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Abstract 

This qualitative study examines news values in local journalism. The study is based on 

the results of five personal interviews with journalists and editors at the newspaper 

Nerikes Allehanda. The purpose of this paper is to examine how news values is made in 

the editorial process. The essay also intends to compare possible differences and 

similarities between news for web and printed news, the focus will consistently be locally. 

This will be explored through qualitative interviews with local journalists and editors. All 

working for the newspaper Nerikes Allehanda in Örebro. 
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1. Inledning och bakgrund 

En tidningsredaktion är koncentrerad runt den så kallade nyhetsdesken, en rundel i mitten av 

redaktionen där nyhetschefen och redaktörer sitter. Det är vid nyhetsdesken som nyheter blir till. På 

en redaktion sker varje dag nyhetsvärdering och nyhetsurval. Alla händelser värderas efter kriterier 

och ställs mot varandra. Det som vi läser i papperstidningen eller i webbtidningen är resultatet av 

redaktionens nyhetsvärdering och nyhetsurval (Campbell, 2004: 106f). Det finns de som hävdar att 

nyhetsvärdering baseras på magkänsla, andra hävdar att det är slumpen och en hel del tur och så 

finns det de som följer ett antal kriterier som sitter i ryggmärgen.  En reporter får idéer till nyheter 

genom tips, pressmeddelanden, kollegor, familj och vänner. När en nyhet går från ett tips till en 

publicerad nyhet går den igenom flera steg och en lång process, dock ofta på knapp tid. Hundratals 

nyheter kommer in och en bråkdel av dessa presenteras i pappersform, på webben eller i sociala 

medier (Campbell, 2004: 105).

Länge hade Sverige ett medieutbud som var ganska tunt, det fanns en eller två tv-kanaler och en 

dominerande dagstidning. Radio och tv kom under 1900-talets tidiga hälft men expanderade i 

Sverige under 1980. Decenniet efter kom internet. I dag delas tidningsläsningen upp i tre kategorier, 

gratistidningar, dagstidningar och nyhetsläsning på internet. Nyhetsutbudet har växt drastiskt och 

erbjuder nu oändligt med möjligheter (Hvitfelt & Nygren, 2008: 24ff). I dag utvecklas 

nyhetsredaktionerna mer och mer till mediahus, som kan producera det mesta mediala innehållet för 

olika kanaler (Nygren, 2008: 266). Publiken är i dag mer interaktiv och väljer vilka nyheter de vill 

konsumera och hur. De kan reagera, föra dialog och visa vad som uppskattas genom kommentarer 

på webbsidan eller inlägg på sociala medier (Hvitfelt & Nygren, 2008: 26f). Också det 

användargenererade materialet blir vanligare i och med den teknologiska utvecklingen, alla med en 

mobiltelefon med en kamera kan bidra med innehåll. Det ger journalistiken fördelar men också 

utmaningar (Karlsson, 2012: 107f). 

Problemet som denna uppsats ämnar undersöka är nyhetsvärdering i lokaljournalistik, för att se 

vilka faktorer som påverkar arbetet samt hur den tekniska utvecklingen bidragit. Dagordningsteorin 

är ett första argument för det ovan nämnda och studiens relevans. Detta för att dagordningsteorin 

rör mediernas makt och för att den i sin tur påverkas av nyhetsvärdering och urval alltså vilka 

nyheter som publiceras. Medierna anses ha en dagordningsmakt, en makt att påverka vilka 

händelser allmänheten anser vara viktigt och hur. Dagordningsteorin i sin nuvarande form, 

formulerades första gången år 1972 av Maxwell McCoombs och Donald Shaws i artikeln The 
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Agenda-Setting function of Massmedia. Sedan McCombs och Shaw har hundratals studier 

publicerats. Dagordningsteroin är en central och utforskad teori inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen och den mest använda teorin om medieeffekter. (Strömbäck, 2009: 

102). Ett ytterligare argument till denna studies relevans är det ändrade medieklimatet. Den tekniska 

utvecklingen och publikens ökade interaktivitet bidrar till att kriterierna för nyhetsvärdering och 

nyhetsurval ändras och den redaktionella processen ser annorlunda ut. 

Denna uppsats är baserad på resultatet av fem kvalitativa intervjuer med redaktörer och reportrar på 

dagstidningen Nerikes Allehanda, fortsättningsvis förkortat NA. Intervjuerna genomfördes under 

december 2013. Flera aktuella händelser kom på tal. Nelson Mandelas död och katastrofen i 

Filippinerna, det uppmärksammade luciatåget i Laxå år 2012 samt de omfattande gängbråken i 

länet. Denna uppsats ämnar undersöka nyhetsvärdering och nyhetsurval, processer som varje dag 

äger rum på redaktionen NA, en lokal dagstidning i Örebro län. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nyhetsvärdering går till i det redaktionella arbetet. 

Uppsatsen ämnar också jämföra eventuella skillnader och likheter mellan nyheter för 

webbtidningen och papperstidningen, fokus kommer genomgående att vara lokalt. Detta ska 

undersökas genom kvalitativa intervjuer med lokaljournalister och redaktörer. Samtliga arbetar på 

dagstidningen Nerikes Allehanda i Örebro län. 

Syftet preciseras med hjälp av ett par frågor. 

1. Vad krävs för att en händelse ska bli en nyhet?

2. Hur går den redaktionella processen till? Från redaktören till den enskilda journalisten. 

3. Vilka kringliggande faktorer tar lokaljournalister hänsyn till, och eventuellt påverkas av? 

4. Finns det några skillnader och likheter mellan nyheter för webbtidningen och papperstidningen? 

1.2 Uppsatsens disposition
I denna uppsats följer härnäst ett avsnitt som ger en genomgång av den tidigare forskningen på 

ämnet. Därefter presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter, ett antal begrepp och processer. 

Vidare följer en genomgång av metod och material. Där beskrivs valet av material, en presentation 

av materialet och urvalet samt en genomgång av metoden, metodproblemen och en diskussion om 

tillförlitlighet och äkthet. Resultatredovisningen och en sammanställning av analysen följer sedan 

och därefter en diskussion. Slutligen binds allt samman i ett antal slutsatser. Efter slutsatserna följer 

en kortare genomgång av studiens svagheter samt förslag på fortsatt forskning. 
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2.Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom området nyhetsvärdering. Först ges en överblick 

av forskningsfältet, därefter presenteras tre olika teman och till sist en argumentation gällande 

forskningens relevans för denna studie. 

2.1 Överblick av forskningsfältet 
Nyhetsvärdering och nyhetsurval är två processer som det forskats mycket om. Forskningen 

omfattar majoriteten av Europas länder samt Kina, Ryssland och USA. Flera av studierna är gjorda 

med utgångspunkt i Sverige. Metoderna som är vanligast förekommande är intervjuer eller enkäter 

men även fokusgruppsintervjuer och innehållsanalyser förekommer. De intervjuade eller tillfrågade 

är i nästan alla fall journalister eller redaktörer (Strömbäck, Karlsson & Hopmann, 2012; Johnson & 

Kelly, 2003; Karlsson & Clerwall, 2013; Karlsson & Strömbäck, 2011). 

Det går att se att den senare forskningen rör sig mer mot webbpublicering och förutsättningarna 

detta skapar (Karlsson & Clerwall, 2013; Strömbäck & Karlsson, 2011). 

2.2 Svenska journalister och redaktörer 
Strömbäck, Karlsson och Hopmann (2012) undersöker i sin studie vad svenska journalister tycker 

är, och bör vara, viktiga kriterier hos händelser när det beslutas vad som är nyheter. De frågar även 

om det finns skillnader mellan journalister som arbetar för olika typer av media och beroende på om 

de arbetar med webbpublicering.

Författarna menar att forskarna sällan skiljer mellan nyhetsurval och nyhetsvärdering eller mellan 

nyheter och nyhetsvärde. Författarna ger en genomgång av nyhetsvärdering och urval. De nämner 

också andra faktorer som kan påverka, exempelvis annonsintäkter och publiken (Strömbäck, 

Karlsson & Hopmann, 2012:719f). Författarna formulerad tre hypoteser. 

 (H1) that there will be significant differences between what journalists think should be, and 

 are, important event properties when deciding what’s news. We furthermore expect that 

 event properties related to how important events or information are perceived to be less 

 important for the news selection than they should be (H2), while event properties related to 

 perceived audience interest, production routines and economic considerations will be 
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 perceived as more important for the actual news selection than they should be (H3)    

 (Strömbäck, Karlsson & Hopmann, 2012: 721).

Metoden som användes var en mejlenkät som gick till svenska journalister. Enkäten gick ut till 1187 

journalister och 53 procent av dessa svarade (Strömbäck, Karlsson & Hoppman, 2012: 721f). 

Studiens resultat visar att det finns betydande skillnader mellan vad svenska journalister tycker är 

och bör vara viktiga egenskaper hos händelser som blir nyheter. De menar också att begreppen 

nyhetsvärdering och nyhetsurval inte ska betraktas som synonyma. Händelseegenskaper som rör 

betydelsen av händelser uppfattas som mindre viktiga och att egenskaper som publikintressen, 

produktionsrutiner och ekonomiska faktorer uppfattas viktigare än vad de bör vara. Händelser som 

är av intresse hos redaktörerna är att de är billiga att täcka exempelvis nyheter från 

pressmeddelanden. Resultaten visar att händelser som blir nyheter bör vara sensationella, oväntade, 

dramatiska och spännande. Det är också viktigt att nyheten är exklusiv och att den egna 

medieorganisationen är först med nyheten. Journalisterna, till skillnad från redaktörerna anser 

snarare att händelsen ska öka människors medvetenhet om problem i samhället, att händelsen får 

konsekvenser för människors vardag och att händelsen ökar människors insikter och kunskap. 

Författarna menar att det skulle behövas ytterligare forskning om nyhetsvärdering och nyhetsurval 

(Strömbäck, Karlsson & Hoppman, 2012: 722ff). 

2.3 Tryckta nyheter och nyheter online
Doudaki och Spyridou (2012) undersöker förhållandet mellan tryckta nyheter och nyheter för 

webben. Studien är fokuserad på medier i Grekland. Författarna menar att Grekland har ett ganska 

litet medieutbud och att tidningarna var sena med internetanvändning (Doudaki & Spyridou, 2012: 

910). 

Författarna går igenom tidigare skillnader mellan nyheter för tryck och webb samt formens 

betydelse (Doudaki & Spyridou, 2012: 908). Metoden är innehållsanalys och det som undersöktes 

var artiklar. Studien är fokuserad på fyra av Greklands största tidningar. Dagarna då datan samlades 

in var ”vanliga” dagar utan några extraordinära händelser (Doudaki & Spyridou, 2012: 910f). 

Resultaten visar att nyheterna i de olika kanalerna liknar varandra och lånar element av varandra. 

Doudaki och Spyridou menar också att webben genomgår större förändringar, antagligen för att den 

5



ännu är så pass ny och inte hittat sin plats, papperstidningen försöker snarare att göras mer modern 

(Doudaki & Spyridou, 2012: 917f). 

D’Haenens, Jankowski och Heuvelman (2004) har jämfört läsarnas intresse för nyheter online 

respektive i tryckt press. Studien är fokuserad till Nederländerna och två dagstidningar, både den 

tryckta papperstidningen och webbtidningen undersöktes. I sin studie tar de utgångspunkt i tre 

forskningsfrågor och i fem hypoteser (D’Haenens, Jankowski & Heuvelman 2004: 364f). 

Metoden som användes var fokusgrupper. Medlemmarna i de två fokusgrupperna var studenter från 

två universitet, det var både manliga och kvinnliga studenter i olika åldrar. De två olika 

fokusgrupperna läste nyheterna från var sin tidning, både i tryck och online (D’Haenens, Jankowski 

& Heuvelman, 2004: 367). Författarna menar att ytterligare forskning på området behövs och att det 

var svårt att urskilja stora skillnader. De menar att mycket beror på vilken tidningen det är och 

vilken nyhetskategori, det beror även på läsarens kön och intressen. Resultaten visar alltså ingen 

skillnad mellan hur läsare handlar gällande nyheter online eller i tryck (D’Haenens, Jankowski & 

Heuvelman, 2004: 377ff). 

2.4 Den teknologisk utvecklingen och ökad interaktivitet
Karlsson och Clerwall (2013) undersöker hur journalistiken påverkas av de digitala medierna och 

möjligheterna att se vad läsarna uppskattar. De har jämfört tabloidpress, dagstidningar och 

traditioner av public service i Sverige. Författarna menar att läsarnas åsikter alltid varit viktiga men 

att betydelsen har utvecklats ytterligare i och med digitaliseringen (Karlsson & Clerwall, 2013: 65). 

