1986, 90).  
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Resultatet visade att ”inbjudningar” dominerade starkt bland storstadsmorgontidningar, 

med 34,8 procent av nyhetsinnehållet, och tidningarna bestod till 19,4 procent av telegram. 

Den höga andelen under ”inbjudningar” förklarar forskaren med tidningarnas ansvar för 

bevakning av riskdag, regering, kommuner och andra statliga myndigheter, samt företag och 

organisationer (Furhoff 1986, 90).  

Enligt Furhoffs resultat har tv ingen egen bevakning, vilket han förklarar som en följd 

av tillfälligheter under undersökningsdagen. Hans resultat visar också att tv-innehållet består 

till sju procent av telegram, och den största andelen är tips, 51 procent (Furhoff 1986, 91). 

Även radioprogram ser, enligt Furhoffs resultat, ut att inte ha någon egen bevakning, men 

kategorin ”tips” dominerar även här, med 71,9 procent av nyhetsinnehållet. Här har telegram 

2,7 procent av innehållet (Furhoff 1986, 91). Enligt Furhoff rör det sig om försök att på ett 

självständigt sätt skildra skeenden, ett kvalificerat material (Furhoff 1986, 92).  

 

3.6 Kandidatuppsatser 
En kandidatuppsats skriven av Emelie Eriksson och Lina Bergling vid Södertörns högskola 

(2012) som kallades Större, fler personligare – Förändringen i två dagstidningars 

bildanvändning från fullformat till tabloidformat). Den tangerar vårt forskningsområde. 

Uppsatsen undersöker hur skiftet från fullformat till tabloid har påverkat bilderna i Dagens 

Nyheter och Uppsala Nya Tidning (Eriksson och Bergling 2013, 2). Undersökningen gör 

nedslag i tre årtionden, 1992, 2002 och 2012. Vid varje nedslag har bilderna i tidningar 

analyserats under tre dagar. En del av undersökningen, dock inte deras primära syfte, består i 

att undersöka hur fotografiers ursprung presenteras beroende på vilket format tidningen har 

(Eriksson och Bergling 2013, 15). 

Uppsatsen kom fram till tidningar med tiden har blivit sämre på att redogöra för vem det 

är som har tagit bilderna. Vid nedslaget under 2012 hade 40 procent av bilderna ingen byline. 

29 procent av bilderna var tagna av tidningarnas egna fotografer och 25 procent av bilderna 

hade bildbyrå som deadline (Eriksson och Bergling 2013, 32).  

En annan kandidatuppsats som berör bilders ursprung är Ida Lindkvist och Mikael 

Westerlunds uppsats som kallas Bilderna växer i dagspressen (Lindkvist och Westerlund 

2010). Författarna undersöker bildernas ursprung och storlek i tre svenska landsortstidningar 

under en vecka år 2000 samt motsvarande vecka år 2010 (Lindkvist och Westerlund 2010, 
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14). De analyserar bilderna kvantitativt samt gör intervjuer med en person från respektive 

tidning (Lindkvist och Westerlund 2010, 10-11). Totalt förekommer 2218 bilder i 

undersökningen (Lindkvist och Westerlund 2010, 14). Variabler som författarna använde var 

multijournalist, fotograf, bildbyrå, läsarbilder, promotionsbilder, arkivbilder, koncernbilder 

samt utan byline. De fann att majoriteten av bilderna kom från tidningarnas fotografer, men 

även bildbyråbilder har ökat och står för drygt 20 procent av det totala flödet (Lindkvist och 

Westerlund 2010, 19-23). Men antalet bilder har även ökat från år 2000 till år 2010 (Lindkvist 

och Westerlund 2010, 29).  

I Nya Wermlands-Tidningen bestod bildmaterialet till stor del av bilder som saknade 

byline, 22 procent. Undersökningen visade även att Sydsvenskan saknade byline till bilderna i 

40 procent av fallen från 2010, jämfört med 18 procent år 2000 (Lindkvist och Westerlund 

2010, 23). Gotlands Tidningar pekade dock åt en annan riktning, där sju procent av bilderna 

saknade byline (Lindkvist och Westerlund 2010, 19-23).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
För att täcka in alla delar av analysen kommer vi att använda olika teorier som redogörs 

nedan. 

 

4.1 Gatekeeping 
Nyhetsströmmen kan beskrivas som “trattformad” (Hadenius, Weibull och Wadbring. 2009, 

298). Nyheterna måste passera genom en rad olika “gates”, på svenska “slussar”, för att nå 

läsaren. Varje gate innebär risker för nyheten; den kan kasseras, omarbetas eller förkortas. 

Den person som har ansvaret för hur nyheten behandlas kallas för gatekeeper (Hadenius, 

Weibull och Wadbring 2009, 299). Från det att en reporter uppmärksammat en händelse och 

till dess att den publiceras blir händelsen nyhetsvärderad flera gånger, i så väl förhållande till 

andra nyheterna samma dag som utifrån tillgängligt bildmaterial, och om den låter sig vinklas 

på ett nyhetsmässigt sätt (Ghersetti 2012, 206). Av alla händelser som inträffar i verkligheten 

är den bara en liten del som medierna fångar upp, och ännu färre som slutligen publiceras 

(Ghersetti 2012, 206-207).  

 

4.2 Nyhetsvärdering 
Händelser som blir nyheter har vissa gemensamma egenskaper, i mer eller mindre 

utsträckning. Mindre av en egenskap kan också kompenseras av mer av en annan i den 

sammanlagda bedömningen av nyhetsvärdet (Ghersetti 2012, 212).  

• Närhet – en händelses tidsmässiga, geografiska och kulturella avstånd till läsaren 

påverkar hur nyheten uppmärksammas, både på vilket sätt och i vilken utsträckning. 

Händelsers närhet till publiken är nära förknippat med aktualitet. Händelser som 

tenderar att finnas kvar på mediernas agenda och som utgör något slags tema i 

nyhetsförmedlingen, att också i fortsättningen uppmärksammas (Ghersetti 2012, 213). 

• Sensation, avvikelser – Enligt Ghersetti (2012, 213) handlar sensationella händelser i 

allmänhet om oväntade, oförutsedda och ovanliga situationer. I nyhetsrapporteringen 

prioriteras ofta sex, olyckor, kändisar och sport framför händelser av mer samhälleligt 

intresse. Det kan även vara inslag om olyckor, kriminalitet, krig och katastrofer. 
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Händelser med negativa konsekvenser tilldelas generellt ett större nyhetsvärde 

(Ghersetti 2012, 213).  

• Elitcentrering – De vanligast förekommande aktörerna i nyheter representeras av en 

auktoritativ person, ofta i form av politisk, ekonomisk, kulturell eller atletisk elit 

(Ghersetti 2012, 213). Oftast är det dessa personer som kan tillhandahålla 

informationen som journalisterna efterfrågar, men det kan även vara deras 

maktställning som utgör nyheternas persongalleri (Ghersetti 2012, 213-214). Till 

exempel såpastjärnor, musiker och kungligheter. Elitcentreringen avspeglas även 

genom att institutioner, organisationer och nationer med makt och inflytande, på den 

internationella och nationella arenan förekommer oftast. När nyheter handlar om 

vanliga människor är det oftast i rollen som ”den lilla människan” som drabbats av 

någon form av orättvisa, plåga, olycka eller liknande (Ghersetti 2012, 214).  

• Förenkling – Nyheter är i flera avseenden enkla berättelser som i allmänhet handlar 

mer om enskilda händelser än om komplicerade förlopp. Språket är avskalat och 

enkelt, vilket oftast är nödvändigt för att det ska tilltala publiken (Ghersetti 2012, 

214). Till exempel rapporterar medier oftast om ett beslut som är fattat i riksdagen, 

men inte om de förhandlingar och överläggningar som förekom (Ghersetti 2012, 214). 

  

4.2.1 Hvitfeldts värderingspunkter 

Även medieforskaren Håkan Hvitfeldt har sammanfattat tio punkter som han menar förklarar 

vad som blir nyheter (Hadenius, Weibull och Wadbring 2009, 304). Enligt hans studier är du 

större sannolikhet att en händelse blir en nyhet ju mer den behandlar (Hadenius, Weibull och 

Wadbring 2009, 304): 

1. politik, ekonomi samt brott och olyckor och 

2. om det är kort geografiskt och kulturellt avstånd till 

3. händelser och förhållanden som 

4. är sensationella och överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner och 

6. beskrivs tillräckligt enkelt men 

7. är viktiga och relevanta, 

8. utspelas under kort tid men som en del av ett tema 
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9. samt har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor 

 

4.3 Kommersiella nyhetskriterier 
Allern (2012) presenterar nyhetskriterier, som han kallar för kommersiella nyhetskriterier. Av 

ekonomiska skäl måste redaktionerna använda sig av material som lätt kan omarbetas till 

nyheter, vilket ofta leder till att nyhetsbyråers material eller pressmeddelanden från 

organisationer och företag publiceras rakt av i medierna. Nyheter som kräver mer arbete kan 

därför förbises, det blir för kostsamt (Allern 2012, 244-245). Detta är bakgrunden till Sigurd 

Allerns kommersiella nyhetskriterier:  

• Ju större resurser i form av arbetstid, personal och pengar som krävs för att bevaka, 

följa upp eller avslöja något, desto mindre är chansen att det blir en nyhet.  

• Ju bättre avsändaren har formulerat sin berättelse på ett journalistiskt sätt, desto större 

är chansen att det blir en nyhet.  

• Ju mer exklusivt ett sådant nyhetserbjudande delas ut och om journalisten kan 

presentera det som sitt eget arbete, desto enklare blir det till en nyhet.  

• Ju mer den redaktionella strategin bygger på att väcka sensation för att fånga 

publikens uppmärksamhet, desto större sannolikhet är det för en ”medievridning” där 

underhållningselementen blir viktigare än kriterier som relevans, saklighet och 

grundlighet (Allern 2012, 245).  
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5. Metod och material 
Ursprunget till nyheterna i den svenska pressen undersöks med hjälp av en kvantitativ 

innehållsanalys, så väl för radio och tv som för tidningar. Det skiljer inte mellan tidsperiod, 

urval och genomförande för de olika medierna i analysen.  

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Vi kommer att använda oss av kvantitativ innehållsanalys. Kvantitativ innehållsanalys är ett 

användbart verktyg när frågor ska besvaras om förekomsten av olika typer av innehållsliga 

kategorier i ett material (Esaiasson et al. 2012, 197). Innehållsliga kategorier är till exempel 

frekvenser och utrymme, vilket båda är variabler som vi har undersökt. Med en kvantitativ 

innehållsanalys kan vi hantera en stor mängd data, vilket är att föredra om vi ska undersöka 

ursprunget från artiklarna.  

