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Abstract 
The purpose of this thesis was to study the origin of the local news in local newspapers. Do 

the news originate mostly from the police, the municipality, from press releases or from the 

reporters own ideas? We also wanted to find out what kind of content predominated in texts 

with its origin in press releases respectively the reporters own ideas. Of course we also 

wanted to find out if there were any similarities or differences between the two studied 

newspapers. 

 

We used a type of constructed week, but with non random selection instead of random. We 

chose one of each weekday the newspapers were published and studied the news covered in 

the papers that specific day. We talked over the phone with the news editors and the reporters 

and simply asked them about the origin of each news text separately. 

 

The results showed that every fourth text originates from the police, and that police news 

often ends up as news items rather than articles. We also came to the conclusion that local 

newspapers use fewer press releases than earlier research has shown. Only one sixth of the 

news studied originates from press releases, which is less than we thought it would be. News 

with its origin in advertisements was less often found.  

News with its origin in the reporters own ideas deal with various subjects. A text that is 

written on the basis of a press release on the other hand is often about some kind of event and 

has almost always a very positive tone. We could not notice any remarkable difference 

between the two studied newspapers. 

 
 
Key words: Local news, sources, origin of news, content, press releases 
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1. Inledning 

”Ibland frågar våra läsare var vi får alla nyheter ifrån.  Det har jag också funderat på och det 

hade varit intressant att veta mer exakt.” (Peppe Alfiero, nyhetschef på Blekinge läns tidning) 

 

Man vet inte så mycket om varifrån nyheterna egentligen kommer. Schudson skriver i sin bok 

The sociology of news (2003) att mycket få studier har studerat hela utvecklingen av en 

nyhetshistoria, med nyhetskällan som utgångspunkt istället för nyhetsreportern. 

 

Vi är nyfikna på de publicerade nyheternas ursprung. Är det tips, diarierundor, kontakt med 

polisen eller annat som resulterar i tryckta nyheter?  Är det oftast kommunen som är källan? 

Hur vanligt är det att reportrarna själva har egna uppslag? Hur många pressmeddelanden 

kommer egentligen in i tidningen? Vi tror att man som reporter själv inte alltid är medveten 

om detta vilket gör det extra intressant att undersöka. Det är en intressant studie eftersom 

väldigt få forskare har undersökt hur idén till en nyhetstext uppkommer. 

 

Eftersom vi båda har arbetat på en lokaltidning är det lokala nyheter vi intresserar oss för. Och 

eftersom vi båda är Blekingebor föll det sig naturligt att undersöka de två lokaltidningarna i 

länet, Blekinge läns tidning och Sydöstran. 

 

Våra resultat kan vara av intresse för dem som arbetar på nyhetsredaktioner, för 

journaliststudenter och deras lärare samt för dem som konsumerar nyheterna. Om resultatet 

till exempel visar att tidningarna publicerar mycket nyheter baserade på pressmeddelanden 

kan det vara en tankeställare. Vi har en förförståelse om att det är just så. Vi tror också att 

mycket av den information som kommer från poliskollen blir notiser. En annan förförståelse 

vi har är att Sydöstran har fler egna nyheter eftersom de har mindre resurser att bevaka 

nyhetshändelser och att reportrarna därför tvingas komma med fler egna idéer. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår undersökning är att på nära håll studera varifrån de lokala nyheterna i Blekinge 

läns tidning och Sydöstran har sitt ursprung. Vi är intresserade av att studera om det finns 

eventuella likheter och skillnader mellan de två tidningarna. Vi ska också undersöka om det 

går att se några mönster med avseende på vilka ämnen som pressmeddelanden respektive 

reportrarnas egna idéer handlar om.    
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Vår huvudfråga lyder: 

• Vilka källor står för ursprunget till lokalpressens publicering av lokala nyhetstexter? 

– Vilka källor förekommer mer eller mindre frekvent? 

– Kan man se några tendenser rörande vilka källor som oftast resulterar i artiklar respektive 

notiser? 

Vi vill också ha svar på: 

• Vilka ämnen handlar nyheterna som kommer ifrån pressmeddelanden respektive egna idéer 

om? 

• Kan man se likheter eller skillnader mellan de två olika undersökta tidningarna vad gäller 

källanvändning? 

 

Med begreppet källa menar vi inte enskilda personer som uttalar sig i tidningen utan varifrån 

reportrarna har hittat idén till en nyhet. Det kan då röra sig om personer, myndigheter, företag 

eller organisationer med mera. 

 

1.2 Avgränsningar  

Vi kommer endast att undersöka de nyheter som faktiskt publiceras i tidningen. Allt annat 

som kommer in till redaktionen men som inte resulterar i någon artikel eller notis i tidningen 

bortser vi ifrån. Vi tänker alltså inte undersöka hur redaktionen har nyhetsvärderat.  

Vi är bara intresserade av lokal dagspress och dess källor och inte lokalradio eller regional tv. 

Av texterna i lokalpressen är vi endast intresserade av de lokala nyheterna, här definierade 

som texter på lokala nyhetssidor.  

 

2. Bakgrund 

Asp, Johansson & Larsson (1997) menar att lokalnyheterna har ett högt läsvärde. Läsaren vill 

bli orienterad om vad som skett lokalt eftersom denne då får hjälp att orientera sig i sin 

omedelbara omvärld. En morgontidnings viktigaste funktion är just att ge orientering i det 

lokala samhället. Nyheterna kan handla om allt från olyckor och brott som skett lokalt till 

referat från debatter i kommunfullmäktige.  