Metoden som använts för studien är personliga intervjuer med tio journalister som dagligen tar 

beslut och påverkar nyhetssajter (Karlsson & Clerwall, 2013: 69). 

Författarna menar att studien visar att datatrafiken påverkar bedömningen vid nyhetsurval. Några av 

de intervjuade svarade att klicken, alltså då läsarna klickar på en nyhetsartikel, i viss grad påverkade 

deras arbete medan public service journalisterna inte uppmärksammar klicken alls. De 

kommersiella webbtidningarna med mest trafik respektive lägst trafik använde datan om klicken på 

olika sätt. Det visade sig att nyheter som oftare klickas på också oftare behålls längre på webbens 

front. Journalisternas nyhetsomdöme är dock fortfarande viktigt gällande att välja nyheter, tolka 

klicken, ändra efter klicken och att balansera klicken och andra faktorer. De intervjuade menade att 

informationen om klicken kan användas för att förbättra journalistiken, klicken kan bli ett verktyg 

för att veta att viktiga nyheter når läsarna (Karlsson & Clerwall, 2013: 70ff). 
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Strömbäck och Karlsson (2011) undersöker om svenska journalister ser på den teknologiska 

utvecklingen och vem som nu styr över nyhetsinnehållet (Strömbäck & Karlsson, 2011: 644).  

Metoden som använts är mejlenkäter som gick ut till 1200 slumpmässigt utvalda journalister. Cirka 

53 procent av dessa besvarade enkäten. Studien utgick från tre forskningsfrågor. Det första de ville 

veta var hur mycket inflytande journalisterna ger sig själva, ägare, politiker, intresseorganisationer, 

annonsörer och läsarna. Det andra författarna undersökte var hur journalisterna uppfattar 

förändringar gällande påverkan på medieinnehållet. Och då påverkan från de ovan nämnda 

grupperna och under de senaste 10 åren. För det tredje frågas det om det finns några skillnader 

mellan journalister som arbetar med nyheter på webben och journalister som arbetar i traditionella 

medieformer (Strömbäck & Karlsson, 2011: 648). 

Studiens resultat visar att de grupper journalisterna anser ha mest inflytande över nyhetsinnehållet 

är journalisterna själva, följt av läsarna. Därefter ägarna, intresseorganisationer, annonsörer och 

politiker. Resultaten visar också att journalisterna anser att samtliga gruppers inflytande har ökat 

över tid. Angående den ökade interaktiviteten som kommit av den tekniska utvecklingen och 

läsarnas ökade inflytande är resultaten blandade. Samtliga upplever att inflytandet ökat över tid. 

Många märker liten skillnad även om webbredaktörer märker den största skillnaden. Författarna 

summerar med att säga att möjligheten att påverka just nu håller på att förändras och utvecklas, trots 

allt ser journalisterna fortfarande sig själva som de som styr (Strömbäck & Karlsson, 2011: 649ff).

Johnson och Kelly (2003) undersökte webbredaktörer, som arbetar med papperstidningen, 

journalistiska värderingar och deras arbete. De ville undersöka om redaktörernas värderingar 

påverkas av ålder, kön, utbildning, antal års erfarenhet och rotering på traditionella tidningar samt 

politiskt intresse och politisk ideologi. De undersökte också till vilken grad redaktörerna anser att de 

kontrollerar sin egen sajt. Författarna ger en genomgång av onlinejournalistik och nyhetsvärdering i 

traditionell journalistik och hos traditionella redaktörer (Johnson & Kelly, 2003: 115ff). Studien är 

fokuserad på tre forskningsfrågor som bland annat undersöker vikten av nyhetsvärdering för 

webbredaktörer och vad de påverkas av. Det var 187 webbredaktörer som svarade på en mejlenkät 

(Johnson & Kelly, 2003: 121f). 

Författarna menar att ytterligare data måste samlas in men att resultaten visade att värdringarna hos 

redaktörerna speglar traditionella papperstidningsjournalisters värderingar mer än journalister som 

jobbar med webb. I linje med tidigare studier var det få av de undersökta variablerna som påverkade 
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nyhetsvärderingen. Vidare påverkade politiskt intresse och ideologi hur redaktörerna ser på medias 

roll. Författarna menar att redaktörerna påverkas både av sina erfarenheter från den traditionella 

papperstidningen men också av klimatet på nyhetsredaktionen (Johnson & Kelly, 2003: 128ff)

2.5 Forskningens relevans och vad denna studie kan tillföra 
Dessa studier är relevanta därför att de ger ytterligare kunskap till området nyhetsvärdering. 

Majoriteten av artiklarna handlar om svenska journalister och redaktörer, vilket är i linje med denna 

studie. En vanligt förekommande metod är den personliga intervjun och det är den metod som 

denna studie är baserad på. Forskningen stödjer denna studies relevans på så sätt att forskningen 

visar att nyhetsvärdering är något som kan undersökas genom kvalitativa intervjuer med redaktörer 

och reportrar. 

Många författare menar att det behövs ytterligare forskning inom området nyhetsvärdering och 

nyhetsurval. Denna studie kan tillföra ett lokalt perspektiv till det området av forskning. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Fokus är koncentrerat till fem 

begrepp och processer. 

3.1 Nyhetsvärdering 
 According to the First Royal Commission of the Press in 1949, news must be ‘intresting to 

 the public’ and must also be ‘new’. (Campbell, 2004: 117). 

Campbell (2004) använder den definitionen av nyhetsvärdering men menar också att processen ofta 

är mer komplicerad än så (Campbell, 2004: 117). Nyhetsvärdering avser hur en händelse värderas 

som en nyhet i den redaktionella arbetsprocessen. Alltså de kriterier som avgör vad som blir en 

nyhet eller inte. Händelser som blir nyheter har liknande gemensamma egenskaper. Egenskaperna 

kan variera från händelse till händelse och mer av en egenskap kan kompensera för mindre av en 

annan. Ju fler kriterier en händelse behandlar desto högre nyhetsvärde får händelsen (Hvitfelt, 2003: 

21). Denna studie tar utgångspunkt i kriterierna av Hvitfelt (2003) och Ghersetti (2012). Hvitfelt 

menar att händelsen ska kunna beskrivas tillräckligt enkelt men samtidigt vara viktigt och relevant. 

Han menar också att händelsen ska utspelas under en kort tid men som en del av något större och att  

händelsen bör ha negativa inslag. Politik ekonomi samt brott och olyckor menar Hvitfelt är 

händelser som gör sig bra som nyheter (Hvitfelt, 2003: 20). Även Ghersettis (2012) faktorer närhet 

till publiken, sensation och avvikelser samt elitcentrering och förenkling används som 

utgångspunkter i denna studie (Ghersetti, 2012: 212). 

Den första egenskapen, närhet, handlar om hur en händelses närhet till publiken påverkar hur 

nyheten tas emot av denna publiken. Det innefattar både den geografiska närheten men också den 

tidsmässiga och kulturella närheten. Ju närmare nyheten är publiken, ju mer uppmärksamhet får 

den. Oväntade händelser och avvikande situationer anses ha ett högt nyhetsvärde. Detta är den 

andra egenskapen sensation och avvikelser. Alla nyheter innehåller av förklarliga skäl ett visst mått 

av sensation, annars skulle det inte bli någon nyhet. Det är i avvikelsen som det intressanta finns då 

det skiljer sig från vardagen. Den tredje egenskapen elitcentrering innebär att de aktörer som får 

komma till tals i nyheterna ofta tillhör någon form av samhällelig elit. Med samhällelig elit menas 

offentliga personer som känns igen av allmänheten, detta kan vara artister, företagsledare eller 

sportstjärnor. De har den kunskapen eller informationen som medierna vill komma åt samt fördelen 

att de känns igen av allmänheten. Elitcentreringen avgör vilka organisationer eller institutioner som 
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uppmärksammas i medierna, de är de med mest inflytande och makt, de stora och välkända 

organisationerna. Den sista egenskapen förenkling innebär att en nyhet bör vara enkel för att 

publiken ska kunna och vilja ta till sig den. För att en nyhet ska vara enkel bör det vara en enskild 

händelse med ett enkelt och tydligt förlopp (Ghersetti, 2012: 212ff). 

Den ökade interaktiviteten med publiken och publikens möjlighet att kommentera, främst webbens 

innehåll men också innehållet i papperstidningen genom exempelvis mejl, är något som antas 

påverka en redaktions nyhetsvärdering så att redaktionen anpassar sig efter publikens önskningar. 

Publiken kan också påverka nyhetsvärderingen genom att de kan bidra med material att publicera 

(Nygren, 2008: 160). Nygren (2008) har konstaterat att nyhetsvärderingen utgår från två olika 

perspektiv, ett publicistiskt perspektiv eller ett marknadsmässigt perspektiv. Kort sagt, vad reportern 

anser viktigt eller vad publiken tros vilja läsa (Nygren, 2008: 161).  

3.2 Nyhetsurval 
Nyhetsvärderingen är vad som anses vara en nyhet, medan nyhetsurvalet är vad som i slutänden blir 

en publicerad nyhet. En händelse som värderas högt behöver dock inte bli en publicerad nyhet och 

tvärtom, det är beroende av flera parametrar. Den journalistiska urvalsprocessen brukar delas upp i 

två olika typer, nyheternas innehåll och form. Innehållet är helt enkelt det urval som sker av 

händelser, personer och platser. Form är på det sätt en händelse bearbetas och presenteras av 

redaktionen (Ghersetti, 2012: 214f). Det brukar sägas att nyhetsurvalet har tre delar. Det finns rena 

händelser, mer abstrakta händelser eller förhållanden och det finns spekulationer, tolkningar och 

kommentarer. Det oftast förekommande är rena händelser (Hvitfelt, 2003: 21). Nyhetsurvalet är 

också beroende av att det finns material som kan användas, en person reportrarna kan prata med, 

där en så kallad källa är speciellt viktigt. I tidningars fall är det också viktigt att ha passande bilder 

för nyheten. Det är också av vikt att den händelse som blir en nyhet kan berättas för den breda 

publiken, och speciellt viktigt att den går att återge på ett enkelt och förståeligt sätt (Hvitfelt, 2003: 

11f). 

Vid nyhetsurval inverkar flera faktorer. Hvitfelt (2003) menar att följande faktorer påverkar 

processen; ekonomiska förutsättningar, olika intressen hos intressenter och påtryckningar från 

dessa, nyhetskällor, organisatoriska faktorer inom och utom medierna, journalisternas 

arbetsförhållanden och arbetssätt samt publikens kunskap och attityder (Hvitfelt, 2003: 12). 

Faktorerna förklaras mer ingående nedan. 
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De ekonomiska förutsättningarna påverkar på det vis att en nyhet bör vara attraktiv samtidigt som 

den är billig att producera. Det är inte klart till vilken grad detta styr svenska medier men 

redaktionerna har många aspekter att ta hänsyn till, som publik, kostnader och deadline (Hvitfelt, 

2003: 12f). 

Det kan vara svårt för reportrar att exempelvis hitta relevanta källor under tidspress. Det är mycket 

som styr, personen kanske inte vill uttala sig eller inte har rätt kunskap om händelsen. Det händer 

också att medierna utsätts för påtryckningar av aktörer utifrån. Det är företag som använder sig av 

PR-resurser eller lobbyverksamhet för att få reportrarna att skriva om sådant som gynnar de egna 

intressena (Hvitfelt, 2003: 14f). 

Vidare påpekar Hvitfelt (2003) att en nyhetsredaktions organisering påverkar nyheterna och urvalet. 

Ledning, arbetssätt och rutiner är olika faktorer som kan påverka. Deadline och manusstop är andra 

faktorer som kan påverka nyheternas utformning. Längden på en nyhetsartikel, genomarbetningen 

och källkontroll är exempel på steg i processen som kan bli lidande av en deadline. Reportrarnas 

kunskap och förmåga påverkar också det färdiga resultatet. Höga krav ställs på journalisterna att 

snabbt kunna sätta sig in i något och prestera i pressade situationer (Hvitfelt, 2003: 16).  