Valet av forskningsområde och formuleringen av kodboken är ett första uttryck för den 

tolkning av det medieinnehåll som följer. I ett senare skede är tolkningen av det kvantitativa 

materialet en tolkning av medieinnehållet i en koncentrerad form. 

Vi använder oss av en kodbok med tolkningsregler där vi har definierat de olika 

variabler som vi har använt i analysen, så kallade tolkningsregler. Kodschemat och 

tolkningreglerna är inspirerade av Anders Sahlstrands upplägg på kodschema och kodbok 

(Sahlstrand 2000, 243-254).  

Analysenheterna är varje artikel, i de fall där flera artiklar hör till samma nyhet på en 

sida, har dessa räknats som en analysenhet. Detta gäller dock inte i de fall där ena 

analysenheten har varit en krönika eller annan sorts analys av en expert eller reporter, då har 

denna räknats för sig själv. 

5.1.1 Metoddiskussion 

Frågan huruvida en innehållsanalys är en lämplig metod för de syften som denna studie har är 

lämplig att ställa. En alternativ metod skulle kunna vara publikstudier, eller en kvalitativ 

studie av något slag. Publikstudier skulle vara lämpliga för att svara på frågor om hur 

medierna uppfattas, om utbudets kvalitet. Det hävdas ibland att innehållet i medierna förblir 

obestämt och flytande innan det tolkats av publik (Sahlstrand 2000, 234). Detta skulle kunna 

ses som en invändning mot den valda metoden. Å andra sidan är inte kvaliteten och 

mångfalden hos medierna detsamma som hur det upplevs. Förhoppningen med den valda 
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metoden är att utelämna subjektiva uppfattningar och på ett objektivt vis analysera innehållet i 

analysenheterna. 

 

5.2 Avgränsning och urval 
Medierna som vi har analyserat är Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter samt Sveriges 

Radios Dagens Eko och Sveriges Televisions Rapport. Dessa har vi undersökt under en 

arbetsvecka i november år 2013, måndag den 11 november till fredag den 15 november. 

Riksmediernas ställning i nyhetssystemet gör dessa extra intressanta att studera, därför har vi 

valt att analysera de främsta riksmedierna. Vi valde morgontidningar och inte kvällstidningar, 

då morgontidningar anses vara arbetshästen i det offentliga informationssystemet (Sahlstrand 

2000, 19). 

Materialet består av nyhetsdelen av medierna. Vi har analyserat nyhetsartiklar, notiser, 

krönikor och reportage. Vi har valt att använda den typ av material som användes i den 

brittiska undersökningen, men vi analyserade även utrikesnyheter, vilket inte den 

forskargruppen gjorde (Lewis et al. 2006, 13). Vi valde att fokusera på de rena 

nyhetsartiklarna, då dessa oftast uppfattas vara objektiva och neutrala, samt fria från 

påtryckningar (Davies 2008, 53) och uteslöt då kvällstidningar i vår undersökning då dessa 

ofta tenderar att innehålla mer kändisnyheter, som ofta baseras på PR-material (Davies 2008, 

53).  

För att kunna jämföra radio, tv, och tidningsartiklar med varandra har vi valt att utesluta 

de faktarutor som förekommer i tidningsartiklar. 

 

5.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten, att olika forskare ska komma fram till samma resultat genom användning av 

undersökningens kodschema och metod, betonas ofta. För att undanröja oro för bristande 

validitet analyserade vi en tidning och en radiosändning, varsin gång, och jämförde därefter 

resultatet, vilket resulterade i att vi kunde förbättra vår kodbok och därmed öka tydligheten.  

Vi har gått igenom alla sändningar och artiklar i detalj, för att förvissa oss om att vi 

täcker in allt material.  
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5.3.1 Kodningsproblem 

Vår kodbok innehåller frågor på olika nivåer, både frågor som är klara och entydiga, samt 

frågor där svaren innebär en viss grad av tolkning av det medieinnehåll som undersöks.  

• På frågor som vilket medium, dag för publicering, storlek, puff på ettan, byline och 

källa till bild är det möjligt att ge entydiga svar. Denna frågeställning är inte ett 

föremål för tolkning.  

• En viss mån av tolkning uppkommer i samband med frågor om vilket ämnesområde 

som dominerar i nyheten. Det kan handla om att en grupp personer är anhållna för 

bedrägeri vid ett hemtjänstbolag. Bör då nyheten kategoriseras som brott, eller som 

hälsa och sjukvård som är två av de ämnen som definieras som variabelvärden i 

undersökningen? I detta fall sorterades nyheten som brott. Andra områden som ibland 

får ett visst mått av tolkning är artikeltyp (nyhetstext, notis, reportage eller krönika) 

och hur många källor som finns i nyheten. Dessa variabler är uppenbara, men kräver 

ändå tolkning i viss utsträckning. I kodinstruktionen finns dessa variabler definierade 

ytterligare.  

Innehållsanalyserna utgår från den enskilda artikeln, alternativt blocket av artiklar runt 

samma sakfråga på samma uppslag. Undantaget är ifall en artikel följs av en krönika eller 

liknande, då räknas krönikan för sig. Samma sak gäller vid inslag eller studiointervjuer som 

tidsmässigt följer på varandra i en sändning. Att utgå från varje liten text med egen rubrik, 

men som rör samma ämne, kan ge missvisande resultat, både när det gäller antalet artiklar 

kring ett ämne, samt antal källor. Det gör det också svårt att jämföra olika medier med 

varandra, då olika medier har olika upplägg, vissa använder sig av få, men längre texter, andra 

sammanfogar flera korta texter på ett uppslag.  

För att komma runt de olika redigeringsprinciperna jämställde vi de artiklar som 

publiceras som längre texter, eller radioinslag, med flera korta texter eller inslag som utgör 

nyhetsupplägget. Dessutom mätte vi den yta som tidningen lägger på ämnet, samt räknade de 

sekunder som radio och tv presenterade ett inslag, för att använda detta som jämförelsesiffra.  

Samtidigt måste vi särskilja på vad medierna publicerar under en dag, med deras 

nyhetsbevakning över tid. När innehållet sönderdelas och analyseras dag för dag blir det svårt 

att se helheten. För att komma förbi detta måste vi utgå från att medierna bevakar ämnena 

över tid.  
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Eftersom vi i studien har utgått från att undersöka det som de facto framgår i 

nyhetstexten- eller inslaget finns det ett stort antal artiklar som vars ursprung inte kan 

avgöras. När ursprunget inte har framgått i artikeln, alternativt inslaget, så har denna då 

kategoriserats som ”går ej att avgöra”. Därav har den kategorin blivit stor i resultatet. Det har 

inte framgått varifrån informationen kommer.  
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6. Resultat 
I det här avsnittet kommer vi att presentera de resultat som vi har fått fram i vår undersökning, 

detta i form av tabeller och förklarande texter. Resultaten diskuteras sedan i nästa avsnitt. 

Materialet omfattar 356 analysenheter, från fyra olika medier, som studerats under en vecka. 

För representativa siffror fordras dock ett större antal analysenheter som är undersökta under 

en längre tidsperiod. Med denna reservation presenteras resultaten nedan. Vi redovisar även 

samtliga resultat i tabeller, då resultatet kan bli missvisande i diagram samt i 

procentredovisning. 

Av de 356 analyserade enheterna kom 134 stycken från DN, vilket utgör 38 procent av 

den totala mängden. Färst analysenheter hade Ekot, 38 stycken (se tabell 1). Det ger ett 

genomsnitt av 7,6 analysenheter per dag, jämfört med Dagens Nyheter som hade 26,8 

analysenheter i snitt per dag. 

 

 
Tabell 1. Antal artiklar per medium. N=356 

Medium Antal 
DN 134 
SvD 113 
Rapport 71 
Ekot 38 
Totalt 356 
 

 
 

6.1 Varifrån kommer nyheterna? 
Tabell 3 visar ursprunget till nyheterna i de undersökta medierna, både i antal och i procent av 

antalet publicerade artiklar i mediet. Resultatet visar att statliga aktörer, som till exempel 

myndigheter, sjukhus och internationella organ har en hög frekvens bland samtliga medier. 

Inslagen i SVT:s Rapport under veckan baserades till 31 procent på information från statliga 

aktörer, medan Svenska Dagbladet använde dessa till 15 procent (se tabell 3). 

Av de analyserade enheterna hade 19 procent sitt ursprung i material från nyhetsbyråer 

(se tabell 2). Med sitt ursprung i nyhetsbyråer menar vi att nyheten baseras på material från 
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nyhetsbyråer, främst rewrites (se tabell 2). Det har ingenting med vilken byline som texten 

har, vilket visas i tabell 6. Av artiklarna med ursprung i nyhetsbyrå har 70 procent publicerats 

i Svenska Dagbladet. 
 

Tabell 2. Antal enheter per ursprungskategori. N=356 

Ursprung Antal 
Går ej att avgöra 102 
Statliga aktörer 86 
Nyhetsbyrå 67 
Rewrite 27 
Uppföljning egen nyhet 27 
Eget uppslag 19 
Förening 16 
Företag 6 
Uppföljning annat medium 4 
Sociala medier 2 
 
Tabell 3. Antal artiklar per ursprung i medierna. N=356 

Ursprung DN SvD Ekot Rapport 
Totalt 

Går ej att avgöra 44 19 7 32 102 
Statliga aktörer 38 16 9 23 86 
Nyhetsbyrå 19 47 0 1 67 
Rewrite 12 11 3 1 27 
Uppföljning egen 
nyhet 

4 5 13 5 27 

Eget uppslag 10 7 1 1 19 
Förening 5 4 4 3 16 
Företag 0 2 1 3 6 
Uppföljning annat 
medium 

2 1 0 1 4 

Sociala medier 0 1 0 1 2 
Totalt 134 113 38 71 356 

 

 

 I 29 procent av de analyserade nyheterna går det inte att utröna ursprunget till 

analysenheten genom att analysera innehållet i artikeln. Med andra ord så framgår inte 
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ursprunget i nyhetsmaterialet, då journalisten rapporterar om en händelse som har skett, men 

redogör inte för källan till informationen.  

Om vi tittar närmare på kategorin ”går ej att avgöra”, kan vi belysa problematiken med 

ett par exempel från medierna. Ett exempel på en tidningstext som har sorterats under ”går ej 

att avgöra” är en notis av Erik Ohlsson, tisdagen 12 november (Dagens Nyheter, 2013): 

 
Protestmarsch ställdes in 

Mellanöstern. Måndagens väntade protestmarsch i Gaza mot det regerande 

islamistpartiet Hamas ställdes in. Aktivisterna bakom Tamarod, en rörelse 

som inspirerats av sommarens massprotester i Egypten, vågade sig inte ut på 

gatorna. 