 

Larsåke Larsson skriver i En nyhetsdag (1994) att de lokala nyheterna är mycket viktiga för 

mediernas läsare, lyssnare och tittare och att det är sådana nyheter som publiken tycker är 

mest intressanta. Därför ges de lokala nyheterna stort utrymme i lokalpressen.  
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Det finns mycket som tyder på att journalister inom landsortspressen har bättre kontakt med 

sina läsare än vad riksmedierna har och också att de är mer förankrade i lokalsamhället. Det 

finns en möjlighet att läsarinflytandet därför också är större på de lokala tidningarna. (Löfgren 

Nilsson, 1994) 

 

2.1 De undersökta tidningarna 

De tidningar vi valt att undersöka är Blekinge läns tidning och Sydöstran, de två 

morgontidningarna i Blekinge län. Blekinge läns tidning ingår i koncernen Gota Media där 

även Smålandsposten, Barometern, Borås tidningar och Ulricehamns tidning ingår. Numera 

är koncernen även delägare av Sydöstran. (www.blt.se, 08-12-15) 

 

De båda tidningarna samarbetar inom administration, tryckeri, annonsförsäljning, produktion 

och it, men inte inom redaktion och marknad. Det gemensamma ägandet ska alltså inte 

påverka det redaktionella arbetet. (Håkan Johansson, vd för Sydöstran, personlig 

kommunikation 2008-12-10) 

 

2.1.1 Blekinge läns tidning 

Blekinge läns tidning, BLT, är en liberal morgontidning och störst i Blekinge. Den har en 

upplaga på 36 400 exemplar och en omsättning på 140 miljoner kronor om året.  

Tidningen grundades år 1869 av Frans August Blomqvist. Huvudredaktionen finns i 

Karlskrona men det finns också lokalredaktioner i de andra kommunerna i länet, Ronneby, 

Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Totalt har Blekinge läns tidning 20 anställda reportrar. 

Alla fungerar som allmänreportrar, men fem av dessa är nischade. Det finns bland annat en 

kommunreporter, en landstingsreporter och en näringslivsreporter. (Kerstin Johansson, 

tidningschef, chefredaktör och ansvarig utgivare för Blekinge läns tidning, personlig 

kommunikation 2008-11-10)  

 

2.1.2 Sydöstran 

Sydöstran är en socialdemokratisk tidning och andratidning i Blekinge. Upplagan ligger på  

13 800 och omsättningen är 72 miljoner kronor om året. Liksom Blekinge läns tidning har 

Sydöstran hela Blekinge som sitt spridningsområde. På tidningen arbetar 20 reportrar. 

Utgivningsorten är Karlskrona, där också huvudredaktionen finns. Även Sydöstran har 

lokalredaktioner i Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Där finns förutom 

allmänreportrar även en kriminalreporter, en kommunreporter, en landstingsreporter och en 



  8

kulturreporter. Tidningen startades år 1903 av stenhuggarna i Karlshamn men ägs numera av 

FABAS, Förlags AB Albinsson & Sjöberg (45,05 procent), Gota Media (45,05 procent) och 

Sydöstra Sveriges Dagblad AB, arbetarrörelsen (9,9 procent). (Håkan Johansson, vd för 

Sydöstran, personlig kommunikation 2008-12-10) 

 

2.2 Källor 

”För en landsortstidning, och för alla medier, är källorna av central betydelse för nyheternas 

tillkomst”. (Löfgren Nilsson, 1994, s 69)  

 

Jesper Falkheimer definierar en nyhetskälla som ”en person eller organisation som genom 

någon kanal förmedlar information till en journalist eller medieorganisation”. (Falkheimer, 

2004, s 159)  

 

Palm (2002) menar att en källa är allt som kan förse journalister och redaktioner med 

information som sedan kan användas i nyhetsarbetet. Han kallar personer för källor och 

organisationer för källorganisationer. Han anser att de viktigaste källorna är de som är 

organiserade. Det kan vara politiker, pressansvariga, experter, tjänstemän, myndigheter, 

intressegrupper och företag som journalisterna vänder sig till av rutin när de vill ha 

information. Därför kallas dessa för rutinkällor. En annan typ av källor kallar han för 

informanter. Det är personer som har en central roll i källorganisationerna men som inte är 

lika exponerade i medierna. De är experter som kan förse journalister med fakta och det är 

från dessa personer som journalisterna hämtar mycket av sin information. Vardagskällor 

kallar Palm till exempel ögonvittnen och andra som är drabbade av något slag och som kan 

berätta om en händelse. 

 

McQuail (2005) skriver att relationen med källorna är grundläggande för medierna och det 

upprättas ofta en aktiv ”tvåvägsprocess”. Nyhetsmedierna letar alltid efter passande innehåll 

och innehåll letar efter ett utlopp i nyheterna. Nyhetsfolk har sina egna favoritkällor men är 

också kopplade till framträdande personer inom olika institutioner. 

 

Enligt den norske medieforskaren Sigurd Allern (1997) finns det tre typer av källor. Den 

första av dem är professionella källorganisationer som omfattar de stora aktörerna i samhället 

som till exempel myndigheter, företag och etablerade partier. Dessa organisationer har egna 

avdelningar och specialister som utövar PR. Den andre typen av källor är andra 
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källorganisationer som innefattar organisationer och grupper som ibland själva är aktiva 

gentemot medierna, men som oftast endast blir källor om de söks upp av journalisterna. De 

har inga stora resurser och heller inte någon professionell PR-apparat med egna 

informationsavdelningar. Det kan handla om till exempel fackföreningar och 

intresseorganisationer. Den tredje och sista källan är personliga källor, människor som inte 

representerar någon organisation men som har kunskaper eller tips som kan vara av ett 

nyhetsmässigt intresse. Här hittar vi till exempel människor med specialkunskaper och 

personer som tar kontakt med medierna för att de vill att något ska belysas offentligt. 

 

2.2.1 Så bevakas kommunen 

Nyheter om kommunen har ett högt läsvärde av olika anledningar. Men gemensamt för dessa 

är att de nästan alla indikerar ett intresse för det lokala samhället, det vill säga det 

närliggande. Undersökningar visar att intresset för att läsa om kommunalpolitik är större på 

mindre orter. Inte bara läsarna utan även medierna själva tillmäter de kommunala nyheterna 

ett stort läsvärde. Detta har också ökat kraftigt de senaste decennierna vilket har visat sig i den 

förändring av utrymme och placering som de kommunala nyheterna får i dagspressen. 

Anledningar till detta är troligen det ökade läsvärdet men också den starka expansion som ägt 

rum inom den kommunala verksamheten. Kommunen skapar helt enkelt fler nyheter idag. 