Till sist menar han att publiken påverkar nyhetsurvalet. Publiken kan påverka ett nyhetsutbud på 

flera sätt, genom läsarundersökningar, statiskt över medieanvändning och kontakt med 

redaktionerna. Även publikens kunskap om medier och händelser påverkar (Hvitfelt, 2003: 18f). På 

webbreaktionen är det möjligt att direkt se vilka typer av nyheter som fungerar bra och mindre bra, 

alltså vilka som läses och inte läses. Läses en nyhet mycket kan de användas ”för att dra”, vilket 

betyder locka till läsning. Läses istället nyheten mindre, då kan exempelvis rubriken, ingressen eller 

bilden ändras, för att göra nyheten mer attraktiv (Nygren, 2008: 160). Nyhetsredaktioner brukar inte 

påverkas av publikpåtryckningar i någon högre grad men de publicerar å andra sidan inte heller 

nyheter som ingen läser (Hvitfelt, 2003: 18f). 

3.2.1 Gatekeeping i ett användargenererat klimat 
Gatekeeping är de beslut som bestämmer om en händelse blir en nyhet (Ghersetti, 2012: 206). De 

som arbetar på nyhetsredaktionerna, främst redaktörerna, fungerar som gatekeepers. Gatekeeper är 

den person som bestämmer vad som passerar genom olika grindar, gates. Gates är de olika 

redaktionella besluten som varje händelse måste passera genom för att slutligen bli en publicerad 
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nyhet (Ghersetti, 2012: 206). Begreppet myntades tidigt 1950-tal av socialpsykologen Kurt Lewin 

(Campbell, 2004: 109). Media väljer och sorterar bland alla händelser för att sedan förmedla vissa 

vidare till allmänheten (Strömbäck, 2009: 93). 

Gatekeeping sker flera gånger i en nyhetsprocess. Fem olika nivåer brukar definieras. Hos den 

enskilda journalisten och redaktören, i nyhetsorganisationen, på medienivå och slutligen på 

samhällelig nivå. Besluten i en nyhetsprocess kan alltså påverkas på flera nivåer. På individnivå av 

psykosociala faktorer eller i samhället av sociala, kulturella och historiska faktorer (Ghersetti, 2012: 

207). När forskningen inom området var ny tillskrevs den enskilda journalistens sociala och 

psykologiska egenskaper stor betydelse. Personliga intressen och värderingar påverkar vilken 

händelse en journalist eller redaktör väljer att skapa en nyhet av. Efterföljande forskning om den 

enskilda journalistens inverkan fokuserade på två perspektiv, journalistens sociala bakgrund och 

journalistens roll i den redaktionella processen. Forskningen utvecklades ytterligare och fick ett mer 

organisatoriskt perspektiv. Redaktionella rutiner, professionella normer och journalistens 

socialisering i yrket ersatte den egna smaken och tycket (Ghersetti, 2012: 218). 

Det finns egentligen inga bestämda kriterier för vem som är journalist och inte. I litteraturen 

påpekas det ofta hur nyhetsproduktionen blir mer och mer användargenererad, hur allmänheten kan 

vara sin egen journalist (Karlsson, 2012: 107). Bilder, rörliga bilder eller rapportering från 

händelser är sådant material som varje medborgare kan bidra med. Gränserna mellan journalistiken 

som profession och den vanliga medborgaren suddas ut och det leder i sin tur till att förtroendet 

flyttas från medierna till medborgarna. Medborgarna tvingas också själva, i större utsträckning, 

bedöma en nyhets trovärdighet utifrån dess källa (Enlund, Jonsson & Teljas, 2008: 213f). Frågan 

som detta kan väcka är vem som blir gatekeeper i det allt mer användargenererade klimatet. Trots 

utvecklingen så pekar forskningen fortsatt på att det är journalisterna och redaktörerna som gör det 

slutliga urvalet och bearbetningen (Karlsson, 2012: 108). 

3.3 Den svenska journalistkåren 
I huvudsak definierar journalisten vad som är en nyhet utifrån sin egen värdegrund och sina 

referensramar. Den svenska journalistkåren anses vara en relativt homogen grupp gällande etnisk 

och social bakgrund, utbildning och livsstil.  Detta kan bli ett problem om människor eller händelser 

befinner sig utanför journalistens referensramar, om journalisten saknar förståelse om händelsens 

relevans kan dessa gå obemärkt förbi (Ghersetti, 2012: 218). Det svenska journalister ser som sina 
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viktigaste uppgifter är att informera om, granska och kommentera det som sker i samhället 

(Ghersetti, 2012: 208).

Kön och grad av utbildning är de faktorer som har störst betydelse bland svenska journalister, dock 

har faktorernas betydelse minskat under de senaste åren även om skillnader fortfarande går att 

utskilja grupperna emellan (Djerf-Pierre & Wiik, 2012: 190). 

Journalistyrket lämnar, mer och mer, den klassiska uppdelningen mellan fotograf och skribent. I dag 

används snarare begreppet reporter eller som Nygren (2008) skriver, multireporter. En multireporter 

är en reporter som antingen jobbar med flera medieformer samtidigt eller en reporter som arbetar 

med samma medieform men med olika delar av arbetsprocessen. På dagstidningarna kan det handla 

om att både kunna fotografera och skriva, eller skriva och redigera. Det är också vanligt att 

reportrarna är specialiserade inom ett ämnesområde där de huvudsakligen arbetar (Nyberg, 2008: 

150f). 

3.4 Den redaktionella processen 
På en redaktion styrs arbetet i stor utsträckning av en redaktionschef, redaktörer och jourhavande 

redaktörer. Dessa planerar nyhetsurvalet och fördelar arbetet på redaktionen. De förenar 

journalistiska värderingar med ekonomiska, de beslutar vad som är intressant men också praktiskt 

möjligt utifrån redaktionens resurser. Det journalistiska arbetet, nyhetsförmedlingen, ställs inför 

många krav, det ska vara kostnadseffektivt och ske under tidspress. Arbetsprocessen sägs vara 

snarlik på de flesta redaktioner och oberoende av enskilda redaktörer och journalister (Hvitfelt, 

2003: 11f). 

Varje redaktion har egna rutiner och en egen kultur, där bland annat det bestäms vad som är en 

nyhet och vad som inte är en nyhet. Även den redaktionella strukturen, organisationen, kan påverka 

nyhetsurvalet. Redaktionen kan liknas vid ett nät som fångar upp vissa händelser inom ett visst 

område. Är redaktionen specificerad på en viss typ av händelse så genereras också fler nyheter av 

den typen (Ghersetti, 2012: 219ff). Nyhetsjournalistik sker i praktiken på flera kostnadsnivåer. För 

en redaktion är ett pressmeddelande eller annan bearbetad information det allra billigaste att arbeta 

med. Att följa upp en händelse, göra ett besök eller liknade är mer kostsamt för en redaktion. För att 

spara tid och pengar kan nyheter köpas in från nyhetsbyråer. Många ärenden kan även skötas via 
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telefon eller mejl och journalister kan vända sig till källor inom offentliga organisationer (Ghersetti, 

2012: 243f). 

Arbetet på nyhetsredaktionen har förenklats och sker fortare i dag tack vare teknikens utveckling. 

Kvaliteten på den tryckta tidningen har blivit högre. Det är också möjligt för en redaktion att 

bearbeta en nyhet på kortare tid innan deadline, så nyheten hinner komma med i tidningen

(Ghersetti, 2012: 223).

Medierna och journalisterna påverkas av ett antal regler och lagar av politisk och ekonomisk 

karaktär. Den svenska Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen tillsammans med de 

pressetiska reglerna reglerar medierna och journalisterna. Vad som passerar dessa regler bestäms 

dock från fall till fall och på varje redaktion (Ghersetti, 2012: 208).

3.4.1 Den enskilda journalisten 
Den enskilda journalisten har möjligheten att påverka nyheten genom bland annat beslut av vinkel 

och källor (Ghersetti, 2012: 220). Dessa faktorer har en stor betydelse för hur publiken sedan tar 

emot nyheten, två nyheter med samma innehåll kan tas emot olika beroende på nyhetens form. Det 

en journalist främst kan påverka är ingressen och brödtexten. En journalist får också ge förslag på 

rubrik och eventuell bildtext. En reporter kan också, om denna fotograferar påverka en nyhets 

bilder. Dock ser det ofta ut på det vis att det är de som redigerar som skriver rubrikerna, bildtexter 

och ibland även ingresserna samt väljer ut bilderna (Hvitfelt, 2003: 36).  

Journalister formas av de yrkesspecifika ideal, normer och värderingar som påverkar 

nyhetsproduktionen (Ghersetti, 2012: 220). Konkurrens journalisterna emellan sägs också påverka 

den enskilda journalisten i arbetet. Det är hård konkurrens om att bland annat, vara först med en 

nyhet och komma högre i redaktionens hierarki. Konkurrensen i branschen tros ibland påverka 

kvaliteten på nyheterna negativt (Campbell, 2004: 74ff). 
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4.Material och metod 

I detta avsnitt presenteras det material som ligger till grund för uppsatsen, urvalet som användes för 

materialet, metoden och metodproblemen samt en diskussion om uppsatsens tillförlitlighet och 

äkthet. 

4.1 Urval och material 
Materialet som ligger till grund för denna uppsats är resultatet av fem kvalitativa intervjuer. 

Intervjuobjekten är reportrar eller redaktörer på en lokaltidning i Örebro län. Tidningen som valts ut 

är Nerikes Allehanda, en dagstidning som utkommer sju dagar i veckan i cirka 52 700 exemplar. Se 

mer information nedan i avsnittet 4.1.1 Nerikes Allehanda. 

För urval har ett målinriktat urval använts. Det är ett strategiskt val då urvalet behövde stämma 

överens med och vara relevant för forskningsfrågorna (Bryman, 2011: 434). För studiens urval har 

praktiskt hänsyn tagits och en bekvämlighetsteknik användes (Larsson, 2011: 63). Intervjupersoner 

valdes utifrån vad som ansågs rimligt gällande geografiskt avstånd och tid. Valet baserades på 

kontaktuppgifterna från na.se och i samråd med nyhetschefen. Intervjupersonerna kontaktades via 

mejl och telefon. 

4.1.1 Nerikes Allehanda 
Lokaltidningen Nerikes Allehanda ges ut sju dagar i veckan. Upplaga per utgivingsdag är cirka 52 

700 exemplar. Tidningens genomsnittliga räckvidd per nummer är 125 000 läsare. Tidningen fås 

genom en prenumeration antingen i brevlådan eller via internet på www.na.se. Vissa av nyheterna 

kan också läsas kostnadsfritt på webben (Nerikes Allehanda, 2013). 

NA ges ut av tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB vilket ingår i Stampen Media Group. 

Koncernen är en av de största mediekoncernerna i Sverige och omfattar flertalet stora mediehus och 

en tryckerikoncern (Stampen Media Group, 2013). Katrin Säfström är tidningschef och ansvarig 

utgivare för NA (Promedia, 2013).  
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4.2 Metod 
4.2.1.Kvalitativ forskningsmetod 
För denna uppsats har en kvalitativ forskningsmetod använts. Forskningens syn på förhållandet 

mellan teori och praktik är induktiv. Det innebär att teorin genereras utifrån forskningens resultat. 

Forskningen är tolkande eftersom den har en kunskapsteoretisk ståndpunkt, det passar denna 

uppsats väl då syftet är att förstå den sociala verkligheten på det sätt de intervjuade reportrarna och 

redaktörerna tolkar verkligheten (Bryman, 2011: 340f).

 

4.2.2 Den kvalitativa forskningsintervjun
Den vetenskapliga metod som används för denna uppsats är kvalitativa intervjuer, det vill säga 

enskilda personliga intervjuer (Bryman, 2011: 413). Den typ som valts är Larssons (2011) 

samtalsintervju. Samtalsintervjun kallas också den ostrukturerade intervjun (Bryman, 2011: 415). 

Intervjuerna liknade ett samtal snarare än en intervju (Larsson, 2011: 53). Liknar intervjuerna ett 

samtal förbättras chanserna till fler insikter och då ett fylligare material att analysera. Jag hoppades 

med studien få dela varje reporters och redaktörs uppfattning och erfarenhet från nyhetsarbetet på 

redaktionen. Förhoppningen var att de under intervjun aktivt konstruerar sin sociala värld och 

berättar om händelser och människor (Larsson, 2011: 54ff). 

Denna studie har, som Bryman (2011) förespråkar, följt en arbetsordning i sex steg. Först 

formulerades de fyra forskningsfrågorna, vidare valdes relevanta undersökningspersoner, i detta fall 

redaktörer och reportrar på NA. Därefter skedde insamling av relevant data och tolkning av data, 

alltså intervjuerna och bearbetningen av dessa. När det var klart behövdes syfte och frågor ses över 

och justeras något. Det sista som genomfördes var författande av forskningsrapporten (Bryman, 

2011: 345ff). 