– Hamas säkerhetsstyrkor kväste protesterna innan de ens hann komma i 

gång, säger en ung man i Gaza till DN via webbchat. Han vill vara 

anonym av rädsla för repressalier. 

Tills vidare inskränker sig missnöjesyttringarna till ett konto på Facebook, 

Gaza Tamarod, som fram till måndagen fått över 70 000 ”gilla”-markeringar. 

 

Journalisten redogör inte för ursprunget till nyheten, mer än att han har chattat med en 

anonym källa. Hur informationen har kommit till redaktionen, eller till reportern, framgår 

inte. Ett annat exempel är från Dagens Nyheter, torsdag 14 november. Materialet är från TT-

AFP (Dagens Nyheter, 2013): 

 
Attack mot pilgrimer 

Irak. En våg av våld svepte över Irak på onsdagen i samband med 

shiamuslimska pilgrimsfärder mot den religiöst viktiga staden Karbala. Ett 

20-tal personer dödades vid attentat som verkade vara samordnade för att 

maximera skadorna. I Baquba, norr om Bagdad, dödades åtta personer och 

ytterligare ett 30-tal skadades vid tre bombdåd som genomfördes samtidigt. 

Även väst om Bagdad utfördes terrordåd. 

 

Precis som i det tidigare exemplet så redogör journalisten för vad som har hänt, men inte vem 

som rapporterar om det. 
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6.2 Skiljer sig ursprunget åt mellan veckodagarna? 
Tabell 4 visar när under veckan som olika nyheter har publicerats, med antal nyheter samt 

procentsats av den aktuella dagens nyhetsflöde. Resultatet visar att under måndagen bestod 

nyhetsflödet till en tredjedel av material från nyhetsbyråer. Under veckan minskar andelen 

med material från nyhetsbyråer, för att sedan öka igen på fredagen, till 16 procent (se tabell 

4).  

Antalet nyheter som är omskrivna (rewrites) från andra medier har en svajig kurva 

genom veckan, om än inte lika påtagligt dalande som för det köpta materialet. Den största 

andelen av det omskrivna materialet från andra medier finner vi på onsdagen och torsdagen, 

med 13 respektive 12 procent (se tabell 4).  

Vi kan även se att material från statliga aktörer har en stor andel av så väl det totala 

nyhetsflödet, som under de enskilda dagarna. Under tisdagen minskar antalet rewrites något, 

till 15 procent, men håller annars en hög procent av nyhetsflödet.  

 

 
Tabell 4. Antal artiklar per ursprung och veckodag. N=356 

Ursprung Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Total 
Eget uppslag 3 5 4 3 4 19 
Nyhetsbyrå 20 17 10 8 12 67 
Företag 1 2 2 0 1 6 
Rewrite 3 3 9 10 2 27 
Statliga aktörer 15 10 17 25 19 86 
Uppföljning egen 
nyhet 

2 5 7 10 3 27 

Uppföljning annat 
medium 

1 0 1 2 0 4 

Förening 3 3 6 1 3 16 
Går ej att avgöra 14 21 16 22 29 102 
Sociala medier 1 1 0 0 0 2 
Total 63 67 72 81 73 356 
 

6.3 Skiljer sig ursprunget som nyheter har beroende på ämne?  
Hur är förhållandet mellan vilket ämne som mediet rapporterar om och varifrån nyheten har 

sitt ursprung? Under analysperioden var det nyheter kring ämnet forskning som procentuellt 

hade störst ursprung i rapporter och pressmeddelande från statliga aktörer. 47 procent av 
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analysenheterna kring forskning hade sitt ursprung i statliga aktörer, tätt följt av nyheter 

rörande infrastruktur där 45 procent av enheterna hade sitt ursprung i statliga aktörer. Tabell 5 

visar hur stor del av enheterna som har sitt ursprung i statliga institutioner.  

 

 
Tabell 5. Antal artiklar per ämne med ursprung i statliga aktörer. n=113 

Ämne Antal med ursprung i  
statliga aktörer Totalt 

Skola 3 10 
Inrikespolitik 19 50 
Infrastruktur 5 11 
Hälsa och sjukvård 8 23 
Forskning 9 19 
 

 

Värt att notera är också det faktum att artiklar rörande forskning är ett av de ämnen där 

journalister är flitigast på att redogöra för läsaren vilket ursprung nyheten har. 16 procent av 

de artiklar som handlar om forskning går det inte att avgöra ursprunget på. Allra bäst är 

journalisterna på att redogöra för nyhetens ursprung när de handlar om krig och konflikter; 

12,5 procent går det inte att avgöra ursprunget på. Näst bäst är journalister på att redogöra 

ursprunget för nyheten när ämnet är inrikespolitik (se tabell 6).  

 

 
Tabell 6. Enheter som inte går att avgöra i relation till ämne. n=77 

Ämne Går ej att avgöra 
Totalt 

Krig och konflikt 1 8 
Inrikespolitik 7 50 
Forskning 3 19 
 

 

Tabell 7 visar de ämnen som journalister i minst utsträckning redogör för nyhetens 

ursprung. Allra minst redogör journalister för ämnet ”Djur och Natur”. Ämnet kan till 

exempel handla om fåglar som får flygförbud. 
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Tabell 7. Enheter som inte gick att avgöra ursprung till i relation till ämne. n=26 

Ämne Går ej att avgöra Totalt 

Djur och Natur 5 9 

Stadsliv 1 2 
Ekonomi 7 15 

 

 

6.4 Skiljer sig nyheters ursprung beroende på om det är utrikes- eller 

inrikesnyheter?  
 
 
Tabell 8. Antalet inrikes- och utrikesmaterial per medium. N=356 

Medium Inrikes Utrikes Total 
DN 69 65 134 
SvD 58 55 113 
Ekot 24 14 38 
Rapport 60 11 71 
Total 211 145 356 
 

 

I undersökningen var 211 analysenheter en inrikesnyhet, det utgör 59 procent av det totala 

antalet analysenheter. 145 analysenheter var utrikesnyheter, vilket utgör 41 procent av det 

totala antalet. Tidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har flest utrikesnyheter i 

sitt innehåll, båda med drygt 48 procent av det totala antalet analysenheter inom respektive 

medium. Färst utrikesnyheter har Rapport, med 15 procent av dess totala nyhetsflöde. Dock så 

innehöll Rapport till allra största del inrikesnyheter, med över 80 procent av den totala 

mängden. De båda tidningarna hade en relativt jämn fördelning av inrikes- och 

utrikesmaterial.  
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Tabell 8 visar att det är något fler analysenheter som har sitt ursprung i nyhetsbyråer när 

nyheten är en utrikesnyhet. 24 procent av utrikesnyheterna har sitt ursprung i nyhetersbyråer 

medan 18 procent av inrikesnyheterna har sitt ursprung i nyhetsbyråer. 

 

6.5 Köpt och kopierat material 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har under den undersökta veckan haft notiser från TT 

och andra nyhetsbyråer, som i stora drag innehållit samma information, men är formulerade 

på lite olika sätt. I vissa fall har innehållet initialt varit identiskt utformat, men mot slutet av 

notisen har informationen skiljt sig från varandra beroende på vilken tidning som notisen var 

publicerad i.  

Vi tillåter oss att ge exempel från innehållsanalysen, som kan tjäna till att visa på hur 

tidningarna väljer att presentera det köpta eller kopierade materialet från nyhetsbyrå.  

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet anger ofta artiklarnas ursprung på olika sätt i 

material som kommer från nyhetsbyråer. Dagens Nyheter väljer att ange nyhetsbyråer i 

artikelns byline, medan Svenska Dagbladet väljer att bädda in ursprunget i texten och hänvisa 

till nyhetsbyrån i den löpande brödtexten. På vilket sätt som tidningarna väljer att bearbeta 

texterna, samt hur de väljer att referera till nyhetens ursprung, skapar notiser av olika sorters 

karaktär.  

Nedan presenteras först originaltexterna från TT och sedan presenteras hur notiserna löd 

i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 12 november 2013. Texten som citeras nedan 

är en artikel från TT, publicerad den 11 november, klockan 16:34.  

 

Stockholm: Justitieminister Beatrice Ask (M) vill att fullmaktsäktenskap inte ska 

erkännas i Sverige. Hon ser en risk för att tvångsgifte lättare kan döljas om inte 

båda parter närvarar vid vigseln. 

 

Äktenskap ska vara frivilliga och det förekommer att människor blir gifta mot sin 

vilja genom fullmaktsäktenskap. I Sverige har vi ordningen att båda ska vara 

närvarande när man gifter sig och det är en rimlig ordning, säger Ask. 

 

Därmed går hon ett steg längre än utredningen om kriminalisering av tvångs- och 

barnäktenskap. Den ansåg att det var olämpligt att enbart på grund av formskäl 
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underkänna fullmaktsäktenskap. Enligt utredningen förekommer 

fullmaktsäktenskap, där den ena parten representeras av ett ombud vid vigseln, 

främst i Mellanöstern och i Central- och Sydamerika. 

 

I en promemoria som justitiedepartementet nu skickar ut på remiss står att 

bristande samtycke och frivillighet lättare kan döljas när någon av parterna inte är 

närvarande vid vigseln. 

 

Förslaget innebär att fullmaktsäktenskap inte ska erkännas i Sverige om minst en 

av parterna hade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks. Lagändringen 

ska ingå i en proposition om kriminalisering av tvångs- och barnäktenskap i vår. 

Den är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2015. 

 

TT 2013, 11 november. 

 

Drygt tio minuter efter att den tidigare artikeln publicerats av TT, publicerades även följande 

text, klockan 16:46 samma dag.  

 

Justitieminister Beatrice Ask vill ändra lagen så att så kallade fullmaktsäktenskap 

inte ska erkännas i Sverige. Tanken med en sådan lagändring är att komma åt 

tvångsgifte. Förslaget skickas nu ut på remiss.  

TT 2013, 11 november. 
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De notiser som slutligen förekom bland tidningsnyheterna den 12 november, med ursprung i 

dessa notiser från TT, är av olika karaktär. Dagens Nyheter har valt att rakt av kopiera den 

kortare notisen, från klockan 16:46. Det enda tillägget som har gjorts är rubriken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Dagbladet, å andra sidan, inleder sin notis med TT:s notis från 16:46 och avslutar 

med notisen skriven 16:34. Dagens Nyheter väljer att använda TT som byline till texten, 

medan Svenska Dagbladet väljer att utesluta byline helt till sin text. Nedan följer dessa två 

notisexempel. 

I vår undersökning finns totalt 74 analysenheter som är rewrites, det utgör 21 procent av 

det totala nyhetsflödet. 56 enheter är köpta från nyhetsbyrå, vilket utgör 16 procent av det 

totala nyhetsflödet under den undersökta veckan.  