(Asp, Johansson & Larsson, 1997) 

 

Hos kommunen finns olika typer av dokument som är offentliga handlingar. Vem som helst 

har alltså tillåtelse att läsa dem. Både Blekinge läns tidning och Sydöstrans redaktioner har 

som rutin att dagligen skicka en reporter till kommunen för att leta efter nyheter bland de 

offentliga handlingarna. Ibland finns det även reportrar från tidningarna som bevakar 

kommunens sammanträden och möten på plats. Det händer också att kommunen själv 

anordnar möten mellan reportrarna och kommunen i form av till exempel presskonferenser. 

 

2.2.2 Polis och ting 

Kontakten med polisen är en viktig del av nyhetsmediernas dagliga rutinarbete. Flera gånger 

om dagen ringer någon från redaktionen till jourhavande polis som rapporterar om vad som 

har inträffat under det senaste passet. (Hultén, 1996)  

 

På söndagsmorgnar har polisen i Karlskrona också presskonferens då de berättar vad som hänt 

hittills under helgen. Dessutom går en reporter varje dag till tingshuset för att undersöka om 



  10

det inkommit några nya åtal eller domar som är värda att skriva om. Det händer förstås också 

att man sitter med under en rättegång om det är en extra stor eller viktig sådan.  

 

Nohrstedt och Ekström skriver i En nyhetsdag (1994) att kriminaljournalistiken är det 

ämnesområde där det är vanligast med specialreportrar som har särskild kompetens på 

området. Både Blekinge läns tidning och Sydöstran har en sådan reporter.  

 

Nyheter som handlar om olyckor och brott har ett mycket stort läsvärde och det 

kriminalreportrarna rapporterar om är centralt för tidningsläsarna. Också redaktionsledningen 

värderar sådana nyheter högt vilket gör att olyckor och brott ofta blir toppnyheter. (Palm & 

Skogersson, 2008) 

 

2.2.3 Nyhetsbyråer och andra medier 

Medierna köper mycket material från nyhetsbyråer. De måste försäkra sig om att alltid ha 

något innehåll och nyhetsbyråerna erbjuder att ständigt tillhandahålla det. Enligt McQuail 

(2005) går utnyttjandet av nyhetsbyråernas tjänster emot medierna självbild om att vara 

spontana och kreativa.  

 

Material från nyhetsbyråer upptar en stor del av utrymmet i medierna, men de har också en 

indirekt betydelse i den mening att de ger medierna bakgrundsinformation och en försäkran 

om att de inte missar något viktigt. Landsorttidningarna är till största delen beroende av den 

nationella nyhetsbyrån i fråga om in- och utrikesmaterial. (Hadenius & Weibull, 2005) Den 

största nyhetsbyrån i Sverige är TT, som de flesta redaktioner prenumererar på. Men på 

Blekinge läns tidning och Sydöstrans lokalsidor använder man sig mest av material från 

nyhetsbyrån Sirén. 

 

Alla nyhetsmedier fungerar också som källor åt varandra och man följer löpande nyheter som 

kommer från konkurrenter. Om en story kommer upp i ett medium, tas den snart upp av 

andra. (Shoemaker & Reese, 1996)  

 

“Any given medium tends to regard other media as the best initial guide to newsworthiness 

and celebrity status in making selections.” (McQuail, 2005, s 323) 

 

Men det är inte bara konkurrenterna man följer, lokaltidningarna kan också hitta nyheter i 
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rikspressen och tvärtom. En nyhet i en Stockholmtidning kan följas upp eller vinklas om i en 

regional tidning, och lokala nyheter kan användas av nationella medier i Stockholm eftersom 

bara en liten del av läsekretsen känner till den. (Andersson-Ek, 1996)  

 

Lokaltidningarna läser den konkurrerande tidningen och lyssnar på lokalradion för att få idéer 

och för att inte missa någon viktig nyhet. När medier är källor lånar de varandras kunskap och 

expertis. De kan användas till bakgrundsuppgifter, analyser och statistik, uttalanden från 

nyckelpersoner och de kan också ge nyhetsuppslag. (Palm, 2002) 

 

2.2.4 Professionella nyhetskällor 

 

Relations between media and society are often mediated through a wide 

range of more or less informal, but often organized, pressure groups which 

seek to influence directly what the media do (McQuail, 2005, s 290) 

 

Journalisten är ständigt utsatt för ett tryck utifrån att skildra verkligheten på 

ett sätt som passar starka intressen. Redaktionerna översållas med material 

från politiska organisationer, företag, fackföreningar och grupper som alla 

vill göra sin röst hörd och få spridning för sina idéer. (Andersson-Ek, 1996, s 

26)  

 

Cottle (2003) skriver att PR (public relations) har kommit att spela en allt större roll för 

mediernas rapportering de senaste årtiondena. Resurserna för medieföretagen har minskat och 

man har tvingats dra ner på personal. Det har gjort att de blivit allt mer beroende av 

information från professionella nyhetskällor. Myndigheter, den offentliga sektorn och företag 

har ett behov av att kunna nå stora grupper av allmänheten för att sälja in politik eller 

produkter och för att få mer resurser. Intressegrupper har ett behov av att attrahera finansiärer 

och att locka fler att bli medlemmar, samtidigt som de vill påverka regeringens och företagens 

beslutsfattande.  

 

Olika forskare använder sig av olika begrepp när de pratar om professionella källor. Ett 

begrepp som slog igenom på 90-talet och används mycket i de engelskspråkiga länderna är 

spin doctors. Så kallas medarbetare i kampanjer som kommunicerar med medier för att få spin 

(skruv) på de nyheter de vill få fram och försöker få dem fördelaktiga. (Schudson, 2003) 
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Som Sahlstrand (2000) skriver så har källorna ofta ett egenintresse och lägger resurser på att 

anpassa sin information till medierna. De skriver själva som de vet att journalisterna gör, 

lyfter fram personer och konflikter och skriver det viktigaste först. De använder sig av 

exklusiv information, personlig kontakt med enskilda journalister, pressmeddelanden, 

presskonferenser, annonsering och debattartiklar för att nå ut med sitt budskap.  