För intervjufrågorna har speciell vikt lagts vid att få en bra ordning och struktur. Under intervjuerna 

var det passande att liknande frågor berörde varandra. Ordningen på frågorna och eventuella 

följdfrågor såg något olika ut vid intervjuerna. Därför var det viktigt att anpassa frågorna efter 

intervjupersonen och vara flexibel. Frågorna ställdes på så sätt att de var tydliga och enkla, för att 

undvika missförstånd. Intervjufrågorna var inte heller styrda eller ledande (Bryman, 2011: 419). 

För att gå djupare in i arbetsprocessen så används Larssons (2011) olika faser för intervjustudier. 

Han menar att faserna följer varandra och att de första faserna i praktiken sker parallellt. Faserna är 
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följande; tematisering, planering, urval, intervjuer, utskrift och bearbetning, redovisning och analys 

samt rapportering (Larsson, 2011: 58). De förklaras närmare nedan. 

Vid det första steget tematisering, bestämdes och beskrevs ämnet nyhetsvärdering, syftet 

formulerades. En analytisk avgränsning gjordes också med hjälp av teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning inom området nyhetsvärdering. Syftet utvecklas sedan till de fyra 

forskningsfrågorna. Nästa steg var planeringen, här bestämdes vilken typ av organisation som ska 

undersökas och hur många fall. För denna studie blev NA den tidningen som undersöktes och fem 

reportrar och redaktörer valdes ut för intervju. Här beslutades också när och var studien skulle 

genomföras. Vidare följde fasen urval. Som tidigare nämnt så använde denna studie ett målinriktat 

urval med en bekvämlighetsteknik. Intervjuerna var efterföljande steg. Intervjuerna genomfördes 

under personliga möten på redaktionen. Efter att varje intervju var genomförd transkriberades den. 

Därefter följde redovisning och analys. Resultaten tolkades och redovisades utifrån de teman som 

hittats. De intervjuade är primärkällorna och citerades för att hjälpa till att driva analysen framåt 

och svara på forskningsfrågorna (Larsson, 2011).

Efter att varje intervju var genomförd följde fasen utskrift och bearbetning. Intervjuerna 

transkriberades, det vill säga skrevs ner utifrån en inspelning. Det är jag som genomfört även denna 

fas i studien. Det är bra då det är jag som har genomfört intervjuerna, är insatt i ämnet och gör 

analysen (Brinkmann & Kvale, 2009: 196). Det finns vid utskrift av intervjuer inga skrivna regler 

för tillvägagångssättet. För denna studie är det mest intressanta vad som sägs snarare än hur. Därför 

skrevs intervjuerna ut i en skriftlig stil (Brinkmann & Kvale, 2009: 197). Jag anser att det passar 

mitt syfte och är det som är enklast att hantera.

4.2.3 Tillförlitlighet och äkthet
Inom den kvalitativa forskningen används de två begreppen tillförlitlighet och äkthet för att 

säkerställa undersökningen kvalitet. Begreppet tillförlitlighet utgörs av fyra delkriterier, 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten 

bedöms genom att se hur trovärdig en faktor i forskningen är och om den kan accepteras av andra. 

Överförbarhet handlar om att det är mycket svårt att överföra resultaten från forskningen till en 

annan kontext än den där forskningen genomfördes. För att väga upp den bristen rekommenderas 

detaljerade beskrivningar av kontexten, då skulle en överföring av resultaten vara mer 

genomförbart. En fullständig redogörelse av arbetsprocessens alla steg styrker delkriteriet 
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pålitlighet. Det sista delkriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera behandlar den faktorn att det 

inte är möjligt att se något helt objektvit, ofta påverkar personlig värderingar och åsikter 

objektiviteten fastän de inte bör (Bryman, 2011: 352ff). 

Begreppet äkthet består också av ett antal delkriterier eller frågor som kan ställas. Dessa är rättvis 

bild, onologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 

Första frågan som ställs är om studien ger en rättvis bild av det som studerats. Vidare innebär den 

ontologiska autenticiteten frågan om de medverkade fått nya insikter om sin kontext. Pedagogisk 

autenticitet ställer frågan om de medverkande fått en större förståelse för andra människor i 

kontexten. Har de som medverkat genom studien fått en möjlighet att förändra är frågan som 

katalytisk autenticitet vill besvara. Till sist, taktisk autenticitet frågar om de medverkande fått 

förbättrade möjligheter att påverka genom att vidta de åtgärder som skulle behövas (Bryman, 2011: 

356f). 

4.3 Metodproblem 
Vid alla undersökningar krävs det en diskussion och en medvetenhet om olika metodproblem. 

Metodproblem för den kvalitativ forskningen och den kvalitativa intervjun redogörs här nedan. 

För den kvalitativa intervjun finns det flera steg som kan orsaka problem. Det ställs krav på 

intervjuarens förkunskaper om ämnet. Förkunskaperna behöver vara goda då de blir viktiga både i 

planeringen, vid formulerande av frågor, under intervjun och inte minst vid den efterföljande 

analysen (Larsson, 2011: 72). För att inte behovet av förkunskaper skulle bli ett problem baseras 

denna studie på en teoretisk ram och tidigare forskning på området. 

Under intervjuerna hände det ibland vissa oförutsedda saker som kunde störa, det passerade under 

en intervju många människor som ville prata. Det blev ingen negativ inverkan av detta utan 

intervjun kunde fortsätta när det var lugnt igen. Det var inte heller alltid så att intervjuerna tog den 

inriktning som de var tänkta att göra men det var något som inte kunde lösas genom rätt följdfrågor. 

Larsson (2011) påpekar att den intervjuade inte får påverka eller ledas på något sätt (Larsson, 2011: 

74). Under intervjuerna skedde inte detta tack vare medvetenhet och goda förberedelser. 
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Enligt Bryman (2011) får kvalitativa undersökningar ofta kritik för sin bristande transparens. Den 

bristande transparensen har i denna studie åtgärdats genom tydlighet gällande olika beslut, urval 

och analyser, i uppsatsens alla steg (Bryman, 2011: 370).
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de kvalitativa intervjuerna. Presentationen sker tematiskt i 

sex olika teman.  De olika teman är de samma som diskuterades under intervjuerna, 

nyhetsvärdering, nyhetsurval, den redaktionella processen, papperstidningen, webbtidningen samt 

aktörer utanför medierna. 

5.1 Nyhetsvärdering
Nyhetsvärdering är ett stort begrepp och ofta svårt att sätta ord på, det framkom även under 

intervjuerna. 

 

 Det finns en del som säger att nyheter känner man med magen, det är ett gammalt slitet 

 uttryck. De gamla rävarna som nu gått i pension, som säger att riktiga journalister bara 

 dricker kaffe och röker cigaretter. Det är klart att det finns ett mönster i hur man ser vad 

 som är en bra nyhet (Ekonomireportern).

Nyhetsvärdering sker dagligen på redaktionen. Enligt de intervjuade är det ofta något som sker utan 

närmare eftertanke, det sker automatiskt. Det framkom att hela jobbet egentligen är att säga vad 

som är en nyhet. 

 

När de intervjuade får frågan vad de anser krävs för att en händelse ska vara en nyhet är det ett antal 

kriterier som återkommer i samtliga intervjuer. Dessa är att en händelse ska beröra många, den ska 

vara aktuell och ny, den ska vara annorlunda och framförallt ska den vara lokal. En av de 

intervjuade delade in nyhetsvärdering i två kriterier som sammanfattade kriterierna väl. 

 

 För det första ska det ha stort intresse för allmänheten. Sen måste det bryta av från 

 vardagen (Ekonomireportern).

Det första kriteriet, att en händelse ska beröra många nämndes av samtliga de intervjuade. 

 

 Om det ska vara en bra nyhet för oss ska den vara en lokal nyhet. Den ska handla om något 

 som folk känner igen, den ska handla om någonting som folk berörs av. Antagligen 

 känslomässigt eller ekonomiskt eller demokratiskt. (Webbredaktör A).
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Vidare nämndes ytterligare kriterier, att händelsen ska vara aktuell och ny. Annorlunda, spektakulärt 

och oväntat var också ord som förklarade kriteriet. Ett exempel nämndes. 

 

 Om Sven Bertilsson åker mellan Nora och Örebro varje dag så berättar vi inte om det. Men 

 så en dag så dyker det upp en varg efter vägen eller att han kör av vägen eller ser någon 

 som kört av vägen. (...) Då berättar vi som journalister (Ekonomireportern).

NA är en lokaltidning och prioriterar lokala nyheter framför nationella och internationella. Alla de 

intervjuade poängterade vikten av ett lokalt perspektiv. 

 

 Det är ganska begränsat intresse för andra, inrikesnyheter och utrikesnyheter. Om det inte 

 är någon Örebroare som är inblandad i någon olycka utomlands men då blir det ändå en 

 geografisk närhet och en social närhet (Webbredaktör A). 

NA har dock ändå en skyldighet att informera om andra händelser. Nedan följer ett exempel från en 

av intervjuerna. 

 

 I dag på morgonmötet pratade vi om att Nelson Mandela dog igår, och då funderade vi på 

 hur vi gör en lokal koppling. (...) Finns det sydafrikaner här i länet. Finns det några som var 

 aktiva i anti apartheidrörelsen som vi skulle kunna prata med nu. (...) Ja lokalsamhället är 

 ju också en del av världen (Kommunreportern). 

Samtliga är också överens om att det är lokala nyheter som de gör bäst. Utrikesnyheter är svårt att 

producera då de inte kan vara på plats. De lokala nyheterna är det enda som NA kan konkurrera 

med och det som gör dem unika. Det är också de lokala nyheterna som läses mest och det som NA:s 

läsare vill läsa. 

 

 Folk går in på NA för att läsa lokala annars kan de gå in på DN eller Aftonbladet

 (Webbredaktör B).

Att hitta en lokal ingång på en nationell eller internationell nyhet är något som sker dagligen på NA 

för att intressera läsarna. 
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 Ja det gör vi hela tiden. Det som kan bli lite tröttsamt är kanske att, ja nu är det en storm i 

 USA. Är det några örebroare som är där. Det blir ändå så att folk rör sig så mycket i dag. 

 Och det är himla smidigt, folk skickar en mobilbild så kan vi publicera den

 (Kommunreportern).

Sammantaget går det att säga att nyhetsvärdering sker varje dag på redaktionen. Det är en process 

som är svår definiera. I nyhetsvärdering används ett antal kriterier, de viktigaste kriterierna är att 

händelsen ska beröra många, vara aktuell och ny samt ha ett lokalt perspektiv. Det är de lokala 

nyheterna som läses mest men också de nyheterna som de producerar själva och gör bäst. Vid en 

nationell eller internationell nyhet försöker de hitta en lokal ingång genom att prata med exempelvis 

en person från länet som kan kommentera händelsen på något vis. 

5.2 Nyhetsurval
En av webbredaktörerna säger så här om nyhetsurval. 

 

 (...) Det är väl så att man eftersträvar, det gäller ju både webben och tidningen, ja NA 

 överlag, att man strävar efter en balans. Någon slags mix. Vad vi ska ha för innehåll. Så det 

 är väl ett kriterium för vilket urval man gör. Man vill ha något underhållande, man vill ha 

 något spännande, man vill ha någonting som sticker ut (Webbredaktör A).

I praktiken är nyhetsurval en process. Processen kan ske på olika sätt, ofta beroende av hur nyheten 

kommer in till redaktionen. Under intervjuerna framkommer det att alla beslut ska gå genom 

nyhetscheferna men att idéer om nyheter, till stor del, ligger hos reportrarna och hos redaktionens 

inkomna tips. 

 

 Yttersta ansvar tar ju nyhetschefen om vad som ska in eller inte. Men mycket av jobben 

 kommer ju från oss själva och omvärlden, det är ju där vi tar in det (Kommunreportern).  

De intervjuade menar att, ”vi har det där lite påslaget hela tiden”. Processen kan också skilja åt 

beroende på reporterns specialområde.
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 Som kommunreporter så är det så att jag förlitar mig mycket på kommunala handlingar. Så 

 då har vi koll på alla nämnder, kommunfullmäktige och så där. (...) Så väljer vi och väljer 

 bort (Kommunreportern). 

Redaktionen har något de kallar nyhetskorgen. Dit kommer alla tips och pressmeddelanden som 

skickas. Det är nyhetschefen som har det yttersta ansvaret för nyhetskorgen och sållar bland tipsen. 