Resultatet visar att den vanligaste textformen som består av rewrites är notiser. Av totalt 

74 stycken notiser är 49 stycken rewrites, 66 procent av notiserna är rewrites från andra 

Figur	  2.	  Notis	  från	  SvD	  12	  november	  

2013.	  

Figur	  2.	  Notis	  från	  DN	  den	  12	  

november	  2013.	  
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medier, då främst nyhetsbyråer. I över 50 procent av fallen där det inte har angivits någon 

byline har informationen kommit från en nyhetsbyrå.  

 

6.6 Val av byline 
De båda tidningarna har valt olika strategier när det kommer till byline. Dagens Nyheter har 

valt att alltid skriva byline till alla texter, även om detta är en nyhetsbyrå eller ett annat 

medium. Svenska Dagbladet har däremot valt att utelämna byline vid alla texter, utom 

artiklar. 

När vi undersöker resultatet ser det inte ut som att så många nyheter kommer från 

nyhetsbyråer, då 22 procent av artiklarna hade en nyhetsbyrå som byline (se tabell 9). Det 

som då ska uppmärksammas är de artiklar som helt saknade bylines. 

 

 
Tabell 9. Antal enheter per byline. N=356 

Byline Antal 
Egen journalist 176 
Nyhetsbyrå 78 
Byline saknas 74 
Namn på medium 12 
Båge egen journalist och från annat medium 6 
Journalist vid annat medium 4 
Nyhetsankare 4 
Totalt 356 
 

 

 

6.7 Vad prioriteras i medierna? 
Det som medierna väljer att lyfta fram på förstasidan i tidningen, eller presentera bland 

huvudrubrikerna för nyhetssändningen är det som medierna tycker har störst nyhetsvärde. 

Detta kan tydligt ses på tidningarnas löpsedlar - lockande rubriker säljer fler tidningar (Häger 

2009, 80-83).  
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Undersökningen visar att 19 procent av analysenheterna presenteras med puffar (se 

tabell 10). Resultatet visar också att den största delen av artiklarna som det puffades för har 

sitt ursprung i material från statliga aktörer, med 23 procent. Majoriteten av nyheterna som 

medierna inte valde att puffa för kommer från statliga aktörer, med 25 procent av det totala 

antalet artiklar som det inte puffades för.  

Resultatet visar även att medierna prioriterar uppföljningar av egna nyheter i sina 

puffar, då 18 procent av puffarna är uppföljningar av egna nyheter (se tabell 10). 

Uppföljningarna utgör åtta procent av det totala nyhetsflödet. Av dessa puffar består dock 67 

procent av nyheter om tyfonen på Filippinerna, som främst i början av veckan prioriterades i 

samtliga medier.  

 

 
Tabell 10. Antal enheter per ursprung som puffades och inte puffades. N=356 

Ursprung 
Puff: Ja Puff: Nej 

Statliga aktörer 15 71 
Går ej att avgöra 15 87 
Eget uppslag 12 7 
Uppföljning egen nyhet 12 15 
Nyhetsbyrå 6 61 
Förening 3 13 
Rewrite 2 25 
Uppföljning annat medium 1 3 
Företag 0 6 
Sociala medier 0 2 
Totalt 66 290 
 
 
 

6.8 Bilder i medierna 
Tabell 11 visar samtliga av bilderna från nyhetsbyråer publicerades i Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet och Rapport. 32 procent av det totala antalet nyhetsartiklar med bild är 

från nyhetsbyråer. Tabell 11 visar även att Rapport i stor utsträckning inte redovisar källan till 

deras bilder. I relation till mediernas egenproducerade bilder är en betydligt större del från 

nyhetsbyråer. Undersökningen visar att Dagens Nyheter har 9 procent egna bilder, medan 20 
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procent är från nyhetsbyråer. I Svenska Dagbladet är 6 procent egna bilder och 28 procent är 

från nyhetsbyråer. 

 
 

Tabell 11. Bilders ursprung per medium. N=356 

Bildkälla 
DN SvD Rapport Total 

Ingen bild 86 70 0 156 
Nyhetsbyrå 27 32 0 59 
Egen bild 11 7 36 54 
Går ej att avgöra 5 1 32 38 
Bildbyrå 4 0 0 4 
Läsarbild 0 2 0 2 
Organisation 1 0 0 1 
Auktoritativ 0 1 0 1 
Arkivbilder 0 0 1 1 
Annat medium 0 0 1 1 
Totalt 134 113 70 317 
 

 

6.8.1 Inrikes- och utrikesbilder 

Bilderna skiljer sig åt i ursprunget beroende på om det är en inrikes- eller utrikesnyhet. Tabell 

12 visar att andelen bilder från nyhetsbyråer ökar om det är en utrikesnyhet. 31 procent av 

bilderna från utrikesnyheter är från nyhetsbyrå, i relation till 9 procent i inrikesrapporteringen. 

Samtidigt är majoriteten av de egna bilderna tagna av mediernas egna fotografer, 83 procent 

av alla egna bilder är publicerade bland inrikesnyheterna.  
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Tabell 12. Bilders ursprung per nyhetstyp, inrikes- och utrikesnyhet. n=317 

Bildkälla Inrikes Utrikes Total 
Ingen bild 89 67 156 
Egen bild 45 9 54 
Nyhetsbyrå 18 41 59 
Läsarbild 2 1 3 
Auktoritativ 1 0 1 
Bildbyrå 0 4 4 
Går ej att avgöra 29 8 37 
Organisation 1 0 1 
Annat medium 1 0 1 
Arkivbilder 1 0 1 
Total 187 130 317 
 
 

6.9 Nyheternas prioritering 
Tabell 13 visar de tio nyheter som publicerades flest gånger under analysperioden. Den visar 

vilka nyheter som fick störst genomslag under veckan. Där ser vi att nyhetsflödet till tio 

procent bestod av nyheter om tyfonen i Filippinerna. 

Nyheter från Folkpartiets årskongress kommer strax därefter. Alla medier befann sig vid 

årsmötet och rapporterade därifrån.  

Totalt förekom 200 olika nyheter under analysperioden. Av det totala nyhetsflödet 

publicerades 138 nyheter en gång, det utgör 39 procent av det totala flödet. 33 stycken av 

nyheterna har publicerats två gånger, vilket utgör 66 enheter. Resterande nyheter förekom tre 

gånger, eller fler, i 152 olika analysenheter. 
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Tabell 13. Nyheters frekvens under analysperioden. n=96 

Nyhet Antal 
Tyfonen i Filippinerna 37 
FP-kongress 14 
C-politiker tar timeout 7 
Romregister 7 
Kärnvapen i Iran 7 
Urspårningen vid Södra station 6 
Polis sköt flykting 5 
Ukraina 5 
Smygfilmad dom 4 
SD i blåsväder 4 
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7. Slutsats och diskussion 
I följande avsnitt kommer vi att diskutera resultaten som presenterades i det tidigare kapitlet. 

Vi kommer med hjälp av det teoretiska ramverket att besvara våra frågeställningar som är: 

 

• Hur stor andel av nyheterna är mediets egen nyhet, från nyhetsbyråer, statliga aktörer, 

företag, föreningar, rewrites eller uppföljningar på tidigare nyheter?  

• Hur ser nyhetsflödet ut i relation till ursprung under veckan, vad prioriteras och när? 

• Vilket ursprung har de publicerade bilderna?  

 

7.1 Nyheternas ursprung 
Den dominerande ursprungskategorin i undersökningens resultat är ”går ej att avgöra”. Det 

visar en tendens till att medierna inte redogör för sina ursprungskällor, varken i text eller i 

bild. Att medierna inte berättar varifrån informationen kommer gör det svårt för läsare att 

själva bedöma och värdera såväl informationen som journalistens eget arbete. Journalisten ska 

ge en så mångsidig bild som möjligt, som gör det möjligt för var och en att tolka skeenden 

(Furhoff 1986, 125). Det är så trovärdig journalistik skapas. Inte bara genom urvalet av stoff 

och genom det allmänna presentationssättet, utan även genom skildringen av enskilda 

händelser och verkligheten som helhet (Furhoff 2986, 124). Att journalisterna i så stor 

utsträckning som 29 procent av de undersökta analysenheterna inte redogör för sina källor, 

kan ses som en tendens till en icke-transparent nyhetsrapportering, vilket enligt Furhoffs 

resonemang, kan leda till en rapportering som saknar trovärdighet. Journalistikens oberoende 

på nyhetsmarknaden står och faller med huruvida journalistiken lyckas tydliggöra sin roll som 

förmedlare och skilja ut källans text från reporterns (Sahlstrand 2000, 197).  

Kategorin ”statliga aktörer” var den näst största kategorin, vilket gör att vår 

undersökning pekar i samma riktning som tidigare forskning har gjort. Anders Sahlstrand 

(2000) menade att majoriteten av de artiklar han undersökte, härstammade från elitkällor. I 

hans undersökning var 64 procent av de analyserade enheterna från elitkällor (Sahlstrand 

2000, 138). Vår undersökning visade att 24 procent av analysenheterna hade sitt ursprung i 

statliga aktörer, vilket ska påpekas, inte är samma definition som Anders Sahlstrand använde 

sig av. I hans definition ingick även stora företag och organisationer samt den kulturella eliten 
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som avser exempelvis präster, forskare och kulturpersonligheter (Sahlstrand 2000, 251).  Det 

kan dock konstateras att vi ser liknande tendenser som Anders Sahlstrand visade i sin 

undersökning, då detta är den näst största ursprungskategorin. Men varför? Anders Sahlstrand 

menar att elitkällor (där statliga aktörer som myndigheter, ministrar och politiker ingår) kan 

ge information till journalister som de av tradition är intresserade av (Sahlstrand 2000, 138). 

Politiker och tjänstemän har till exempel en unik insyn i till exempel beslutsprocesser, 

beredningar i riksdagsgrupper och budgetarbete (Sahlstrand 2000, 138). Detta kan även 

förklaras med nyhetsvärderingsteorin där elitcentrering är ett av kriterierna i 

nyhetsvärderingen (Ghersetti 2012, 213). Anledningen till att journalisterna väljer att i så stor 

utsträckning fokusera på elitkällor är att dessa personer och företag har en hög samhällsstatus 

och därmed har tillgång till information som journalisterna är intresserade av (Ghersetti 2000, 

213), precis som Sahlstrand argumenterade (Sahlstrand 2000, 138). Detta förhållande kan 

även belysas med teorin om gatekeeping. Av all information som kommer in till 

nyhetsredaktionerna på daglig basis publiceras bara en bråkdel, något annat skulle inte gå, då 

allt inte är av intresse eller relevans för publiken, enligt redaktionerna (Ghersetti 2000, 207). 

Å ena sidan handlar det om mediernas bedömning av hur intressant en nyhet är, dess 

nyhetsvärde. Å andra sidan handlar det om det urval som medierna gör (Ghersetti 2000, 211). 