 

Schudson (2003) skriver om att PR-avdelningarna på myndigheter, stora företag och 

organisationer har anställda med tidigare erfarenhet från journalistik, personer som vet hur de 

ska skriva för att medierna ska bli intresserade. De professionella nyhetskällorna arbetar med 

att göra det material de ger till journalisterna så nyhetsaktigt som möjligt. De måste tänka som 

reportrar.  

 

David Altheide har myntat begreppet medielogik som beskriver just detta. De flesta medier 

rättar sig efter denna logik, vilket gör att det finns ett standardiserat nyhetsformat som 

påverkar hur nyheterna ska skrivas och hur källorna uppträder. Politiker och andra 

organisationer underkastar sig denna logik och levererar därför exakt vad de vet att medierna 

vill ha. (Cottle, 2003) 

 

2.2.5 När vanliga människor tipsar  

Att få in tips från läsarna är viktigt för en lokaltidning. Det kan handla om en trafikolycka, 

någon som upptäckt mygel inom kommunen eller att någon vill ha en speciell fråga belyst. 

(Andersson-Ek, 1996, s 22)   

 

”Jag brukar gå till biblioteket och sätta mig, då kommer det alltid fram folk och berättar saker. 

Så måste en lokalredaktör jobba.” (Tore Gillberg, reporter på Sydöstrans 

Olofströmsredaktion) 

 

Ofta tipsar folk om sådant de själva är engagerade i, som teateruppsättningar, 

namninsamlingar eller möten med någon organisation. Det kan också vara privatpersoner som 

tipsar om att något speciellt har hänt eller ska hända på deras arbete. 

 

Larsåke Larsson skriver i En nyhetsdag (1994) att eftersom tidningar har ganska gott om 

utrymme täcker de betydligt mer än vad tv och radio gör och är därför bättre på att rapportera 
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om mindre händelser. Det medför att läsarna förväntar sig att få veta allt av sin tidning och 

gärna hör av sig med tips. Tidningarna har mer kontakt med sina läsare och finns närmare folk 

i deras vardag.  

 

Löfgren Nilsson är inne på samma spår: ”Samtidigt finns det mycket som tyder på att 

journalister inom landsortspressen har större kontakt med läsarna och är mer förankrade i 

lokalsamhället än vad som är fallet inom riksmedierna. Möjligen är därför läsarinflytandet 

större inom lokala tidningar”. (Löfgren Nilsson, 1994, s 68) 

 

2.2.6 Annonsörernas inflytande 

Hultén (1996) menar att det ibland kommer påtryckningar från den egna annonsavdelningen 

om att rapportera om något speciellt, men att påtryckningarna även kommer direkt från 

företagets kunder.  

 

Annonsörerna har makt över innehållet eftersom de kan hota med att dra in sina annonser om 

tidningen skriver om dem på ett ofördelaktigt sätt. Medierna är beroende av annonsörerna för 

sin inkomst och ju större annonsören är desto mer makt har den. (Shoemaker & Reese, 1996) 

 

McQuail (2005) skriver att det är uppenbart att strukturen på massmedierna i de flesta 

kapitalistiska länder speglar annonsörernas intressen. Det ”normala” inflytandet sträcker sig 

dock till att matcha mediernas innehållsmönster med publikens konsumtionsmönster. 

Mediernas design, layout och planering är också ofta anpassade efter annonsörernas intressen. 

Däremot menar han att det är svårare att visa att enskilda annonsörer direkt skulle gripa in och 

påverka viktiga publikationsbeslut så att deras intressen tillgodoses. Men det händer ändå 

ibland att så sker.  

 

Även Löfgren Nilsson (1994) skriver om att det direkta inflytandet från annonsörer på 

enskilda artiklar och reportage är sällsynt, men att det ändå finns exempel på företag som 

hotat med annonsbojkotter på grund av negativ publicitet.  

 

”Ett annat exempel på annonsörernas påverkanskraft är de reklamtexter som från och till finns 

i pressen, trots att tidningarnas och journalisternas organisationer i sina Etiska regler för press, 

radio, TV kommit överens om att hålla sådant borta från spalterna.” (Andersson Odén, 2001, s 

44)   
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Inflytande från annonsörer är generellt inte omtyckt ur en etisk aspekt, speciellt när det 

påverkar nyheterna. Varken medierna eller annonsörerna vill att det ska verka som att de har 

en för nära relation med varandra. Det kan göra att de tappar trovärdighet. (McQuail, 2005) 

 

3. Tidigare forskning 

Den svenska forskningen som rör källor och deras betydelse är relativt ny. Däremot har man 

internationellt forskat om källornas betydelse för nyheterna sedan 70-talet och det finns en hel 

del tidigare forskning. De som kommer närmast vår undersökning är dels Barbara Baerns och 

Julianne Schultz, vars forskning visar att en mycket stor del av mediernas nyheter har sitt 

ursprung i pressmeddelanden, och dels Lars Furhoff. Av dessa tre är det tyvärr endast 

Furhoffs undersökning vi fått tag på. Hans undersökning visar att flest nyheter i 

landsortstidningar härstammar från inbjudningar. 

 

3.1 En tredjedel av reportrarna har ett specialområde 

1994 kom Stig Arne Nohrstedts rapport En nyhetsdag: svenska nyhetsredaktioners 

organisation, reportrar och uppdrag ut. Den är en delstudie som ingår i projektet 

Journalistikens normer och är ett samarbete mellan forskare vid utbildningarna i journalistik 

och kommunikationsvetenskap i Göteborg, Sundsvall och Örebro. Under en dag i februari 

1992 undersökte man med hjälp av telefonintervjuer och frågeformulär de svenska 

nyhetsredaktionernas organisation och personal inom press, radio och tv. Med i 

undersökningen är 126 medier över hela landet. 