Nyhetschefen berättar att det kommer hundratals tips varje dag och att en stor del av arbetet går åt 

till att bevaka nyhetskorgen. Också digitalchefen och presentationschefen inkluderas i 

urvalsprocessen, då det är viktigt att hela tiden se helheten och att ha alla kanaler i åtanke. 

 (...) Man diskuterar med nyhetschefen. Vi diskuterar också med vår digitalchef vad vi ska 

 göra såklart. (...) Redaktionen är utformad så att man har väldigt täta kontakter. Det är 

 skillnad mot tidigare. Jag vet inte om du tänkt på den rundeln vi har där ute. Där sitter 

 nyhetschefen i mitten och till höger om sig har hon en webbredaktör. Så de jobbar ju otroligt 

 tätt (Webbredaktör A). 

Flera av de intervjuade nämner också möjligheten att känna av vad som uppskattas av läsarna. Det 

är något som spelar stor roll i urvalsprocessen. 

 

 Men jag känner att i min roll så har jag ganska bra koll på vad som funkar och vad som 

 funkar mindre bra. Men ibland får man ju även dra på mindre klickade saker också, så är 

 det ju. Vad ska man annars bara skriva om smaskiga saker. Men jag har ju en skyldighet 

 att informera om andra saker (Webbredaktör B).

De intervjuade menar att de har en helt annan möjlighet än tidigare att känna av vad läsarna 

uppskattar. Det ser samtliga som något positivt och användbart. 

 Det är ju via möjligheten att kommentera artiklar och via de sociala medierna, helt enkelt. 

 (...) vad de twittras om och vad det snackas om på Facebook (Webbredaktör A).

Om redaktionen en dag har flera starka nyhetshändelser resoneras det på olika sätt.

23



  (...) men det är ett angenämt problem istället för att stå och ha ingenting 

 (Ekonomireportern).

De intervjuade berättar att de dock måste sortera bort vissa saker. Det beror på att det varken finns 

plats i tidningen eller reportrar som kan göra jobbet. Om de har mycket att välja bland går de ofta 

tillbaka till läsarna och ser vad som passar dem bäst. Kriterier som används då är om en händelse är 

intressant, ömmande och mänsklig. 

Ett exempel på de kriterierna är:

  (...) budgetpropositionen, när den läggs fram. På något redaktionsmöte sa någon, att det 

 där är väl inte speciellt sexigt. Men det berör ju enormt många, då kanske den tonas ner 

 eller så måste man hitta det som är bra. (...) sedan så tonar man ner det och gör det 

 mindre. Man kan göra jobbet ändå (Ekonomireportern).

Är det en dag flera starka nyhetshändelser så kan papperstidningen och webben använda olika 

strategier för att lyfta fram nyheterna.

 (...) det är inte längre pappersprodukten som är liksom huvud. Allt behöver inte vara i 

 pappret, vissa saker kan vara på webben men allt behöver inte vara på webben 

 (Nyhetschefen).

Presentationschefen inflikade, under intervjun med nyhetschefen, två viktiga faktorer för 

nyhetsurval. Han menar dels att bildtillgången påverkar. Det menas också att tidpunkten på dagen 

påverkar ett nyhetsurval. Om redaktionen får en händelse på morgonen hinner man arbeta med den 

och händelsen kan resultera i ett nyhetsuppslag. Kommer händelsen istället till redaktionen på 

kvällen finns det mindre tid och det blir en nyhet på sista sidan. Tidpunkten påverkar såpass mycket 

att det även kan hända med händelser som enligt nyhetsvärderingen anses viktiga. 

Nyhetschefen fortsätter på aspekten om tidpunktens betydelse. Hon ger ett exempel på en nyhet 

hade legat på webben under en dag: 

 Vi hade haft det stort på nätet med bilder och tv. Och då kändes det som vi redan 

 hade gjort det lite granna. Det var inte så nytt (Nyhetschefen).
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Det är också möjligt att i papperstidningen vänta med något eller göra det mindre. Den så kallad 

fyrfemman, sidan fyra och fem i tidningen, är de bästa sidorna som används för toppnyheterna. De 

sidorna används för att, som det kallas, dra, vilket innebär locka till läsning. Nyheterna för dessa 

sidor är ofta planerade i förväg. 

 Den går oftast att vänta med om det händer något mer akut (Kommunreportern).

Uppföljningar av tidigare nyheter är något som ofta används, vilket brukar uppskattas av läsarna. 

Dock är det något som kan sparas en dag då det är mycket annat. 

 Är det en uppföljning på en nyhet då tonas den ner för det är ändå en uppföljning

 (Ekonomireportern).

En bra sammanfattande avslutning ger nyhetschefen när hon berättar om de olika parametrarna som 

de använder. 

 

 (...) det finns ingen enkel formel för hur det blir en nyhet. Det beror på så väldigt många 

 parametrar. Det kan bero på att vi inte har inget annat. En grej som är bra en dag kan vara 

 totalt meningslös en annan dag om du har en massa andra saker som är intressant då väljer 

 du bort det direkt. (...) Du kan ringa en dag när det inte finns några reportrar, med en nyhet. 

 Då blir det heller ingenting. Så det är massa olika parametrar (Nyhetschefen).

För utomstående kan det vara svårt att förstå vilka nyheter som publiceras och varför. Nyhetsurvalet 

är trots allt en ganska komplex process beroende av många parametrar. En av de intervjuade ger ett 

exempel på hur de brukar förklara processen. 

 Det är en logik i det men den låter väldigt godtycklig. Och den godtyckliga logiken eller vad 

 man ska kalla den är svår för folk att förstå för man tycker att det är orättvist. Ska vara lika 

 överallt men riktigt så fungerar inte världen (Ekonomireportern).

Sammanfattningsvis är nyhetsurval en process som kan se olika ut. Hur urvalet går till beror på hur 

nyheten kommer till redaktionen. Alla händelser ska gå genom nyhetschefen men hela redaktionen 

är involverade i processen. Digitalchefen och presentationschefen inkluderas och mycket ansvar 
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ligger hos reportrarna. Tidningens läsare har en stor plats i urvalsprocessen, redaktionen går ofta 

tillbaka till läsarna och vad de vill ha. Det finns nu också en helt ny möjlighet att se vad läsarna 

uppskattar och inte uppskattar. Vad som också påverkar nyhetsurvalet är tidpunkten då nyheten 

kommer in, bildtillgången och om det finns resurser att genomföra arbetet. 

5.3 Den redaktionella processen 
Redaktionen styrs av två nyhetschefer, en nuchef, som ansvarar för det som kommer i tidningen 

dagen efter, och agendachefen som ansvarar för det fördjupade materialet som kommer ut på helger. 

Webbredaktionen och digitalchefen styr över innehållet på webben. Presentationschefen ser över 

helheten med papperstidningen, webben och de sociala medierna. NA har också en chefredaktör och 

tillika ansvarig utgivare som tillfrågas när det behövs ett utgivarbeslut. Då för de en diskussion och 

så får hon göra en bedömning. 

 

 Ska vi namnpublicera den här personen, den säger att den ställer upp med namn men vill vi 

 det. Eller den här vill inte ha med sitt namn men det borde, vi vill kunna ha den här 

 politikern som fifflat (Kommunreportern).

Även om nyhetschefen tar det slutgiltiga besluten så krävs det att reportrarna är självgående och 

kommer med förslag. Har en reporter en idé försöker denne sälja in den hos nyhetschefen. Citatet 

nedan är ett exempel på hur en sådan diskussion kan gå till på redaktionen. 

 

 Jag säger att det här har jag blivit nyfiken på, det här skulle jag vilja skriva om 

 (Kommunreportern).

Är man specialreporter med ett eget ansvarsområde blir man än mer självständig. En specialreporter 

bevakar då ett visst område och har då naturligt mer kunskap om det området.  

 

 Jag är ju kommunreporter och då är man ganska självständig då blir lite som en redaktör 

 då har man ganska mycket ansvar för sitt egna arbetsområde. Då kanske nyhetschefen 

 frågar mig om en nyhet (Kommunreportern). 
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De två reportrarna som blivit intervjuade är överens om att arbetet fördelas ganska jämt. Om det 

inte händer något på en reporters område får denne jobba med något annat. Det sitter också alltid 

någon reporter och arbetar med nyheter till fyrfemmorna.

 

 Förr var vi fler och då fanns det alltid dem som inte orkade eller inte kunde och då kunde 

 det vara ojämn fördelning. Men det är som på alla arbetsplatser, man blir tajtare och alla 

 måste göra lika mycket (Kommunreportern).

Papperstidningen är mallad vilket innebär att teckenmängden, antal bilder och eventuell faktaruta är 

sedan tidigare bestämd. De delarna ser likadana ut i varje tidning. Men vid val av vinkel, källor och 

personer att intervjua har varje reporter en stor frihet, det berättar flera av de intervjuade. 

 Hur mycket påverkan man har varierar från reporter till reporter. Och så varierar det nog 

 lite grann vem som är nyhetschef (Kommunreportern).

Nyhetschefen menar att det är vanligare med mer ansvar på lokaltidningar, hon upplever att man 

blir mer styrd på en större tidning då samarbetet med redaktören är närmare. Hon anser inte att hon 

bestämmer hur exempelvis ingressen ska vara eller vilken vinkel nyheten bör ha. 

 

 Vi säger att vi ska skriva om det här, säger vi, och prata med den här personen. Men sen hur 

 det blir det vet ju reportern bara när den har pratat med personen (Nyhetschefen). 

Nyhetschefen nämner att de diskuterar mycket på redaktionen och för dialog. Dialog är under 

intervjuerna vanligt förekommande. Dialogen förs på redaktionen mellan alla olika parter. 

Redaktörer och reportrar, reportrarna emellan eller mellan redaktörerna. Hon nämner att 

nyhetsarbetet är väldigt mycket av en process. 

 Och jag tror att det är det som gör att man inte kan vara alltför stresskänslig. (...) Vi har 

 framförhållning ofta men det går inte att planera i detalj hur det ska bli för det 

 (Nyhetschefen).
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Tidsaspekten nämns ofta och flera av de intervjuade berättar att dagarna kan se väldigt olika ut. 

 

 Ena dagen sitter man och jobbar med något som kommer om två veckor och andra dagen 

 med något som ska ut på webben vilken sekund som helst. Och andra dagen leta man efter 

 någon  som kan ställa upp och berätta om någonting (Kommunreportern). 

Ekonomireportern menar att det sällan är någon som går in och ändrar och korrigerar i texterna, det 

beror troligtvis på att de är många som jobbat på redaktionen länge och har mycket erfarenhet. 

Arbetsprocessen med olika typer av nyheter ser lite olika ut. NA är en lokaltidning vilket också 

betyder att det, i stort sett, bara är lokalnyheter de producerar själva. 

 

 Ska man dra en grov generalisering, då handlar det om att utrikesnyheter plockar vi från

 TT-linan, oftast i nio fall av tio. Ibland kanske vi kan komplettera med ledarkommentarer 

 eller så. Och sedan lokal nyheter gör vi ju själva (Webbredaktör B).

Material som rör nationella och internationella nyheter hämtas från nyhetsbyrån TT och används 

både för papperstidningen och webben. 

 Jag vet inte, eftersom att vi är en såpass lokal tidning, vad vi skulle tillföra just genom att ha 

 någon, bevaka utrikes (Webbredaktör B).

Till både nationella och internationella nyheterna menar nyhetschefen att TT gör nyhetsvärderingen 

och att redaktionen, nyhetscheferna och nattchefen på NA sedan gör nyhetsurvalet då de beslutar 

vad som kommer med i papperstidningen och webbtidningen. 

 

 Om de ska göra 2600 tecken, med stor faktaruta och bild, då har de bedömt det som viktigt 

 och 900 tecken, ja inte så viktigt (Nyhetschefen).