För precis som medierna är beroende av elitkällor för information, är dessa källor lika 

beroende av medierna för att få ut sina budskap (Ghersetti 2000, 210).  

Något förvånande för vår undersökning är att ursprunget från nyhetsbyråer endast 

bestod i 19 procent av de analyserade enheterna. Enligt Allern (2012), använder sig gärna 

medier av material som är billigt, snabbt och enkelt att använda. Det allra billigaste materialet 

som ett medium kan använda sig av är enkla artiklar baserade på redigerade 

pressmeddelanden, material från presskonferenser och annan information som serveras direkt 

från källan (Allern 2012, 243-244). En del av det redaktionella materialet är helt enkelt köpt 

från nyhetsbyråer. Det lite mer tidskrävande är att göra uppföljningar på egna eller andra 

nyheter där reportern ber om en kommentar till en händelse eller dylikt (Allern 2012, 244). 

Andra nyheter kostar mer, som att följa en rättegång, gräva i ett tips eller granska 

inkomna handlingar till kommunen (Allern 2012, 244). Vår undersökning visade att fem 

procent av det totala flödet under analysperioden bestod av egenproducerade nyheter i form 

av egna gräv och granskningar. Störst andel egna nyheter hade Ekot med drygt tio procent. 
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Även uppföljningar kan tas in i resonemanget av egna nyheter, även om det inte är helt färska 

nyheter så är det ett ämne som får en ny vinkling. Nio procent av det totala flödet var 

uppföljningar av andras, eller egna, nyheter. Alltså bestod det totala flödet till 14 procent av 

egna nyheter eller uppföljningar. Enligt Allern har nyhetsredaktionerna förvandlats till 

nyhetsfabriker, där det ena skiftet avlöser det andra (Allern 2012, 245). Med sådana 

produktionsscheman blir det allt svårare att presentera ”nya” nyheter, utan redaktionerna 

tvingas bli beroende av nyhetstelegram och uppföljningar av gamla nyheter blir allt vanligare 

(Allern 2012, 245). Dessa tendenser ser vi i vårt analyserade material, även om det skulle 

behövas en större mängd analysenheter för att fastställa rådande mediesituation.  

Enligt Ingela Wadbrings (2012) undersökning var det främst det lokala materialet som 

var egenproducerat i de lokaltidningar som hon analyserade, hon konstaterar också att såväl 

inrikes- som utrikesmaterial i samtliga tidningar i huvudsak köps från nyhetsbyrå (Wadbring 

2012, 79). Även om Dagens Nyheter har en något högre andel egenproducerade 

utrikesnyheter, tack vare deras anställda utrikeskorrespondenter samt fasta frilansare 

(Wadbring 2012, 78-79).  

Vi hakar på resonemanget om att Dagens Nyheter har en större andel utrikesmaterial. 

Vår undersökning visade att tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hade ett 

relativt jämt material av inrikes- och utrikesnyheter. Rapport hade färst utrikesnyheter, 15 

procent av flödet bestod av utrikesnyheter i Rapports totala antal sändningar. Detta kan 

förklaras med att Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter hade en större mängd artiklar och 

analyser av katastrofen i Filippinerna, vilket gjorde att mängden utrikesnyheter ökade. Enligt 

nyhetsvärderingsteorin blir nyheter av sensationskaraktär mer uppmärksammade än andra 

händelser (Ghersetti 2012, 213), vilket då kan leda till att tyfonen blev så pass 

uppmärksammad i samtliga medier, och framför allt i tidningarna. Både Dagens Nyheters och 

Svenska Dagbladets nyhetsmaterial under analysperioden bestod vardera till 48 procent av 

utrikesnyheter. Enligt Wadbrings undersökning så var 31 procent av artiklarna publicerade i 

Dagens Nyheter utrikesnyheter år 2010 (Wadbring 2012, 149). Totalt bestod 19 procent av 

analysenheterna av utrikesmaterial under vår analysperiod. 

Både privata och offentliga företag och institutioner har informationsavdelningar som 

har lärt sig journalistikens genre och format (Allern 2012, 244). De producerar därför olika 

typer av nyhetsmaterial som, i mer eller mindre, färdigarbetad form ställs till förfogande för 
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medierna (Allern 2012, 244). I vår undersökning förekommer inte någon större mängd artiklar 

med ursprung i företag eller föreningar, däremot är statliga aktörer en större kategori, som 

tidigare sagt.  

När vi undersöker ursprunget i medier är det även intressant att undersöka vem 

medierna väljer att framhäva i artikelns byline. Wadbring (2012) menar att journalisterna mer 

och mer blir varumärken för medierna, de används för att framhäva någonting och står för sig 

själva (Wadbring 2012, 55). Den brittiska studien från 2006 visade att endast en procent av 

artiklarna hade nyhetsbyrå som byline (Lewis et al. 2006, 15). Forskarna förklarade detta med 

att journalisterna utesluter bylines från nyhetsbyråer, istället för att skriva dit den. Däremot så 

hade 24,5 procent av analysenheterna i den brittiska undersökningen ingen byline alls (Lewis 

et al. 2006, 15). Vår undersökning visade att 22 procent av analysenheterna hade en 

nyhetsbyrå som byline, och 21 procent av enheterna saknade byline. Svenska Dagbladet valde 

att inte ha någon byline till sina köpta texter från nyhetsbyrå, utan hänvisade till källan i 

brödtexten. Dagens Nyheter valde dock att använda källan som byline till sitt köpta material.  

I vår undersökning finns totalt 74 analysenheter som är rewrites, det utgör 21 procent av 

det totala nyhetsflödet.  

Resultatet av vår undersökning visar att den vanligaste textformen som består av 

rewrites är notiser. Av totalt 74 stycken notiser är 49 stycken rewrites, 66 procent av notiserna 

är rewrites från andra medier, då främst nyhetsbyråer. I över 50 procent av fallen där det inte 

har angivits någon byline har informationen kommit från en nyhetsbyrå.  

De nyheter som kräver mycket arbete blir inte producerade i samma utsträckning som 

nyheter som inte kräver mycket arbete (Allern 2012, 244-245). Att det förekommer rewrites i 

så stor omfattning kan förklaras med hjälp av de kommersiella nyhetskriterierna (Allern 2012, 

245). Förekomsten av rewrites kan anses vara ett resultat av att dessa nyheter är billigare än 

nyheter som mediernas egna reportrar producerar, från ax till limpa.  

 

7.2 Vad prioriteras i nyhetsflödet? 
Antalet tänkbara nyheter är betydligt fler än vad som blir publicerat i medierna. Frågan är 

vilka nyheter som passerar genom nyhetsprocessen, gatekeepers, och värderas högst av 

medierna (Hadenius, Weibull och Wadbring 2009, 301).  
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Tidigare forskning har visat att morgonpressen i storstäder är beslutfattarnas medium 

(Sahlstrand 2000, 20). Likt tidigare forskning har vår undersökning haft många analysenheter 

med ursprung i statliga institutioner (jfr. Sahlstrand 2000; Wadbring 2012; Furhoff 1986) 

Även nyhetsbyråer och rewrites kommer högt upp på listan. Vi kan se en tendens i 

nyhetsmaterialet att statliga aktörer får mer plats i slutet av veckan, och nyhetsbyråer har mer 

plats i början av veckan, på onsdagen skiftar dessa parter plats. 

Vår undersöknings resultat pekar på att källor med makt prioriteras före källor med 

mindre makt. Enligt teorin om nyhetsvärdering finns det en elitcentrering i mediernas 

nyhetsprioritering (Ghersetti 2012, 213). Även statliga aktörer har en framträdande roll inom 

medier till följd av att dessa elitpersoner kan tillgodose journalisten med den information som 

ofta efterfrågas. Anledningen till statliga aktörer framträdande roll inom svenska medier kan 

vara just att endast dessa myndigheter och organisationer har den information som efterfrågas 

av journalisten (Ghersetti 2012, 213). Men även förenklade händelseförlopp blir publicerade. 

Därför rapporterar gärna medier om enskilda politiska beslut, snarare än komplicerade 

förhandlingar och överläggningar. Det gör att lagändringar, lagförslag eller andra politiska 

beslut som är föremål för debatt blir tydliga nyheter att rapportera om (Ghersetti 2012, 214). 

Även Hvitfeldt resonerar att politik, ekonomi, brott och olyckor prioriteras i mediernas 

rapportering (Hadenius, Weibull och Wadbring 2009, 304). De två mest rapporterade 

nyheterna under analysperioden var tyfonen på Filippinerna och från Folkpartiets årskongress. 

Den ena är en stor naturkatastrof och den andra en rad politiska nyheter. Folkpartiets 

årskongress stämmer in på många av Hvitfeldts punkter; det handlar om enskilda elitpersoner, 

är viktigt och relevant, utspelas under en kort tid men som en del av ett schema samt har 

negativa inslag (Hadenius, Weibull och Wadbring 2009, 305). Vissa nyheter från kongressen 

var även av överraskande karaktär (Hadenius, Weibull och Wadbring 2009, 305). Att 

nyheterna från Folkpartiets årskongress fick ett stort medialt genomslag var, med andra ord, 

inte så förvånande.  

Att politik, ekonomi, brott och olyckor är prioriterade nyheter syns även i den brittiska 

undersökningen, där bestod analysenheterna i tidningar till 20 procent av nyheter om brott, 

respektive 26 procent i tv- och radiosändningar (Lewis et al. 2006, 14). Politik och 

inrikesproblem delade en andraplats i tidningarna med 15 procent av materialet, samt 20 

procent, respektive 17 procent i tv- och radioinslagen (Lewis et al. 2006, 14). Majoriteten av 
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de mest publicerade nyheterna i vår undersökning bestod av nyheter om politik och brott. 

Även den danska undersökningen visar på samma tendenser, där politik, ekonomi och brott 

toppar listan över de ämnen som medierna rapporterade om (Blach-Ørsten et al. 2009, 16-17). 

 
 

7.3 Bildernas ursprung 
Allt fler bilder publiceras i medierna, även i morgontidningarna som traditionellt sett inte är 

bildmedier (Wadbring 2012, 87). Drygt hälften av bilderna i undersökningen kommer från 

nyhetsbyråer. Att endast 15 procent av bilderna i undersökningen är mediernas egna bilder är 

uppseendeväckande för den svenska journalistiken. 

46 procent av bilder som Rapport har med i sina inslag har ingen hänvisning till 

materialets ursprung. Bland medierna som ingår i undersökningen är Rapport det medium 

som i minst utsträckning redogör för sina bildkällor. Att ett bildmedium, som Rapport, inte 

visar källorna till bildmaterialet är anmärkningsvärt. Varför vill de inte berätta varifrån deras 

bilder kommer? Detta kom även Eriksson och Bergling (2012) fram till i sin kandidatuppsats; 

att journalister har blivit sämre på att redogöra för ursprunget till de publicerade bilderna. 