 

Resultatet av undersökningen visar bland annat att 34 procent av reportrarna inom 

lokalpressen hade ett specialområde. 10 procent hade kommun och samhälle som sitt område, 

8 procent polis och ting, 5 procent näringsliv, 4 procent barn, skola, vård och konsumtion, 3 

procent hade miljö, jord och motor som sitt område och 4 procent något annat. Både på 

lokalradion och på lokaltv:n var det ovanligt med specialreportrar. Däremot fanns det fler 

inom rikspressen. Man undersökte också fördelningen av uppdrag efter ämne. Inom 

lokalpressen handlade 17 procent av reportrarnas uppdrag om politik, 23 procent om ekonomi 

och fackliga frågor, 11 procent om brott och rättsfrågor, 24 procent om sociala frågor som 

vård och skola, 4 procent om invandring/flyktingar och 22 procent om annat. 
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3.2 Egna nyheter är det ultimata  

Monica Löfgren Nilsson är lärare och forskare vid Göteborgs universitet. I avhandlingen På 

Bladet, Kuriren och Allehanda (1994) har hon gjort en fallstudie på tre tidningars 

nyhetsredaktioner i Sverige för att undersöka hur journalisterna ser på sitt yrke och hur det 

dagliga arbetet organiseras. Enligt Löfgren Nilssons studie är målsättningen på samtliga 

tidningar att öka andelen egna nyheter, det vill säga nyheter som har sitt ursprung i 

redaktionens och reportrarnas initiativ. Men även om de egna nyheterna prioriteras högt 

verkar det vara viktigt för tidningarna att de lever upp till sin informationsfunktion. 

Hon tycker sig dock märka att många tycker att de publicistiska värderingarna inte grundar 

sig på tidningarnas uppgift i det demokratiska samhället. Istället handlar det om att det måste 

finnas nyheter som intresserar många eftersom de därmed säljer. 

 

3.3 Flest nyheter kommer från inbjudningar 

I Makten över journalistiken (1986) menar den svenske mediekritikern Lars Furhoff att det är 

viktigt att beakta redaktionens relationer till omvärlden när det handlar om att få uppslag till 

nyheter. Furhoff undersöker nyhetsvärderingens villkor genom att studera 47 olika 

redaktioner runtom i landet under en dag eller en vecka beroende på produktionens 

omfattning. Av dessa 47 redaktioner är 13 stycken redaktioner på landsortstidningar. Han 

väljer att dela in uppslagen till de publicerade nyheterna i fyra kategorier: tips, bevakning, 

inbjudan och telegram.  

 

Enligt Furhoffs undersökning kommer flest nyheter i landsortstidningar från inbjudningar. 

Närmare bestämt kommer ungefär en tredjedel av nyhetsinnehållet från denna kategori. 

Därefter härstammar nästan lika många nyheter från tips eller telegram. Men jämfört med 

inbjudningar, tips och telegram har få nyheter sitt ursprung i bevakning. Endast 11 procent av 

nyhetsinnehållet kommer från denna kategori.  

 

Furhoff menar att landsortstidningarna är bäst representerade i undersökningen och 

presenterar därför en mer detaljerad tabell över ursprunget till deras nyhetsmaterial. I denna 

tabell ser man att det vanligaste ursprunget är inbjudningar från organisationer med 22 

procent av nyhetsinnehållet. Enligt undersökningen är det betydligt vanligare än att 

tidningarna själv bevakar organisationerna, där endast en procent av nyheterna har sitt 

ursprung. Så borde det inte vara menar Furhoff.             
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Med tanke på det inflytande organisationerna har – och med beaktande av att 

endast 1 procent av innehållet utgörs av ´bevakning av organisation´ – måste 

man konstatera att landsortstidningarna knappast fullgör sin 

granskningsuppgift på detta område på ett acceptabelt sätt. (Furhoff, 1986, s 

92 ff) 

Furhoff menar att man kan dra samma slutsatser angående bevakningen av företag som enligt 

resultatet av undersökningen är obefintlig. Ändå publiceras nyheter efter inbjudningar från 

företag. Enligt Furhoffs mer detaljerade tabell förekommer inte heller någon bevakning av 

varken polis, åklagare eller domstol.  Resultatet visar däremot att många lokala nyheter har 

sitt ursprung i andra medier och inom den egna redaktionen. Dessa nyheter har upptäckts i till 

exempel lokalradion och i den konkurrerande tidningen. Men många av idéerna kommer dock 

från den egna tidningen, till exempel i form av uppföljningar. Furhoff sammanfattar 

undersökningen med att den ”ger bilden av medier som för sin publicitet i överraskande hög 

grad är beroende av initiativ från dem man skriver om” (Furhoff, 1986, s 95).  

 

3.4 Pressmeddelanden dominerar 

På 1980-talet studerade den tyska medieforskaren Barbara Baerns nyhetsflödet i Nordrhein-

Westfalens massmedier. Detta för att försöka få fram ett mått på effektiviteten hos 

nyhetskällorna genom att undersöka nyhetsartiklarnas ursprung. Resultatet i hennes 

undersökning visade att två tredjedelar av nyhetsinslagen hade sitt ursprung i 

pressmeddelanden eller presskonferenser. En tiondel av nyheterna kom till efter egna initiativ 

från journalisterna. (Andersson Odén, 2001) 

 

I Reviving the fourth estate (1998) refererar journalisten, författaren och akademikern 

Julianne Schultz till en tidigare undersökning hon gjort vilken visade att hälften av det som 

publicerades i de stora australiensiska tidningarna hade sitt ursprung i pressreleaser.  

 

4. Teori 
Eftersom forskningen kring medier och deras källor har pågått under ett antal år nu finns det 

en del redan utvecklade teorier att utgå ifrån. Redan på 70-talet utvecklade Gaye Tuchman sin 

teori om nyhetsnätet som vi tycker är intressant och som vi känner att vi kan koppla en stor 

del av vår undersökning till. Enligt denna teori har medierna ett stort nät över hela världen 

som de fångar nyheter med. Nätet är tätare vävt över platser där makt finns koncentrerad 
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eftersom chansen att påträffa nyheter är större där. På sådana platser placerar man fler 

reportrar än på platser där det är mer osannolikt att det händer något som är viktigt att 

rapportera om. (Tuchman, 1978) 

 

Under mitten av 90-talet kom Shoemaker och Reese med sin ofta citerade teori om vad som 

påverkar innehållet i medierna. Enligt dem finns det fem olika nivåer som påverkar varandra 

och som rymmer olika faktorer med inverkan på innehållet. Inifrån redaktionen påverkar 

faktorer som rutiner och ekonomi men även reportrarnas egna värderingar och attityder. 