Om det är möjligt och om det finns en lokal infallsvinkel på en nationell eller internationell nyhet så 

görs dock den av redaktionen, det är samtliga eniga om. De menar att de alltid försöker göra en 

lokal koppling oavsett vad det handlar om.  
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En arbetsdag kan se ut på följande sätt. Det är ett morgonmöte varje morgon klockan 08.15, där 

dagen planeras. Nyhetschefen har en plan för sidorna i papperstidningen och arbete fördelas på 

reportrarna. Nyhetschefen vet redan när planeringen skrivs vad reportrarna har planerat för dagen, 

om de har något jobb på gång eller om de är fria. Reportrarna arbetar både med nyheter för 

papperstidning och webben och är till stor utsträckning allmänreportrar, även om några har 

specialområden att bevaka, exempelvis ekonomi eller kommunen. Nyhetschefen är främst ansvarig 

för tidningens örebrosidor och sidorna fyrfem. På eftermiddagen lämnar sedan nyhetschefen över 

till nattchefen som gör klart tidningen så som nuchefen planerat den eller ändrar om, om något 

skulle inträffa. Den första webbredaktören, webb ettan börjar klockan 07.00, den personen har det 

övergripande ansvaret för na.se. Nästa webbredaktör börjar klockan 08.00. En av de två 

webbredaktörerna, webbredaktör B, som intervjuades är också redaktionell samordnare för webben 

det innebär att han planerar framtida jobb och samordnar webbredaktionen Han bestämmer inte 

artiklarnas innehåll, men jobbar med artiklarna från reportrarna.

 

 Ibland kanske jag skriver om en ingress lite, sätter nya rubriker, kanske hittar någon annan 

 vinkel när det behövs. (...) Mest rubriker och olika bildlösningar (Webbredaktör B).

Den andra webbredaktören, webbredaktör A, är operativ webbredaktör vilket innebär att han styr 

webben, placerar saker på webben och informerar om var de sakerna finns. Han jobbar även med 

mer tekniska delar, projekt och support. 

 

 Jag är den på redaktionen som kan vår webbplattform bäst liksom och kan ge andra tips. 

 (...) Om det är problem med att lösa något, då kan jag lite mer än de andra

 (Webbredaktör A). 

Mycket av webbredaktörerns dagar går åt till att bevaka flödet, man bevakar nyhetskorgar och tar 

emot tipssamtal, de bevakar även den så kallade TT-linan och konkurrenternas flöden. Ofta har de 

arbeten planerade, exempelvis uppföljningar. 

 

 Ofta har vi andra uppgifter under dagen som vi kompletterar med. Exempelvis läsarbilder. 

 (...) Vi har olika undersajter som vi måste underhålla också. (...) Dialog med reportrar hur 

 man ska utforma rubriker, skriva om ingresser och så (Webbredaktör B).
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Under intervjuerna nämns en tavla som kallas NA-dygnet, det är en ny vana som de har på 

redaktionen för att enligt kommunreportern ”tänka mer mediehus”. Det är ett led i utvecklingen för 

att tänka mindre papperstidning och hela tiden tänka på hur nyheterna presenteras. Där skriver 

nyhetschefen, tillsammans med presentationschefen upp nyhetshändelserna för varje dag. Först fylls 

nyheten i, därefter vad som ska hända med den på webben, eventuell webb-tv, bilder, om den ska 

synas i sociala medier och sedan hur den ska bli i papperstidningen. 

Sammantaget är arbetsprocessen på redaktionen lika delar ansvar och frihet. Arbetet styrs av 

nyhetschefen. Det finns också en presentationschef, en digitalchef, webbredaktörer och reportrar. 

Reportrarna kan vara allmänreportrar eller specialreportrar med speciellt ansvar och kunskap för 

olika områden. NA har också en chefredaktör tillika ansvarig utgivare. Regelbundna möten och 

dialog genomsyrar arbetet. Det är vid nyhetsdesken som arbetet har sin utgångspunkt. Tavlan NA-

dygnet styr redaktionen mer mot mediehus. Det är endast de lokala nyheterna som redaktionen 

producerar själva, annat material köps in från nyhetsbyrån TT. 

5.4 Papperstidningen 
Papperstidningen är NA:s huvudsakliga uppgift och också det som ger den största inkomsten i och 

med annonserna i tidningen. Webben ger inte den inkomsten än och detta är något som hela 

branschen utmanas av. Det pratas mer och mer om den så kallade papperstidningens död och att den 

yngre generationen inte läser nyheter i pappersform utan väljer webben. Dock rådde det flera delade 

meningar om detta på redaktionen. Nyhetschefen menar att ingen under 40 år läser 

papperstidningen och att NA har många äldre läsare och äldre prenumeranter. Webbredaktör B 

menar att många kanske tycker att det är lite skönare att sitta och läsa papperstidningen vid 

frukostbordet.  

 Det viktigaste är inte vilka former nyheter kommer i. (...) Bara loggan följer med och att det 

 är journalistik. Journalistiken kommer bestå även om papperstidningen inte kommer bestå 

 (Ekonomireportern).

Papperstidningen har flera styrkor där webben inte kommit ikapp än. Fördjupning och sammanhang 

är exempel på dessa styrkor. 

 

30



  Jag tycker framförallt att det är fördjupning och se sammanhang. (...) Fördjupningen tror 

 jag är det vi kan få där, tror inte webben kan få samma faktiskt. Tidsuppfattning och 

 sammanhang, det är en annan sorts  läsupplevelse (Ekonomireportern).

Alla intervjuade nämner att redaktionen inte ännu har de verktygen för att skapa fördjupning och 

sammanhang på webben. Rent formmässigt nämner flera att papperstidningen ger en bättre 

överblick.

Papperstidningen har jämfört med webben några svagheter. Det finns det som helt enkelt passar 

bättre för webben. Exempel på det är händelsenyheter, bilder och rörliga bilder. En ytterligare 

svaghet som nämns för papperstidningen är det begränsande utrymmet, både den begränsade 

teckenmängd och i antal artiklar. 

 

 Så är ju webben bättre på att visa massor med bilder. Det kan man ju göra i tidningen också 

 men det går åt så jäkla mycket papper. (...) Visa upp 20 bilder kan man göra när som helst 

 på webben (Webbredaktör A).

Fronten, tidningens framsida görs av nattchefen. Nyhetschefen lämnar dock förslag på bland annat, 

bilder, rubriker och puffar. När fronten bestäms tas hänsyn till de redan nämnda aspekterna, att det 

ska vara aktuellt, beröra många och gärna finnas bra bilder. Nyhetschefen använder tidningen från 

den 13 december som exempel, den har en bild på en lucia på fronten. Hon berättar att det kommer 

de inte ha i tidningen nästa dag eftersom det inte längre är aktuellt då. De valde mellan en bild på en 

lucia eller gängbråken och häktningen av Black Cobra medlemmar.  

 

 Och till exempel igår så var det här (pekar på en artikel om Black Cobra) jätteintressant. Vi 

 har också större bilder på när de har sina Black Cobra tröjor på sig. (...) men det finns 

 många olika aspekter som gör att man inte bör göra för mycket reklam för dem. (...) Och 

 dessutom har de fått mycket uppmärksamhet redan (Nyhetschefen).
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För att sammanfatta. Papperstidningen är fortfarande det som ger en inkomst och många äldre 

läsare och prenumeranter vill ha nyheterna i pappersform. Det som papperstidningen också kan 

konkurrera mot webben med är möjligheten att skapa fördjupning och sammanhang. Sidorna fyra 

och fem, eller fyrfemmorna är de viktigaste sidorna, där hamnar toppnyheterna. Fronten är också 

viktig och kan användas för att dra, locka till läsning. Trots papperstidningens styrkor finns det ändå 

det som passar webbtidningen bättre. Händelsenyheter, bilder och rörliga bilder är saker som passar 

webben bättre. Det begränsade utrymmet är också något som nämns som en svaghet. 

Papperstidningen har dock svårigheter att attrahera yngre läsare och det talas ofta om 

papperstidningens död. Enligt resultaten verkar detta inte bekymra redaktionen nämnvärt. Så länge 

logotypen följer med och journalistiken består så spelar det egentligen ingen roll i vilket format 

nyheter presenteras. 
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5.5 Webbtidningen 
Alla nyheter från papperstidningen publiceras inte på webben eftersom NA:s läsare prenumererar 

på tidningen i pappersformat eller digitalt. 

Nyhetschefen styr till viss del över innehållet på webben, men framförallt är det webbredaktörerna 

som bestämmer. 

 

 Vi kan göra de bedömningarna. (...) Kanske på ett bättre sätt än vad nyhetschefen gör 

 eftersom att den är pappersmänniska. Vi är vana vid webben och vet vad som fungerar, vi 

 webbredaktörer (Webbredaktör B).

Som webben styrkor nämns av samtliga, snabbheten men också räckvidden. Målet är att na.se ska 

vara läsarnas informationskanal och att de ska besöka webbtidningen om det händer någonting 

stort. Papperstidningen kan inte användas på samma sätt då den kommer först dagen efter. Förut 

arbetades det med webben som att det vore en tidning men nu berättar webbredaktör A att de tänker 

annorlunda och visar betydligt fler vägar för läsarna att hämta information, han menar att det är en 

stor fördel jämfört med papperstidningen. 

 

 Vi är duktiga på att länka till djupare information, vart vi fått vår information från, till 

 källor eller dokument (Webbredaktör A). 

Det finns de nyheterna som passar webben bättre än papperstidningen, kanske framförallt 

händelsenyheter, det som händer nu, men också: 

 

 Lite mer hårda, raka saker och klacksparksgrejer. Man får leka lite mer med rubriker och 

 ord. (...) Trafikolyckor, brott och sport. Och lite roligare grejer så ibland (Webbredaktör B).

Webben har flera styrkor som gör den unik och som redaktionen är noga med att utnyttja. Det kan 

vara bildspel, rörlig bild alltså webb-tv och direktrapportering. Det är också möjligt på webben att 

publicera en snabb första version och därefter uppdatera med mer information. 

 

 Du kan efterlysa folk som vet mer i den och så kan du komplettera. Den växer på ett annat 

 sätt (Kommunreportern).
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Att webben är interaktiv nämns också av samtliga intervjuade som någonting positivt. Bland andra 

nyhetschefen berätta att det finns många möjligheter för läsare att reagera direkt genom 

kommentarer. Webbredaktör B berättar också att de vet i stort sett direkt vad som fungerar bra de 

kan följa det genom hjälpmedlet Google Analytics, det går inte att göra med papperstidningen utan 

då krävs andra typer av undersökningar. 

 

 Du kan ha en direktdialog. Det kan vara genom olika kanaler. Genom mejl, Twitter eller 

 Facebook. (...) Större dialog och transparens (Webbredaktör B). 

NA använder sociala medier i nyhetsarbetet. I synnerhet Facebook och Twitter. Instagram används 

mer sparsamt då det inte lämpar sig lika väl för nyheter eftersom det inte är möjligt att klicka på 

länkarna. Facebook och Twitter fungerar bra för att sprida nyheter, men också för att ha, som 

tidigare nämnt, en dialog med läsarna. Det är webbredaktionen som sköter NA:s konton på de olika 

sociala medierna. 

 

 Då lägger vi ut länken. (...) Försöker bjuda in läsarna till någon diskussion. (...) Uppmuntra 

 dem att kommentera. Lite mer lättsamt tilltal, ton till läsarna tror jag är viktigt

 (Webbredaktör B).

Webbredaktör B nämner att de försöker vara lite restriktiva med vad de publicerar på Facebook då 

de inte vill att läsarna som följer NA ska känna att de får sitt flöde ”spammat”. På Twitter däremot 

publiceras mer och där blir det också en snabbare dialog. 

 

 På Facebook har vi också möjlighet att svara läsarna i inbox eller så. Det är ganska många 

 som frågar frågor (Webbredaktör B).

 

Som nämnt i avsnittet 5.4 Papperstidningen så har varje kanal både styrkor och svagheter. Detta 

gäller även webben. Lika väl som snabbheten kan vara en fördel kan den också vara ett problem, 

det kan gå för snabbt. 

 

 Ibland är det kanske inte det absolut viktigaste att vara absolut snabbaste. Även om det är 

 bra att vara snabbast men det är viktigt att det är rätt förstås (Webbredaktör B).
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Även om artiklar för webben blir längre och längre så är de intervjuade överens om att det 

fortfarande är mycket snabbt och kort på webben. Webben erbjuder till skillnad från 

papperstidningen färre möjligheter till fördjupning och sammanhang för läsaren. Så som 

papperstidningen har sin front har webben en motsvarighet. Webbredaktör B berättar att en vanlig 

dag är webben utformad så att det är en box högst upp där toppnyheten hamnar, alltså 

papperstidningens front. Sedan finns det också fyra boxar under där det finns möjlighet att puffa för 

andra nyheter. 

 

 Det var ju skjutning i helgen, det hamnar i en box och då syns det ännu mer. Och så kan vi 

 dra ut sajten ännu mer vid riktigt stora nyhetshändelser (Webbredaktör B).

Slutligen, snabbheten och räckvidden nämns som webbens två stora styrkor. Även om snabbheten 

också kan bli ett problem när det går för fort. Webbens ökade interaktivitet ses som mycket positiv. 