Även Lindkvist och Westerlund (2010) kommer fram till att en stor del av bilderna saknar 

byline. I Sydsvenskan saknar 40 procent av bilderna byline från 2010, jämfört med 18 procent 

år 2000 (Lindkvist och Westerlund 2010, 23). Även i Nya Wermlands-Tidningen bestod 

bildmaterialet till stor del av bilder som saknade byline, 22 procent. Gotlands Tidningar 

pekade dock åt en annan riktning, där sju procent av bilderna saknade byline (Lindkvist och 

Westerlund 2010, 19-23).  

Genom vår undersökning kan vi se att bara en liten del av bilderna i medierna är tagna 

av mediets egna fotografer. Detta är även något som de andra kandidatuppsatserna kommer 

fram till (jfr Eriksson och Bergling 2012; Lindkvist och Westerlund 2010).  

Av det totala flödet under veckan var det 43 procent av analysenheterna som inte hade 

någon bild alls. Detta kan förklaras med att drygt hälften av alla enheter var notiser, som 

sällan bildsätts. 

Att drygt hälften av bilderna kommer från nyhetsbyråer kan förklaras med samma 

begrepp som för nyhetstexterna, de kommersiella nyhetskriterierna. Det är snabbt och enkelt 



	  
44	  

att använda någon annans material (Allern 2012, 245), framför allt om nyheterna inte är från 

Sverige, vilket även visas i resultatet.  

 

 

7.4 Vidare forskning 
Som förslag på vidare forskning önskar vi att se studien spänna över en längre tidsrymd och 

med fler medier. Det vore även intressant att härleda till exempel notiser till 

ursprungskällorna och grundligt jämföra vad som händer med nyheten från det att den 

dokumenteras första gången och hur den är skriven i en dagstidning. 

Blach-Ørsten menar att sedan 1999 har mängden artiklar ökat markant. Inom denna 

ökning har nyhetsbyråer producerat fler nyheter och nyheter är dessutom i större utsträckning 

återvunna. Precis som Blach-Ørsten har två undersökningar över en lång tidsrymd att jämföra 

med anser vi att det är önskvärt att kunna göra detsamma på svenska förhållanden.  

Lewis presenterar orsaker till varför journalister allt mer använder sig av köpt material. 

Han menar att det är ekonomiska och organisatoriska faktorer som påverkar materialet i 

medierna. En liknande undersökning skulle kunna genomföras i svenska medier. Syftet med 

den undersökningen skulle till exempel kunna vara; vad har de ekonomiska åtstramningarna 

som ägt rum på redaktioner haft för inverkan på andelar egenproducerat material? (Lewis et 

al. 2006, 28)  

Tidigare forskningar har visat att morgonpressen i storstäder är beslutfattarnas medium. 

Likt tidigare forskning (Sahlstrand 2000) har vår undersökning haft många analysenheter med 

ursprung i statliga institutioner. Hur är förhållandet mellan kvällstidningar och 

morgontidningar? I vilken utsträckning är kvällstidningar beslutfattarnas medium? 
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9. Bilaga A: Kodschema med fördelningar 
 

Variabel- 
nummer 

Variabelnamn Värde Kategorinamn Fördelning 

1 Medium N=356 1 Dagens Nyheter 134 

  2 Svenska Dagbladet 113 

  3 Sveriges Radio Dagens Eko 38 

  4 Sveriges Television Rapport 71 

     
2 Datum N=356 1 2013-11-11 63 

  2 2013-11-12 67 

  3 2013-11-13 72 

  4 2013-11-14 81 

  5 2013-11-15 73 

     
3 För tidning: 

Utrymme i sidor 
N=247 

1 < Fjärdedels sida 145 

  2 Fjärdedels sida 19 

  3 Tredjedel 14 

  4 Halv sida 32 

  5 Hel sida 25 

  6 >Uppslag 12 

     
4 För radio och tv: 

Utrymme i 
sekunder N= 109 

1 <10 sekunder 0 

  2 11-20 sekunder 12 

  3 21-30 sekunder 22 

  4 31-60 sekunder 9 

  5 61-90 sekunder 6 

  6 91-120 sekunder 11 

  7 121-150 sekunder 25 

  8 151-180 sekunder 8 

  9 > 180 sekunder 16 

     
5 Puff på första 

sidan/första tre 
rubrikerna i ett 
inslag N=356 

   

  1 Ja 66 

  2 Nej 290 

     
6 Typ av artikel 

N=356 
1 Notis 172 

  2 Nyhetsartikel 148 

  3 Krönika 24 

  4 Reportage 9 

  5 Bildnotis 3 
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7 Ursprung N=356 1 Eget uppslag 19 

  2 Nyhetsbyrå 67 

  3 Pressmeddelande/presskonfe
rens från företag 

6 

  4 Rewrite av andra medier 27 

  5 Pressmeddelande/presskonfe
rens/rapport från myndighet 

eller annan statlig 
verksamhet 

86 

  6 Uppföljning av tidigare 
nyhet från eget medium 

27 

  7 Uppföljning av tidigare 
nyhet i annat medium 

4 

  8 Pressmeddelande/presskonfe
rens/rapport från en 

organisation, förening eller 
fackförening 

16 

  9 Går ej att avgöra 102 

  10 Sociala medier 2 

     
8 Antal källor i 

analysenheten 
N=356 

1 Inga 80 

  2 En 138 

  3 Två 61 

  4 Tre 38 

  5 Fyra 19 

  6 >Fem 20 

     
9 Närvaro N=356 1 Ingen intervju 183 

  2 Telefonintervju/webbchat 10 

  3 Direkt intervju 78 

  4 Går inte att avgöra om det är 
en direkt intervju eller en 

intervju över 
telefon/webbchat. 

78 

  5 Både intervju direkt samt 
intervju över 

telefon/webbchat. 

7 

     
10 Typ av nyhet 

N=356 
1 Inrikes 211 

  2 Utrikes 145 

     
11 Källa till bild 

N=318 
1 Ingen bild 156 

  2 Egen bild 54 

  3 Nyhetsbyrå 59 

  4 Läsarbild 3 

  5 Auktoritativa källor 1 

  6 Bildbank 4 
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  7 Går ej att avgöra 37 

  8 Intresseorganisation 1 

  9 Annat medium 1 

  10 Arkivbilder 1 

     
12 Hänvisar till annat 

medium, antal 
gånger N=356 

1 Ingen 260 

  2 En 79 

  3 Två 12 

  4 Tre 4 

  5 Fyra 1 

     
13 Byline N=356 1 Icke namngiven journalist 8 

  2 Byline saknas 74 

  3 Namngiven journalist 176 

  4 Nyhetsbyrå 78 

  5 Namngiven journalist vid 
annat medium 

4 

  6 Namn av medium 4 

  7 Frilansjournalist 2 

  8 Namngiven journalist vid 
eget medium i samarbete 

med ett annat medium 

6 

  9 Nyhetsankaret 4 

     
14 Ämne N=356 1 Naturkatastrof 35 

  2 Skola 10 

  3 Inrikespolitik 50 

  4 Utrikespolitik 68 

  5 Brott 69 

  6 Infrastruktur 11 

  7 Hälsa och sjukvård 23 

  8 Olycka 11 

  10 Stadsliv 2 

  11 Klimat 4 

  12 Ekonomi 15 

  13 Krig och konflikt 8 

  14 Forskning 19 

  16 Djur och natur 9 

  20 Övrigt 6 

  21 Lagstiftning 5 

  23 Sport 8 

  24 Konst och kultur 3 

     
15 Nyhet N=356 1 Tyfonen i Filippinerna 37 

  2 Beatrice Asks förslag mot 
fullmaktsäktenskap 

2 

  3 FRA presskonferens 3 

  4 Villkorat ja till fredsmöte i 3 
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Syrien 

  5 Smygfilmad dom 4 

  6 Vd avgår efter kvittoskandal 3 

  7 Centerpolitiker tar timeout 7 

  8 Sterilisering 2 

  9 Sexfilm 2 

  10 Lag mot näthat 3 

  11 SD i blåsväder – rasistiskt 
uttalande 2002 

4 

  12 Reinfeldt intervju 3 

  13 Lomma är tryggt 2 

  14 Romregister 7 

  15 Obamacare 3 

  16 Byxförbud 2 

  17 Svenskar i pedofilrazzia 3 

 

 

18 Kärnvapen Iran 7 

  19 62-åring döms till fängelse 
för bidragsfusk 

3 

  20 Boko haram 3 

  21 Urspårningen 6 

  22 Sömn 2 

  23 Homoäktenskap 2 

  24 Hemtjänstskandal Södertälje 3 

  25 Cigaretter 2 

  26 Glädjebetyg 2 

  27 skärgårdsstrejk 4 

  28 Tempeltvist 3 

  29 Maldivernas val 2 

  30 Israel bosättning 3 

  31 Pristagare protesterar mot 
ryssar 

2 

  32 Polis sköt flykting 5 

  33 Klimatmöte i Polen 3 

  34 FP kongress 14 

  35 Kostsamt med 
flerbarnsfödslar 

1 

  36 Förorenat heroin 2 

  37 Storbritannien vill få 
mammor att amma mer 

2 

  38 Japans kärnkraft 1 

  39 Poliovaccin 1 

  40 Sonja Suder friad 1 

  41 Centralbankschefen flyr 
Somalia 

1 

  42 Fredssamtal i Kongo 2 

  43 Piratkopior är vanligt 2 

  44 Depressioner gör oss äldre 1 

  45 Vattenforskning 1 

  46 Förskolevikarie anmäld för 
sexuellt ofredande 

1 
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  47 76-åring räddades ur 
Vindeälven med 27 grader i 

temp. 