Utifrån påverkar exempelvis olika intressegrupper som vill få ut sitt budskap i medierna. 

(Shoemaker & Reese, 1996) 

 

4.1 Många faktorer påverkar innehållet 

Pamela J. Shoemaker och Stephen D. Reese har i sin bok Mediating the message (1996) byggt 

upp ett system av hierkiska teorier om vilka faktorer som har inflytande över mediernas 

innehåll. ”We argue that the message, or media content, is influenced by a wide variety of 

factors both inside and outside media organizations.” (Shoemaker & Reese, 1996, s 11) 

De har delat upp de faktorer som påverkar mediernas innehåll i fem olika nivåer. 

 

 

 

 

Ideologisk nivå 

Extramedienivå 

Organisationsnivå 

Medierutinnivå 

Individuell nivå 

Figur 1. Shoemaker och Reeses hierarkiskt uppbyggda modell över faktorer som påverkar 
mediernas innehåll. 
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Den första är den individuella nivån som handlar om den enskilde medarbetaren på 

medieföretaget. Dennes personliga attityder, värderingar och övertygelser som politiska 

ståndpunkter eller religiös tro påverkar innehållet liksom personens kön, utbildning och 

etnicitet med mera. Men det som Shoemaker och Reese tror påverkar mest är hur personen ser 

på sin professionella yrkesroll. De tror inte att kommunikatörernas karaktärer, bakgrund och 

erfarenheter direkt påverkar innehållet, men att innehållet blir påverkat i den utsträckningen 

att sådana faktorer influerar både personliga och professionella attityder och roller. 

 

På nästa nivå, medierutinnivån, tar de upp faktorer som vilka rutiner som finns på företaget 

och hur de formar den omedelbara närmiljön och sättet som reportrarna arbetar på. De tar upp 

exemplet med en gatekeeper som måste sålla bland en stor mängd nyheter som kommer in till 

redaktionen. Då är det inte bara dennes personliga tycke som bestämmer. Vederbörande 

representerar sitt yrke och företaget denne jobbar på vilket begränsar urvalet. 

 

Till organisationsnivån räknas påverkansfaktorer som regler inom företaget, interna 

strukturer, företagets mål, ekonomi, marknad, teknik och ägarskap. Det handlar om större och 

mer komplicerade strukturer än de som återfinns på medierutinnivån. Policys som kommer 

från toppen gäller över de rutiner som finns på en lägre nivå. 

 

Det finns även en hel del faktorer utanför medieföretaget som ändå påverkar innehållet. Dessa 

placerar Shoemaker och Reese på extramedienivån. Exempel på sådana faktorer är 

intressegrupper, reklamkampanjer, annonsörer, publiken, staten och näringslivet. 

Intressegrupper ligger på för att få ut sitt budskap i medierna. Ofta skickar de 

pressmeddelanden och det är också ofta som dessa publiceras i medierna. Staten kan påverka 

genom lagar, regler, skatter och bidrag. Annonsörerna har stor makt eftersom medieföretagen 

är beroende av dem för att hävda sig ekonomiskt. Om annonsörerna får dålig publicitet kan de 

hota med att dra in sina insatser. 

 

Den översta nivån är den ideologiska. Den omfattar alla de andra nivåerna och är mest makro 

av alla. Med ideologi menar Shoemaker och Reese en symbolisk mekanism som fungerar som 

en sammanhållande och integrerande kraft i samhället. Ideologi styr hur vi uppfattar världen 

runt omkring oss och vad vi ser som naturligt och självklart. Ideologi handlar inte om 

individuell tro på ett system utan det representerar ett fenomen på samhällsnivå. Den 

ideologiska nivån handlar mycket om hur makten är fördelad i samhället, hur den spelas ut i 
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medierna och hur de mäktiga källorna agerar efter eget intresse, inte som individer utan som 

en organisation. Medieföretagen och innehållet påverkas av hur samhället ser ut och vilken 

ideologi som dominerar i detta samhälle. (Shoemaker & Reese, 1996)  

 

4.2 Nätet som fångar nyheter 

Idén om ett nyhetsnät utvecklades av medieforskaren Gaye Tuchman. I Making News (1978) 

liknar hon mediernas nyhetsinsamling vid ett spindelnät som breder ut sig över världen och 

med hjälp av detta nät kan medierna fånga upp nyheter. Nätet är tätare vävt över platser där 

makten finns koncentrerad. Reportrar placeras där det är mest sannolikt att nyheter dyker upp.  

 

For just as earlier newspapers placed reporters at police stations, where 

sensational cases might be located, so today´s news media place reporters at 

legitimated institutions where stories supposedly appealing to contemporary 

news consumers may be expected to be found. (Tuchman, 1978, s 21).  

 

Enligt Tuchman vill redaktionerna helt enkelt lägga en filt över världen för att fånga upp alla 

nyheter. Men hon menar att det finns en betydelsefull skillnad mellan vad en filt kan fånga 

upp jämfört med vad ett nät kan. Ett nät har hål. Det finns med andra ord platser där det 

plötsligt och oväntat händer något och då är det svårare att få rapporter därifrån. Hur stora 

hålen i nätet tillåts att vara handlar alltså om hur mycket redaktionerna kan eller väljer att 

bevaka.  Tuchman skriver också om att konkurrerande nyhetsredaktioner lånar nyheter från 

varandra för att försäkra sig om att alla nyheter blir hittade.  

 

4.3 Källan som leverantör eller intressent 

Sahlstrand (2000) beskriver synen på källorna utifrån två perspektiv. Det första är att källan är 

en leverantör, en instans där journalisterna kan hämta information och yttranden. Källan kan 

då vara ett annat medium, någon bekant till journalisten, en ledare för ett företag eller 

offentliga dokument. Journalisten söker aktivt efter och utvärderar olika källor och dess 

information.  