Sociala medier, i synnerhet Facebook och Twitter används mycket av NA, både för dialog och för 

ökad transparens. Det är fortfarande mycket kort och snabbt på webben även om det blir mer och 

mer vanligt att länka till djupare information. Nyheterna som fungerar bäst är trafikolyckor, brott 

och sport. Webben har en motsvarighet till papperstidningens front, den box högst upp på sidan där 

toppnyheten hamnar. 
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5.6 Aktörer utanför medierna
Redaktionen får tips och idéer på nyheter från aktörer utanför medierna; allmänheten och 

organisationer av olika slag. De har en nyhetskorg som nyhetschefen sorterar i. Det brukar komma 

hundratals tips dagligen, allt från korta mejl till pressmeddelanden. Läsarbilder är något de ofta får 

och använder. Tipsen från allmänheten och organisationerna ser olika ut. Tipsen från allmänheten 

kan enligt webbredaktör B röra allt mellan himmel och jord. Nyhetschefen berättar att det handlar 

om alla slags tips. 

 

 Det kan vara allt från, det här har jag råkat ut för. (...) Till personer som ringer och säger 

 att varför har ni inte kollat det här, det är konstigt med den här politikern. Varför får han det 

 här. Till personer som säger, det här är skumt. Ni borde kolla upp den här killen mer

 (Nyhetschefen).

Flera av de intervjuade berättar också att tipsen kan handla om att någon blivit orättvist behandlad, 

det kan handla om problem med vägar eller i trafiken. Är det tips från organisationer eller företag så 

handlar det ofta om pressmeddelande eller inbjudningar till diverse evenemang. I december, vid 

tiden för intervjuerna, har det kommit pressmeddelanden från kommunen och posten men även från 

LO och Lufthansa. Nyhetschefen sållar i nyhetskorgen, vissa tips publiceras direkt på webben 

medan andra dirigeras ut till reportrar att undersöka och eventuellt skriva om.  

 

 PR-byråer och sådant får man ta med en nypa salt men ibland kan det bidra med bra saker 

 också. Man får bedöma från fall till fall, om det går att göra något bra eller inte

 (Webbredaktör B).

De berättar hur de tänker annorlunda med tips för papperstidningen respektive webben. Det är alltid 

viktigt att se till syftet och vem som står som avsändare. Det framkommer att webben oftare har 

händelser med en källa än vad papperstidningen har. 

Samtliga är överens om att tipsen är av största vikt för deras arbete, det skulle inte fungera annars. 

 

 Ofta är det ju tipsen som gör vårt jobb. (...) Det är nästan vårt leverbröd så att säga. (...) 

 Våra läsare är otroligt viktiga, viktigaste. Absolut så är det (Webbredaktör B).
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Enligt de intervjuade är det nästan alltid så att de riktigt bra grejerna kommer från tips. 

 (...) Ofta är det ju något som någon annan inte vill att man ska veta och något som någon 

 redan reagerat på. Vad kommunen reagerar på det är oftast inte så intressant

 (Webbredaktör B).

Ekonomireportern nämner anledningen till att tipsen är så viktiga, de som jobbar på NA är en 

homogen grupp och utan tipsen hade de inte haft någon insyn i andra gruppers tillvaro. Hon nämner 

att de är medelklass akademiker som i stort sett bara umgås med varandra.

 

 Vi är väl medvetna om att det finns grupper som vi inte har någon koll på. (...) Alltifrån 

 geografiska grupper till socialgrupper, etniciteter och andra vi inte har en aning om

 (Ekonomireportern).

Sammantaget får NA hundratals tips dagligen av både allmänheten och organisationer. De bästa 

nyheterna är nästan alltid genererade från tips. Det görs en bedömning av alla tips, det är 

nyhetschefen som sållar bland dem, vissa görs något av direkt, andra undersöks närmare och en del 

kasseras. Tipsen används olika beroende om det är till papperstidningen eller webbtidningen. På 

webben kan det gå fortare och tips med en källa används oftare. För papperstidningen är processen 

längre. Tipsen är av allra största vikt för redaktionen. De är för det första, en homogen grupp som 

saknar insyn i andra grupper. För det andra, om någon blivit upprörd över en händelse då är det ofta 

någonting intressant. 
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6. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras studiens forskningsfrågor utifrån resultaten, de teoretiska ramarna och den 

tidigare forskningen på området. Detta sker i fyra olika avsnitt. Varje avsnitt motsvarar en av 

uppsatsens fyra forskningsfrågor. 

6.1 Hur en händelse blir en nyhet
Resultatet visar att hur en händelse blir en nyhet är beroende av två processer, nyhetsvärdering och 

nyhetsurval. När de intervjuade fick frågan vad de anser krävs för att en händelse ska bli en nyhet 

tog de liksom Hvitfelt (2003) och Ghersetti (2012) utgångspunkt i kriterierna för nyhetsvärdering. 

Det viktigaste kriteriet anses vara närheten, den geografiska och kulturella närheten, detta eftersom 

att NA är en lokaltidning. Därefter kom kriteriet om att händelsen ska vara aktuell och ny samt 

kriteriet att den ska beröra många. Eller som Hvitfelt (2003) uttrycker det, händelsen ska vara viktig 

och relevant. Även kriteriet om enkelhet nämns flera gånger. Flera av de intervjuade berättar att en 

händelse måsta kunna gå att förmedla till publiken på ett enkelt och förståeligt sätt, så att de kan ta 

den till sig och tolka den som de önskar. 

För att sammanfatta. För att en händelse ska bli en nyhet krävs det att den berör många, är aktuell 

och ny samt att det finns en lokal koppling, gärna en person. De nämnda kriterierna för 

nyhetsvärdering stämde väl överens med kriterierna som nämns i litteraturen av Hvitfelt (2003), 

Ghersetti (2012) och Strömbäck, Karlsson och Hoppman (2012). 

De ovan nämnda är kriterierna för nyhetsvärderingen, det första steget för att en händelse ska bli en 

nyhet. Nästa steg är nyhetsurvalet. Redaktionen får hundratals tips varje dag och till det inträffar 

också händelser som de uppmärksammar eller nyheter de har planerade. Ju fler av kriterierna för 

nyhetsvärdering en händelse uppfyller, ju högre chanser har händelsen att bli en publicerad nyhet. 

Tidpunkten och bildtillgången är två saker som nämndes under en intervju som viktiga för 

nyhetsurvalet. Utöver materialet nämner Hvitfelt (2003) ekonomiska förutsättningar och resurser 

samt påtryckningar och publikens inverkan på nyhetsurvalet. Samtliga faktorer kom i olika 

utsträckningar på tals under intervjuerna. Publiken, eller läsarnas påverkan på nyhetsurvalet är 

något som Nygren (2008) diskuterar närmare, egentligen är det först då som publikens påverkan får 

plats, Hvitfelt (2003) och Ghersetti (2012) diskuterar det ganska sparsmakat. Vilket med anledning 

av studiens resultat kan anses missvisande. Sett till resultatet borde publikens påverkan få mer plats 

även i litteraturen. 
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Sammantaget är det är en lång och komplicerad process med alla kriterier och olika steg. Men det 

här är något som sker flera gånger dagligen på redaktionen. Hur en nyhet värderas sitter lika mycket 

i reporterns eller redaktörens ryggmärg som i redaktionens väggar, vilket gör att det är extra 

intressant att undersöka hur det faktiskt är och går till. Det finns ingen bestämd formel för hur en 

nyhet blir till, även om det finns kriterier som hjälp. Studiens resultat stämmer väldigt väl överens 

med litteraturen inom området. Kriteriet publikens påverkan ges hos vissa författare mindre 

utrymme. Karlsson och Clerwall (2013) ger dock kriteriet desto mer utrymme, vilket utifrån denna 

studie speglar verkligheten på ett mer korrekt sätt. 

 

6.2 Den redaktionella processen 
I enlighet med litteraturen styrs redaktionen av nyhetschefer och redaktörer. På NA är arbetar det 

två nyhetschefer, en presentationschef och en digitalchef. Redaktionen har likt alla redaktioner 

också en chefredaktör tillika ansvarig utgivare. Enligt Hvitfelt (2003) tillskrivs de enskilda 

reportrarna stort ansvar men också stor frihet i utformning och idéer. Reportrarna kan vara 

allmänreportrar eller specialreportrar med speciellt ansvar och kunskap för olika områden. Det 

stämmer överens med vad som framkom under intervjuerna.

Som på alla arbetsplatser är en redaktion beroende av ledarskap och ansvarstagande. Enligt de 

intervjuade är redaktionen mindre än tidigare och då krävs det att alla anställda drar jämt. 

Resultaten visar att regelbundna möten och dialog genomsyrar arbetet på NA. Det är vid 

nyhetsdesken, en rundel mitt i redaktionen, som arbetet har sin utgångspunkt. Där sitter 

nyhetschefen och har tack vare utformningen nära kontakt med både presentationschefen och 

webbredaktörer. Tavlan NA-dygnet styr redaktionen mer mot mediahus. Det betyder ett förändrat 

arbetssätt där de olika kanalerna och nyhetens presentation står i fokus. Hvitfelt (2003) påpekar att 

arbetet styrs och påverkas mycket av organisationen och redaktionens struktur, vilket stödjer denna 

studies resultat genom nyhetsdesken och tavlan NA-dygnet. 

Resultaten pekar på att dialog och möten är frekvent förekommande och mycket viktiga för arbetet. 

Där tycks inte litteraturen lägga samma fokus. Hvitfelt (2003) och Ghersetti (2012) skriver om den 

enskilda journalistens ansvar och ledarskapet inom redaktionen men mindre om vikten av dialog 

och personliga möten. Kanske är det skrivet mellan raderna, för uppenbart för att nämnas. Arbetet 

på en redaktion med planering, möten och nyhetsvärdering är så klart en dialog, varje dag. Men 
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igen, med studiens resultat som stöd kan det anses att detta bör läggas mer vikt vid och undersökas 

närmare. 

6.3 Aktörer utanför medierna
Som studiens resultat visar får redaktionen hundratals tips om händelser av olika slag som 

allmänheten vill att de ska undersöka och skriva om. Det kommer också tips från organisationer, då 

handlar det ofta om något evenemang eller händelse de vill att NA ska uppmärksamma. Det görs en 

bedömning av alla tips, det är nyhetschefen som sållar bland dem, vissa görs något av direkt, andra 

undersöks närmare och en del kasseras direkt. Resultaten visar också att tipsen är av största vikt. 

Som Ghersetti (2012) skriver så är redaktionen är homogen grupp vilket kan bidra till att de inte har 

insyn i samhällets olika grupper, vilket i sin tur kan innebära att de missar händelser som är av vikt 

för de grupperna. Då försvinner mediernas roll som demokratiska informationsförmedlare. Tipsen 

är också bra på så sätt om någon blivit upprörd över en händelse då är det ofta någonting intressant. 

Av dessa anledningar är tipsen från allmänheten av största vikt. Enligt redaktionen är ”de bästa 

nyheterna” nästan alltid genererade från tips. Det ovan nämnda går som sagt i linje med Ghersetti 

(2012) samt Djerf-Pierre och Wiik (2012) och var något de intervjuade själva diskuterade. 

Tipsen är användargenererade nyheter, fler exempel på detta kan vara exempelvis läsarbilder. Det är 

i linje med Karlsson (2012) som menar att alla kan vara sin egen journalist. Frågor som detta väcker 

är bland annat vem som blir gatekeepern i detta användargenererade klimat? Enlund, Jonsson och 

Teljas (2008) menar att de effekter detta kan få är att förtroendet flyttas från medierna till 

allmänheten samt att det krävs av läsarna att vara mer källkritiska. Samt att gränserna suddas ut 

mellan journalisterna och allmänheten. Med stöd av denna studies resultat ses ökningen av 

användargenererat material inte som något hot eller som något negativt, snarare tvärtom det ses av 

redaktionerna som positivt. Tips från allmänheten ses enbart som positivt. Reportrarna och 

redaktörerna är väl medvetna om allmänhetens ovärderliga nytta. Det är tydligt att det ändå är 

redaktionen som sållar och väljer bland tipsen, det är inget problem. I resultaten går ändå att ana en 

avig inställning angående tips, men då gäller det tipsen från organisationer. Det vill säga det som är 

PR- och lobbyverksamhet. Där visar resultaten att redaktionen är mer misstänksamma och de 

nämnde att de är noggrannare när de väljer ut tipsen. Bland annat Hvitfelt (2003) nämner att 

redaktioner inte sällan utsätts för påtryckningar av detta slag. Ses det till helheten är dock tipsen 

övervägande positiva för redaktionen. 
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Utifrån denna studien och litteraturen är ändå slutsatserna att journalisterna, utvecklingen till trots, 

fortfarande är de som tar de slutgiltiga besluten om vad som ska publiceras samt bearbetar det 

materialet. 