1 

  48 Två jagas för butiksmord 1 

  49 IT-haveri på Sahlgrenska 2 

  50 Ukraina 5 

  51 På Komorerna har kvinnor 
det bäst i arabvärlden 

1 

  52 Kinesiska kommunistpartiet 
lovar mer marknadsekonomi 

1 

  53 Amerikansk satsning för att 
bevara tradition 

1 

  54 Egypten – domstol river upp 
Mansurs beslut 

1 

  55 JK granskar Falköpings 
sjukhus 

1 

  56 64-åring dömd för övergrepp 
mot barn 

1 

  57 Man skjuten i Helsingborg 2 

  58 Sparka museichefen på 
Naturhistoriska 

1 

  59 Hormon för magen 1 

  60 Forskare studerar Rödluvan 1 

  61 Taxichaufför åtalas för 
skimning 

1 

  62 Brister i Lex Maria 1 

  63 En svensk åklagare ska 
utreda folkrättsbrott 

1 

  64 Bättre fartkameror 1 

  65 Intervju med advokater 1 

  66 Trafiken i Köpenhamn 1 

  67 Mursi stämmer militärstyret 2 

  68 Starbucks kaffetvist 1 

  69 Skyskrapa vid Ground Zero 1 

  70 Attack mot pilgrimer 2 

  71 Falska bussbiljetter i Rom 1 

  72 Döde ledaren sågs i 
tunnelbanan i Israel 

1 

  73 73 Le Pen och Wilders 
samlar sig mot EU 

1 

  74 Ministermord Iran 4 

  75 Vanligare med diabetes 
bland barn/Diabetesdagen 

2 

  76 Tony Olsson söker 
tidsbestämt straff 

1 

  77 Säbyholm friskola läggs ner 1 

  78 Kackerlackor i kök på 
förskola 

1 

  79 Lärarleg återkallat 1 

 

 80 Lärarcoachning 2 

  81 EU:s krav om 
belastningsregister för skola 

och förening 

2 
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  82 Skola för föräldrar 1 

  83 Skola får kritik för 
molntjänster 

1 

  84 Lärarstudenter slutar 1 

  85 Försvarsmateriel 1 

  86 Många kommuner utan 
blockpolitik 

2 

  87 Opinionsundersökning 
partier 

1 

  88 Bidragsfusk 1 

  89 Hårdare regler mot 
korruption i Sverige 

1 

  90 Suu Kyis 1 

  91 EU-kommissionär 1 

  92 Rekord-diamant 1 

  93 Finsk pilot dog i flygkrasch 1 

  94 Israelisk soldat dödad 1 

  95 Saknad befaras död i 
Mariestad 

1 

  96 Fem dödade i krock 1 

  97 Röstdeltagandet ska öka 2 

  98 Liebernman minister 1 

  99 Höstdepressioner 1 

  100 Illegala kliniker för gravida 1 

  101 Rysk protest – testiklar 1 

  102 Byggarbetare dog i Qatar 1 

  103 Trippelmord på buss i Norge 2 

  104 Duvor får flygförbud 1 

  105 Fornfynd 2 

  106 Utpressare i Uddevalla 1 

  107 Attackerad glassbil 1 

  108 Regeringskris i Tunisien 2 

  109 Ny bok om Obama 2 

  110 Rymdfarkost har störtat 1 

  111 Greenpeaceaktivister gripna 1 

  112 Israelisk protest ställdes in 1 

  113 Nej till vinter-OS i München 1 

  114 Riksrevisionen, 
momsmiljarder 

1 

  115 Coop-kort hackades 1 

  116 Känslig nos 1 

  117 Långsam polis får böter 1 

  118 Unga ratar vaccin 1 

  119 Vargen är urmodern 1 

  120 Kommun nekar kvinna dator 1 

  121 Hatar selfies 3 

  122 Läsk på servicehem 1 

  123 Val i Chile 1 

  124 Rättegång för journalistmord 1 

  125 Ny dansk lag 1 
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  126 Ryssland säljer vapen till 
Egypten 

1 

  127 Tidning åtalas för rasism i 
Frankrike 

2 

  128 Vanvårdade utan ersättning 1 

  129 Alkoholmissbruk 1 

  130 M-kupp mot S på kongress 1 

  131 Lavinappar 1 

  132 Främlingsfientlighet i 
Ryssland 

1 

  133 Pussy Riot 3 

  134 Borgmästare i Toronto 2 

  135 Tunnelbanan ska byggas ut 1 

  136 Sverige vill arrangera vinter-
OS 

1 

  137 Sänka löner i kristider 1 

  138 Barnsoldater i Syrien 1 

  139 Konstskatt hittad i München 2 

  140 Island vill ha en kabel till 
England 

1 

  141 Finansinspektionen vill ha 
högre bolån, banker höjer 

1 

  142 Irak 40 döda 1 

  143 Man som skottskadades i 
Södertälje är död 

1 

  144 Papperslösa får inte rätt till 
vård 

1 

  145 Bakterier sprider sig i 
Europa 

3 

  146 Min Flykt dokumentär 1 

  147 Fotboll mot Portugal 1 

  148 Spotify – intäkterna ökar 1 

  149 Kommuner har egna solarier 1 

  150 Möte om mobiltäckning 1 

  151 Deflation i Sverige 1 

  152 ETA-fångar släpps 1 

  153 Fotbollsgalan 1 

  154 Mobbad på arbetsplats 1 

  155 Brand i stuga 1 

  156 Vanvårdade får omhändertas 1 

  157 Minskat stöd för Frankrikes 
president 

1 

  158 Återvinning 1 

  159 Korallerna dör 1 

  160 Ny metod för ungdomsvård 1 

  161 Felaktiga cancerbesked 1 

  162 Demonstrationer mot 
gruvbolag 

1 

  163 Billyktor stjäls i Ö-vik 1 

  164 Många är olämpliga 
vapenägare 

1 

  165 HM medger att modellerna 1 
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är för smala 

  166 Stora skillnader i pensionen 1 

  167 Zlatans knä är bra 1 

  168 Melodifestivalens 
programledare är klara 

1 

  169 Citygross vinförsäljning 1 

  170 11-åring misshandlad av 
andra barn 

1 

  171 Man dömd till fängelse för 
två mord 

1 

 

 172 Hockeybidrag 1 

  173 Andreas filmar hissfärder 1 

  174 Ögonen avslöjar vårt 
köpbeteende 

2 

  175 Kina vill skrota 
ettbarnspolitiken 

2 

  176 Riskkapitalbolag bör 
förbjudas som ägare i vården 

1 

  177 Stajlade bebisar 1 

  178 Krönika om makt i Sverige 1 

  179 Libyen 1 

  180 Massavrättningar i 
Nordkorea 

1 

  181 Val i Afghanistan 1 

  182 Stockholmare engagerar sig 
ideellt 

1 

  183 Försäkringskassan 1 

  184 Man svårt skadad i brand 1 

  185 engelska uttryck krönika 1 

  186 Höja valdeltagandet 1 

  187 Skattereform 1 

  188 Demonstration i Warszawa 
spårade ur 

1 

  189 Döda i oväder 1 

  190 Borttappad nyckel 1 

  191 Barn till sjukhus efter brand 1 

  192 Konst gavs till Hitler 1 

  193 Arbetslösheten sjunker 1 

  194 Lättare för kvinnor att bli 
brandmän 

1 

  195 Volvo varslar 300 personer 1 

  196 Haverikommissionen riktar 
kritik mot Karolinska i Solna 

1 

  197 Nytt renslakteri i Funäsdalen 1 

  198 Isarna bär inte älgarna 1 

  199 50 år sen vulkanutbrott på 
Island 

1 

  200 Hittehund 1 
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10. Bilaga B: Kodinstruktioner 
 

Medier som undersöks: 

Dagens Nyheter 

Svenska Dagbladet 

Sveriges Radio Dagens Eko 

Sveriges Television Rapport 

 

Undersökningens material är papperstidningen och huvudsändningarna i Sveriges Radio 

Dagens Eko 16:45 och Sveriges Television Rapport 19:30 mellan den 11 november 2013 till 

den 15 november 2013.  

 

V1. Medium 

Vilket medium som nyheten publicerats i 

Dagens Nyheter 

Analysenheter som förekom i Dagens Nyheter mellan 2013-11-11 till 2013-11-15 

Svenska Dagbladet 

Analysenheter som förekom i Svenska Dagbladet mellan 2013-11-11 till 2013-11-15 

Sveriges Radio Dagens Eko 

Analysenheter som förekom i Sveriges Radio Dagens Eko mellan 2013-11-11 till 2013-11-15 

Sveriges Television Rapport 

Analysenheter som förekom i Sveriges Television Rapport mellan 2013-11-11 till 2013-11-15 

 

V2.  Datum 

Vilket datum som nyheten publicerats på sorteras på under följande datum, 

2013-11-11 

2013-11-12 

2013-11-13 

2013-11-14 

2013-11-15 
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V3.  För tidning: Utrymme i sidor 

Hur stort utrymme som nyheten tar i tidningen. Till exempel blir en kort notis sorterat som en 

etta medan samma analysenhet som sträcker sig över två sidor bildar ett uppslag. Sorteras 

under följande rubriker.  

< Fjärdedels sida 

Fjärdedels sida 

Tredjedels sida 

Halv sida 

Hel sida 

Uppslag 

Tre sidor 

>Fyra sidor 

 

V4.  För radio och tv: Utrymme i sekunder 

Hur långt inslaget är i radio eller tv. Sorteras under följande rubriker. 

<10 sekunder  

11-20 sekunder 

21-30 sekunder 

31-60 sekunder 

61-90 sekunder 

91-120 sekunder 

121-150 sekunder 

151-180 sekunder 

>180 sekunder 

 

V5.  Puff på första sidan/första tre rubrikerna i ett inslag 

Om artikeln nämns på tidningens förstasida, alternativt bland de tre första rubrikerna i radio- 

eller tv-sändningen sorteras det som ett ”Ja”. 

Ja 

Nej 
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V6.  Typ av artikel 

Notis 

Till notis räknas en textlängd på 15 centimeter eller mindre i tidning, eller 30 sekunder eller 

mindre i sändningstid i radio eller tv. 

Nyhetsartikel 

En nyhet med en textlängd på minst 15 centimeter för tidning, eller minst 30 sekunder 

sändningstid i radio eller tv.  

Krönika 

En text, alternativt inslag, som baseras på journalistens egna åsikter.  

Reportage 

Utöver att journalisten rapporterar om en nyhet förmedlar även journalisten sina sinnesintryck 

och målar upp bild av hur platsen upplevdes (Häger 2009, 46). 

Bildnotis 

En bild med en längre bildtext, saknar ofta rubrik.  

 

V7.  Ursprung 

Eget uppslag 

En nyhet som kommer från redaktionen, någonting som journalisten eller redaktionen har 

granskat, undersökt eller upptäckt själv. 

Nyhetsbyrå 

Nyheten baseras på information från en nyhetsbyrå.  

Pressmeddelande/presskonferens från företag 

Nyheten baseras på ett pressmeddelande eller på en presskonferens från ett företag. 

Rewrite av andra medier 

Nyheten baseras på en artikel från ett annat medium än nyhetsbyråer, det hänvisas till någon 

annan nyhetskälla. 

Pressmeddelande/presskonferens/rapport från myndighet eller annan statlig verksamhet 

Nyheten baseras på ett pressmeddelande, på en presskonferens eller på en rapport från 

myndigheter, internationella organ (EU, FN, NATO o.s.v.) eller institutioner. 