 

Men källan kan också ses som en intressent som vill gynna sina egna intressen. Det är ofta 

företrädare för företag, myndigheter och organisationer som aktivt kommunicerar med 

medierna. De vill få så mycket uppmärksamhet som möjligt i medierna, till exempel för att de 
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vill sälja in en produkt eller en idé. Ur journalisternas perspektiv är källan en leverantör men 

om man ser till hela nyhetsflödet är källorna en del av marknaden där information byts mot 

publicitet. 

 

4.4 Tryckmodellen och marknadsmodellen  

Sahlstrand (2000) skriver också om två modeller; tryckmodellen och marknadsmodellen. 

Enligt tryckmodellen blir medierna utsatta för ett stort tryck utifrån, bland annat från möjliga 

källor. De villkor som råder på nyhetsmarknaden är en stor orsak till detta tryck och 

ekonomiska faktorer anses vara ett hinder för medieorganisationen. Ett mått på bra kvalité är 

enligt detta perspektiv att medierna är oberoende av det yttre trycket. Men eftersom 

journalister alltid är beroende av källor ifrågasätter Sahlstrand detta perspektiv som 

utgångspunkt. Utan källor, medium, finansiering och publik kan inte journalistiken fungera 

menar han. 

 

Enligt marknadsmodellen handlar oberoende inte om att värja sig från det yttre trycket utan 

om att markera ett eget journalistiskt yttrandespråk. Trycket utifrån ser man istället som en 

möjlighet då större tryck också innebär ett större flöde av information och möjliga nyheter. 

Det är viktigt att värna om journalistikens trovärdighet och att vara en attraktiv grindvakt. 

Journalisterna ska vara oberoende i en förmedlande roll, inte i en granskande. De verkar på en 

marknad där information byts mot publicitet.  

 

5. Metod  

För att försöka besvara våra forskningsfrågor har vi valt att göra en översiktlig kvantitativ 

undersökning. Eftersom få forskare undersökt exakt det vi gjort tidigare har vi inte hittat 

någon bra metod att använda oss av. Därför har vi utvecklat vår egen. De dagar som omfattas 

av vår undersökning har vi ringt till de båda tidningarna och intervjuat dels de nyhetschefer 

som haft ansvar för publicering av nyheter både på Karlskronasidorna och de sidor som ägnas 

åt hela länet, de så kallade Blekingesidorna, och dels de reportrar som arbetat på 

lokalredaktionerna. Vi har helt enkelt arbetat oss igenom tidningen med exemplaret framför 

oss och frågat varifrån respektive nyhet kan härledas med avseende på källa. På så vis kunde 

den person vi talade med inte undvika någon text som han eller hon inte var nöjd med. 

Eftersom vi båda två också arbetat på en lokaltidning vet vi till exempel vilken typ av nyheter 

som kommer från polisen och vad som är rimligt att vara egna nyheter. 
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Vi hoppas att vi på så vis kunnat undvika problemet med att intervjupersonerna eventuellt inte 

talar hela sanningen. 

 

5.1. Urval 

Vi har undersökt de lokala nyheter som publiceras i Blekinge läns tidning och Sydöstran, de 

två lokala tidningarna i Blekinge län. Andersson Odén (2004) använder sig av en så kallad 

syntetisk vecka då han slumpvis väljer ut en måndagstidning, en tisdagstidning och så vidare 

så att varje veckodag finns representerad i urvalet, utan att de är i följd. ”På så sätt undviks att 

enstaka händelser får orimligt stort genomslag i analysen”. (Andersson Odén, 2004, s 25) 

 

Vi har gjort om den här metoden en aning och istället för att låta slumpen avgöra har vi 

medvetet valt ut sex dagar att undersöka. Det blev måndagen den 13 oktober, tisdagen den 21 

oktober, onsdagen den 29 oktober, torsdagen den 6 november, fredagen den 14 november och 

lördagen den 22 november. Vårt undersökningsmaterial är de texter om lokala händelser som 

publicerats i de givna tidningarna de enligt ovan utvalda dagarna. Vi har valt att undersöka de 

artiklar och notiser som finns på de båda utvalda tidningarnas lokalsidor, det vill säga 

Karlskronasidorna, Ronnebysidorna, Karlshamnsidorna, Olofströmsidorna och 

Sölvesborgsidorna samt Blekingesidorna. Vi har inte undersökt förstasidorna. 

Vårt undersökningsmaterial består av 703 texter, varav 383 är artiklar och 320 är notiser.  

 

Ett fåtal gånger har vi både på Blekingesidorna och på lokalsidorna hittat texter från TT som 

inte handlar om Blekinge eller närliggande samhällen. Vi har valt att plocka bort dessa 

eftersom vi inte tycker de platsar i vårt undersökningsmaterial. De TT-texter som handlar om 

exempelvis Kristianstad och Älmhult har vi däremot tagit med i undersökningen eftersom 

dessa orter ligger nära Blekinge. 

  

5.2 Kategorier  

Vi har valt att dela in texternas ursprung i olika kategorier. I litteraturen vi läst har 

kategorierna handlat om källor, men eftersom vi undersöker ursprungsidén till nyheterna 

passar inte dessa kategorier oss helt och hållet. Vi har läst och inspirerats av Lars Furhoffs 

(1986) undersökning om publicerat nyhetsmaterials ursprung där han bestämt sig för att 

använda sig av fyra olika kategorier. Men vi har ändå valt att formulera och definiera egna 

kategorier som bättre passar vårt innehåll. Vi bestämde inte kategorierna i förväg utan de 

uppkom så att säga inifrån när vi började ringa och registrera varifrån reportrarna själva ansåg 
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att nyheterna hade sitt ursprung. På så sätt identifierade vi inifrån, snarare än påtvingade 

utifrån, vilka kategorier som vi behövde. Att vi till exempel skulle inkludera en kategori för 

annonser som källa var vi inte medvetna om innan vi började. I följande stycken definierar vi 

separat de källor som vi kodat som nyheternas olika ursprung. 