6.4 En jämförelse mellan papperstidningen och webbtidningen 
I denna studie är det intressant att göra en jämförelse mellan papperstidningen och webbtidningen. 

Det som jämförs är typer av nyheter i de olika kanalerna och om arbetsprocessen skiljer sig åt, samt 

de två olika kanalernas styrkor respektive svagheter. 

Enligt resultatet är papperstidningen fortfarande det som ger en inkomst och många äldre läsare och 

prenumeranter vill läsa nyheterna i pappersform. Det som papperstidningen också kan konkurrera 

mot webben med är möjligheten att skapa fördjupning och sammanhang. Sidorna fyra och fem, 

eller fyrfemmorna är de viktigaste sidorna, där hamnar toppnyheterna. Fronten är också viktig och 

kan användas för att dra, locka till läsning. 

Trots papperstidningens styrkor finns det ändå det som passar webbtidningen bättre. 

Händelsenyheter, bilder och rörliga bilder är saker som passar webben bättre. Det begränsade 

utrymmet är också något som nämns som en svaghet. Snabbheten och räckvidden nämns som 

webbens två stora styrkor. Även om snabbheten också kan bli ett problem när det går för fort. 

Webbens ökade interaktivitet ses som mycket positiv. Sociala medier, i synnerhet Facebook och 

Twitter används mycket av NA, både för dialog och för att synas. Det är fortfarande mycket kort 

och snabbt på webben även om det blir mer och mer vanligt att länka till djupare information. 

Webben har en motsvarighet till papperstidningens front, den box högst upp på sidan där 

toppnyheten hamnar.

Den tekniska utvecklingen omnämns ständigt i litteraturen av bland andra Strömbäck (2009), 

Hvitfelt (2003) samt Ghersetti (2012). Den tekniska utvecklingen är det som banat väg för 

webbtidningen och de sociala medierna. Senare tids litteratur fokuserar därmed på webbtidningen, 

det gäller bland andra Strömbäck, Karlsson och Hoppman (2012), Johnson och Kelly (2003), 

Doudaki och Spyridou (2012) samt Clerwell och Karlsson (2013). Det nyss nämnda författarna har 

genomgående ett digitalt fokus. Det speglar resultatet på så vis att de intervjuade pratade mycket 

om utmaningarna med webben, möjligheterna samt om papperstidningens död och en anpassning 

till denna. Anpassningen sker genom tavlan NA-dygnet och att redaktionen försöker gå mer från 
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papperstidningen till mediahus, tänka mer presentation av nyheten och helhet. Anpassningen till 

mediahus hittar stöd hos bland andra Nygren (2008). 

Det går baserat på de ovan nämnd resultaten att se tendenser till ett större fokus på webben och det 

digitala. Papperstidningen är fortfarande mycket viktig både för publiken och den ekonomiska 

vinsten men redaktionen uppfattas gå mot mer och mer webb, och kanske ännu längre, mot 

mediahus. Fortfarande är nyheterna på webben snabba och korta händelsenyheter och 

papperstidningen är bättre på fördjupning och sammanhang. Även där går det utifrån resultatet att 

se att en utveckling startat men ännu är det i ett såpass tidigt stadium att inga förändringar är 

synliga.  
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7.Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nyhetsvärdering går till i det redaktionella arbete. 

Uppsatsen ämnar också jämföra eventuella skillnader och likheter mellan nyheter för 

webbtidningen och papperstidningen, fokus kommer genomgående att vara lokalt. Detta ska 

undersökas genom kvalitativa intervjuer med lokaljournalister och redaktörer. Samtliga arbetar på 

dagstidningen Nerikes Allehanda i Örebro län. 

Den första frågan vill besvara hur en händelse blir en nyhet. Studien visar att det är beroende av två 

processer, nyhetsvärdering och nyhetsurval. Dessa processer används av redaktionen och är väl 

vedertagna. Men utöver de processerna är de intervjuade noga med att poängtera att det är mycket 

mer som påverkar. De menar att det inte finns någon formel utan att många parametrar spelar in. 

Tidpunkten som händelsen når redaktionen, utbudet den dagen samt redaktionens lediga resurser 

påverkar mycket. Liksom påverkan från publiken, läsarna, det sistnämnda är dock något som skulle 

behövas undersökas närmare. 

Den andra frågan undrar hur den redaktionella processen går till, från redaktören till den enskilda 

journalisten. Arbetsprocessen på redaktionen liknar den som litteraturen beskriver, med redaktörer 

och reportrar. Studiens resultat visar att det är viktigt med lika ansvarstagande och att den enskilda 

reportern har en stor frihet och självständighet i sitt arbete. På redaktionen förs det en ständig dialog 

och personliga möten, något som litteraturen missar, sett till denna studie. 

Den tredje frågan undrar vilka kringliggande faktorer som svenska lokaljournalister tar hänsyn till 

och eventuellt påverkas av. Resultatet visar att redaktionen får in mycket tips på händelser att skriva 

om, både från allmänheten och från organisationer. Resultatet visar att tips från allmänheten är av 

största vikt och att de enligt redaktionen, ofta genererar de bästa nyheterna. Tipsen från 

organisationerna används mer sparsamt och det reflekteras mer över syftet.

Sist vill denna uppsats också svara på om det finns några skillnader och likheter mellan nyheter för 

webbtidningen och papperstidningen. Resultatet visar att både typer av nyheter och nyheternas form 

skiljer sig åt men att de i många avseenden också uppvisar likheter. Det är fortfarande mycket kort 

och snabbt på webben. Papperstidningen passar bäst för fördjupning och sammanhang. Nyheterna 

som läses mest på webben handlar ofta om trafikolyckor, brott eller sport. I papperstidningen läses 
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uppföljningar. I båda kanalerna är det de lokala nyheterna som dominerar. Tendenser visar på att det 

är webben som är det utmanande för redaktionen och också där möjligheterna finns. 

7.1 Svagheter med studien 
I åtanke bör vara att studiens resultat kan vara svåra att applicera på en annan svensk dagstidning 

utanför Örebro län. Vidare att svaren också kan vara färgade av den redaktionella miljö. I 

forskningen anmärks ofta att det sitter i väggarna hur en nyhet värderas. Också den intervjuade 

reporterns eller redaktörens utbildning, tidigare erfarenheter och antal yrkesverksamma år kan spela 

in när denne besvarar frågorna. De tidigare faktorerna kan skilja sig åt både inom redaktionen och 

mellan redaktioner. Av de intervjuade i denna studie hade samtliga många års erfarenhet i 

branschen, på flera olika arbetsplatser och endast nyhetschefen var helt ny på sin position, hon har 

dock tidigare erfarenhet av NA. 

7.2 Förslag på fortsatt forskning 
Studien är avgränsad på grund av begränsningar i tid och omfång. Studien skulle gynnas av att 

undersökas i större skala, där fler intervjuas. Gärna också med en ytterligare jämförelse tidningar 

emellan, kanske två eller tre dagstidningar motsvarande NA i både redaktionens storlek och 

tidningens täckning. 

Det skulle också, med stöd från studiens resultat, vara intressant att närmare undersöka redaktionen 

som organisation, med ledarskap, arbetsfördelning och dialog i fokus. Personliga intervjuer skulle 

kunna svara på frågor om motivation, ansvar, kreativ frihet och möjlighet till dialog. 
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8. Sammanfattning 

Denna studie har undersökt nyhetsvärdering i lokaljournalistik. Studien är baserad på kvalitativa 

intervjuer med reportrar och redaktörer på dagstidningen Nerikes Allehanda. Studiens teoretiska 

utgångspunkt är processerna nyhetsvärdering och nyhetsurval. Samt teorin om gatekeeping och en 

redogörelser för den svenska journalistkåren samt den enskilda journalisten. Den tidigare 

forskningen är inom området nyhetsvärdering och till stor del fokuserad på svenska journalisters 

nyhetsvärdering med ett digitalt perspektiv. 

Det studien ämnade undersöka var vad som krävs för att en händelse ska bli en nyhet och hur den 

redaktionella processen går till, från redaktören till journalisten. Studien undersökte också vilka 

kringliggande faktorer som lokaljournalister tar hänsyn till och påverkas av samt om det finns några 

likheter och skillnader mellan nyheter för webbtidningen och papperstidningen. 

Resultaten visar att hur en händelse blir en nyhet påverkas av processerna nyhetsvärdering och 

nyhetsurval. Exempel på kriterier som påverkar är närheten och publikens påverkan. 

Arbetsprocessen på redaktionen liknar den som litteraturen beskriver, med redaktörer och reportrar. 

Ansvar och frihet genomsyrar arbetet, liksom dialog och personliga möten. De kringliggande 

faktorerna som påverkar är allmänheten och organisationer. De bidrar med tips, som är viktiga för 

redaktionen och som används. Vid likheter och skillnader mellan webbtidningen och 

papperstidningen utmärker sig typer av nyheter, styrkorna respektive svagheterna med varje kanal 

samt webbens ständiga utveckling. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumanual 

Kvalitativa intervjuer med journalister och redaktörer på Nerikes Allehanda
December 2013
        Röd text är frågor för endast redaktörer. 
________________________________________________________________________

Inledning
• Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nyhetsvärdering går till i det redaktionella arbete. 

Uppsatsen ämnar också jämföra eventuella skillnader och likheter mellan nyheter för 
webbtidningen och papperstidningen. Detta ska undersökas genom kvalitativa intervjuer med 
svenska lokaljournalister. Journalisterna arbetar på en dagstidning i Örebro län.

• Jag kommer i uppsatsen inte att nämna era namn utan er titel.

• Personliga värderingar 
Vad är din roll på NA?
 Beskriv dina arbetsuppgifter. 

Har du jobbat som reporter tidigare?
 Hinner du skriva eller fotografera någonting?

Vad anser du i din roll som journalist och redaktör vara din viktigaste uppgift?
 Varför tycker du så?

Känner du att du genom ditt yrke kan göra skillnad på något sätt?
 Beskriv hur. 

• Nyhetsvärdering och urval
Vad krävs enligt dig för att en händelse ska vara en nyhet?
 Använder ni några speciella kriterier?
 Vilka/hur? 

Beskriv hur nyhetsurval går till på er redaktion. 
 Om ni har flera starka nyhetshändelser. Hur resonerar ni då?
 Vem tar det avgörande beslutet?

Vilka nyheter prioriterar ni? Är det lokala, nationella eller internationella?
 Beskriv gärna varför. 

Hur skiljer sig arbetsprocessen åt gällande lokala nyheter respektive nationella eller internationella?
 Uppmärksammar ni dem på olika sätt?
 Tänker ni annorlunda när ni väljer källor?
 Tänker ni annorlunda när ni väljer vinkel?

Vilka typer av nyheter väljer ni för framsidan?
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 Hur resonerar ni i det valet?

Motsvarighet för webben?

• Den redaktionella processen 
Kan du beskriva en vanlig arbetsdag på webbredaktionen?

Beskriv hur arbetsuppgifterna fördelas på redaktionen? 
 Vem fördelar arbetsuppgifterna?
Beskriv på vilket sätt du kan påverka de redaktionella besluten?
 Hur mycket kan du påverka vad du ska arbeta med?

Hur stor frihet har du som enskild journalist i utformningen av en nyhet du arbetar med?
 Hur kan du påverka?

Har du någon möjlighet att påverka redigeringen av tidningen?
 På vilket sätt?

• Aktörer utanför medierna 
Får redaktionen tips av olika slag från allmänheten? Vad för tips?
 Från organisationer?
 Används dessa?
Beskriv hur dessa används. 

Hur skulle ert arbete se ut utan dessa tips?

• Webbtidningen 
Beskriv vilka typer av nyheter som ni publicerar på webben?
 Varför dem?

Vad är webbens styrkor?
 Har webben några svagheter?

 Vad är då papperstidningens styrkor?
 Har papperstidningen några svagheter?

Övrigt
• Har du något att tillägga om det vi pratat om?

Avsluta
• Tacka så mycket för din tid och engagemang. Det är värdefullt för mig. 
• Jag ber att få återkomma för fler eventuella frågor. I sådana fall kan det räcka med telefonkontakt. 
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