Uppföljning av tidigare nyhet från eget medium 

Artikeln är en uppföljning av en tidigare händelse, med ursprung i det egna mediet.  
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Uppföljning av tidigare nyhet i annat medium 

Artikeln är en uppföljning av en tidigare händelse, som med ursprung i andra medier tidigare. 

Pressmeddelande/presskonferens/rapport från en organisation, förening eller fackförening 

Nyheten baseras på ett pressmeddelande, på en presskonferens eller på en rapport från ett en 

organisation eller förening. 

Går ej att avgöra 

Ursprunget till nyheten går inte att avgöra.  

Sociala medier 

Nyheten baseras på någonting som har hänt i sociala medier som till exempel bloggar, 

Twitter, Facebook eller Instagram.  

 

V8.  Antal källor i nyheten 

Hur många som kommer till tals i artikeln genom citat eller hänvisningar.  

Inga 

En 

Två  

Tre 

Fyra 

Fem> 

 

V9. Närvaro 

Ingen intervju 

Det förekommer inte någon intervju i artikeln. 

Telefonintervju/webbchat 

Det finns en intervju som har ägt rum över telefon eller via till exempel Skype. 

Direkt intervju 

Det framgår i analysenheter och en journalist har intervjuat personen i person.  

Går inte att avgöra om det är en direkt intervju eller en intervju över telefon/webbchat. 

När det inte går att avgöra huruvida intervjun har ägt rum över telefon eller i person. 

Både intervju direkt samt intervju över telefon/webbchat. 
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 Det finns intervjuer som har ägt rum både över telefon och via telefon eller till exempel 

Skype.  

 

V10. Typ av nyhet 

Är det en inrikes- eller utrikesnyhet? 

Inrikes 

Utrikes 

 

V11. Källa till bild 

Vem är det som har tagit bilden? 

Ingen bild 

Det förekommer inte någon bild i analysenheten.  

Egen bild 

Det är en av mediets egna journalister som har tagit bilden. 

Nyhetsbyrå 

Bilden är köpt från en nyhetsbyrå. 

Läsarbild 

Bilden är inskickad från en privatperson. 

Auktoritativa källor 

Bilden kommer från en myndighet eller institution. 

Bildbank 

Bilden är köpt av en bildbank. 

Går ej att avgöra 

Bilden saknar byline, alternativt är bylinen inte korrekt och källa kan därför inte avgöras. 

Intresseorganisation 

Bilden är från en intresseorganisation, till exempel Svenska Kennelklubben. 

Annat medium 

Bilden kommer från ett annat medium. 

Arkivbilder 

Bilderna presenteras som arkivbilder. 
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V12. Hänvisar till annat medium, antal gånger 

Antal gånger i en nyhet som journalisten refererar till ett annat medium.  

Ingen 

En 

Två 

Tre 

Fyra 

>Fem 

 

V13. Byline 

Vad nyheten undertecknas med för signatur. 

Icke namngiven journalist 

Byline saknas 

Namngiven journalist 

Nyhetsbyrå 

Namngiven journalist vid annat medium 

Namn av medium 

Frilansjournalist 

Namngiven journalist vid eget medium i samarbete med ett annat medium 

Nyhetsankaret 

 

 

V14. Ämne 

För att kunna följa nyheternas kretslopp samt undersöka om analysenheterna skiljer sig åt till 

följd av vilket ämne d behandlar sorteras de under vilket ämne nyheten handlar om. 

Naturkatastrof 

Skola 

Inrikespolitik 

Utrikespolitik 

Brott 
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Infrastruktur 

Hälsa och sjukvård 

Olycka 

Internationell undersökning 

Stadsliv 

Klimat 

Ekonomi 

Krig och konflikt 

Forskning 

Bostäder 

Djur och natur 

Aktion 

Fotografi 

Bidrag 

Övrigt 

Lagstiftning 

Löner 

Sport 

Konst och kultur 

 

V15. Nyhet 

För att kunna spåra nyheternas kretslopp sorteras de under sin rubrik. 

Tyfonen i Filippinerna  

Beatrice Asks förslag mot fullmaktsäktenskap 

FRA presskonferens 

Villkorat ja till fredsmöte i Syrien 

Smygfilmad dom 

Vd avgår efter kvittoskandal 

Centerpolitiker tar timeout 

Sterilisering 

Sexfilm 
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Lag mot näthat 

SD i blåsväder – rasistiskt uttalande 2002 

Reinfedlt intervju 

Lomma är tryggt 

Romregister 

Obamacare 

Byxförbud 

Svenskar i pedofilrazzia 

Kärnvapen Iran 

62-åring döms till fängelse för bidragsfusk 

Boko haram 

Urspårningen 

Sömn 

Homoäktenskap 

Hemtjänstskandal Södertälje 

Cigaretter 

Glädjebetyg 

skärgårdsstrejk 

Tempeltvist 

Maldivernas val 

Israel bosättning 

Pristagare protesterar mot ryssar 

Polis sköt flykting 

Klimatmöte i Polen 

FP kongress 

Kostsamt med flerbarnsfödslar 

Förorenat heroin 

Storbritannien vill få mammor att amma mer 

Japans kärnkraft 

Poliovaccin 

Sonja Suder friad 
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Centralbankschefen flyr Somalia 

Fredssamtal i Kongo 

Piratkopior är vanligt 

Depressioner gör oss äldre 

Vattenforskning 

Förskolevikarie anmäld för sexuellt ofredande  

76-åring räddades ur Vindeälven med 27 grader i temp. 

Två jagas för butiksmord 

IT-haveri på Sahlgrenska 

Ukraina 

På Komorerna har kvinnor det bäst i arabvärlden 

Kinesiska kommunistpartiet lovar mer marknadsekonomi 

Amerikansk satsning för att bevara tradition 

Egypten – domstol river upp Mansurs beslut 

JK granskar Falköpings sjukhus 

64-åring dömd för övergrepp mot barn 

Man skjuten i Helsingborg 

Sparka museichefen på Naturhistoriska 

Hormon för magen 

Forskare studerar Rödluvan 

Taxichaufför åtalas för skimning 

Brister i Lex Maria 

En svensk åklagare ska utreda folkrättsbrott 

Bättre fartkameror 

Intervju med advokater 

Trafiken i Köpenhamn 

Mursi stämmer militärstyret 

Starbucks kaffetvist 

Skyskrapa vid Ground Zero 

Attack mot pilgrimer 

Falska bussbiljetter i Rom 
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Döde ledaren sågs i tunnelbanan i Israel 

73 Le Pen och Wilders samlar sig mot EU 

Ministermord Iran 

Vanligare med diabetes bland barn/Diabetesdagen 

Tony Olsson söker tidsbestämt straff 

Säbyholm friskola läggs ner 

Kackerlackor i kök på förskola 

Lärarleg återkallat 

Lärarcoachning 

EU:s krav om belastningsregister för skola och förening 

Skola för föräldrar 

Skola får kritik för molntjänster 

Lärarstudenter slutar 

Försvarsmateriel 

Många kommuner utan blockpolitik 

Opinionsundersökning partier 

Bidragsfusk 

Hårdare regler mot korruption i Sverige 

 Suu Kyis 

EU-kommissionär 

Rekord-diamant 

Finsk pilot dog i flygkrasch 

Israelisk soldat dödad 

Saknad befaras död i Mariestad 

Fem dödade i krock 

Röstdeltagandet ska öka 

Liebernman minister 

Höstdepressioner 

Illegala kliniker för gravida 

Rysk protest – testiklar 

Byggarbetare dog i Qatar 
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Trippelmord på buss i Norge 

Duvor får flygförbud 

Fornfynd 

Utpressare i Uddevalla 

Attackerad glassbil 

Regeringskris i Tunisien 

Ny bok om Obama 

Rymdfarkost har störtat 

Greenpeaceaktivister gripna 

Israelisk protest ställdes in 

Nej till vinter-OS i München 

Riksrevisionen, momsmiljarder 

Coop-kort hackades 

Känslig nos 

Långsam polis får böter 

Unga ratar vaccin 

Vargen är urmodern 

Kommun nekar kvinna dator 

Hatar selfies 

Läsk på servicehem 

Val i Chile 

Rättegång för journalistmord 

Ny dansk lag 

Ryssland säljer vapen till Egypten 

Tidning åtalas för rasism i Frankrike 

Vanvårdade utan ersättning 

Alkoholmissbruk 

M-kupp mot S på kongress 

Lavinappar 

Främlingsfientlighet i Ryssland 

Pussy Riot 
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Borgmästare i Toronto 

Tunnelbanan ska byggas ut 

Sverige vill arrangera vinter-OS 

Sänka löner i kristider 

Barnsoldater i Syrien 

Konstskatt hittad i München 

Island vill ha en kabel till England 

Finansinspektionen vill ha högre bolån, banker höjer 

Irak 40 döda 

Man som skottskadades i Södertälje är död 

Papperslösa får inte rätt till vård 

Bakterier sprider sig i Europa 

Min Flykt dokumentär 

Fotboll mot Portugal 

Spotify – intäkterna ökar 

Kommuner har egna solarier 

Möte om mobiltäckning 

Deflation i Sverige 

ETA-fångar släpps 

Fotbollsgalan 

Mobbad på arbetsplats 

Brand i stuga 

Vanvårdade får omhändertas 

Minskat stöd för Frankrikes president 

Återvinning 

Korallerna dör 

Ny metod för ungdomsvård 

Felaktiga cancerbesked 

Demonstrationer mot gruvbolag 

Billyktor stjäls i Ö-vik 

Många är olämpliga vapenägare 
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HM medger att modellerna är för smala 

Stora skillnader i pensionen 

Zlatans knä är bra 

Melodifestivalens programledare är klara 

Citygross vinförsäljning 

11-åring misshandlad av andra barn 

Man dömd till fängelse för två mord 

Hockeybidrag 

Andreas filmar hissfärder 

Ögonen avslöjar vårt köpbeteende 

Kina vill skrota ettbarnspolitiken 

Riskkapitalbolag bör förbjudas som ägare i vården 

Stajlade bebisar 

Krönika om makt i Sverige 

Libyen 

Massavrättningar i Nordkorea 

Val i Afghanistan 

Stockholmare engagerar sig ideellt 

Försäkringskassan 

Man svårt skadad i brand 

Engelska uttryck krönika 

Höja valdeltagandet 

Skattereform 

Demonstration i Warszawa spårade ur 

Döda i oväder 

Borttappad nyckel 

Barn till sjukhus efter brand 

Konst gavs till Hitler 

Arbetslösheten sjunker 

Lättare för kvinnor att bli brandmän 

Volvo varslar 300 personer 
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Haverikommissionen riktar kritik mot Karolinska i Solna 

Nytt renslakteri i Funäsdalen 

Isarna bär inte älgarna 

50 år sen vulkanutbrott på Island 

Hittehund 

 

 

 