 

5.2.1 Kommunbevakning 

I denna kategori har vi valt att ha med nyheter som reportern hittar under den så kallade 

kommunrundan. Vi tar då också med nyheter som har sitt ursprung i nämndmöten, 

sammanträden i kommunfullmäktige och kommunstyrelse etcetera. Ofta hålls det 

presskonferens i samband med något nämndmöte och nyhetstexter därifrån tar vi med i 

kommunkategorin. Också pressmeddelanden som kommer från kommunala organ placeras i 

denna kategori. Om något enskilt parti däremot skickar ut ett pressmeddelande eller har 

presskonferens räknar vi det till kategorin pressmeddelanden. Eftersom man under 

kommunrundan också går till länsstyrelsen och regionförbundet inkluderar vi även dessa i 

samma kategori. Hit räknar vi också nyheter som reportern funnit på kommunens hemsida. 

Om en politiker eller tjänsteman på kommunen tipsar tidningsredaktionen räknar vi detta som 

ett tips.  

 

5.2.2 Polis och räddningstjänst 

Alla nyheter som kommer från polis eller räddningstjänst placeras i den här kategorin. Det 

kan exempelvis vara artiklar och notiser som skrivs efter att man haft sin dagliga kontakt med 

polis och räddningstjänst eller nyheter som det berättats om på polisens presskonferens.  

 

5.2.3 Tingsrätten och andra domstolar 

Varje dag kollas nya åtal och domar hos tingsrätten och nyheter som kommer därifrån räknar 

vi till denna kategori. Här har vi också med nyheter som kommer från andra domstolar, till 

exempel hovrätten, länsrätten och miljödomstolen. 

 

5.2.4 Pressmeddelanden 

Ofta skickar olika företag, partier, organisationer och intressegrupper pressmeddelanden som 

innehåller något som de vill att tidningarna ska skriva om. Tidningarna brukar också bli 

inbjudna till presskonferenser och få pressinbjudningar till olika evenemang. Alla nyheter 

som härstammar från något av ovanstående placerar vi i kategorin pressmeddelanden. Dock 

inte de som kommer från kommunen eller polisen eftersom dessa faller under egna kategorier. 
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Johanna Petersson på Sydöstran i Sölvesborg använde begreppet ”blänkare” för nyheter som 

organisationer och föreningar vill ha med i tidningen. Hon ville inte kalla det för tips så vi 

kom fram till att vi placerar även dessa artiklar i den här kategorin. 

 

5.2.5 Tips till redaktionen 

Lokalpressen har många engagerade läsare som hör av sig med tips av olika slag. Alla nyheter 

som härstammar från tips hamnar i kategorin tips till redaktionen. Om en person som arbetar 

på exempelvis en myndighet hör av sig med tips räknar vi det till denna kategori om vi anser 

att han eller hon i det specifika fallet representerar sig själv och inte myndigheten.  

 

5.2.6 Nyhetsbyråer och andra medier 

Här placeras nyheter som redaktionen uppmärksammat i andra medier som till exempel 

lokalradion eller den konkurrerande dagstidningen. McQuail (2005) klassar även nyhetsbyråer 

som andra medier vilket vi valt att också göra. 

 

5.2.7 Hittat i annonser  

Vi har också med en kategori av nyheter som hittats i den egna tidningens annonser. Det kan 

vara annonser om till exempel en julmarknad som kommer att äga rum. 

 

5.2.8 Redaktionens egna idéer 

Här placeras nyheter som någon medarbetare på redaktionen själv har kommit på, det vill säga 

egna initiativ. Kanske vill tidningen följa upp något som det har skrivits om tidigare och då 

räknar vi uppföljningen hit även om den ursprungliga nyheten har en annan källa. 

Uppföljningen är ju ändå en egen idé tycker vi. 

 

5.3. Metoddiskussion 

Vi har valt att inte ha med en övrigt-kategori av två anledningar. Dels har så gott som alla 

texter kunnat placeras in i någon av de kategorier vi har och endast ett fåtal har varit svåra att 

entydigt kategorisera, men vi har ändå löst det. Dels tycker vi inte att en övrigt-kategori säger 

så mycket. Man lär sig helt enkelt ingenting på att veta att si och så många texter kommer från 

övrigt, eftersom man inte vet vad övrigt står för. Har man med en sådan kategori finns det 

också risk att man av bekvämlighet placerar texter där som egentligen hade kunnat passa in i 

en bestämd kategori.  
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Om någon annan gjort undersökningen hade de kanske klassat nyheterna i andra kategorier än 

vad vi valde att göra. Vi valde till exempel att placera presskonferenser och 

pressmeddelanden från kommun och polis i deras respektive kategorier istället för i 

pressmeddelande-kategorin, vilket så klart kan diskuteras. Men för oss kändes det bäst att 

hålla ihop allt som kom från kommunen i en kategori och allt som kom från polisen i en 

kategori.  

 

En del fall var svårbedömda och vi fick helt enkelt kategorisera dem där vi tyckte att det 

kändes mest rätt. Ett exempel på ett svårt fall var när en text hade sitt ursprung i ett veckobrev 

från Sweden rock festival. Vi har ingen kategori som heter nyhetsbrev men det måste ändå in 

någonstans. Vi klassade det till slut som ett pressmeddelande eftersom vi tyckte att det var 

mest lämpligt. Ett annat liknande exempel är när idén till en nyhet kom från kyrkans 

höstlovsprogram. Om kyrkan skickat det till medierna tycker vi att det är bäst att räkna det 

som ett pressmeddelande även om det inte är ett klockrent sådant. En annan gång hade en 

reporter hittat en nyhet på internet, men han kom inte ihåg exakt var. Den texten lade vi i 

kategorin andra medier eftersom vi anser att internet är ett medium. 

 

När vi började ringa hade vi inte kategorierna helt klart för oss. Det fanns en viss risk att vi 

skulle bedöma saker och ting olika, men det löste vi genom att skriva upp vad de svarade och 

kategoriserade dem först när vi hade bestämt kategorierna. 

 

Vår undersökning kan inte visa hur stor påverkan från annonsörerna egentligen är. I vår 

kategori med annonser har vi endast med sådana texter som blivit inspirerade av en annons i 

tidningen. Men den säger ingenting om hur många texter som skrivs om företag som 

annonserar i tidningarna. Detta kan ses som en brist men är något som är väldigt svårt att 

undersöka. Reportrarna är antagligen inte särskilt villiga att erkänna när sådana texter skrivs. 

Dessutom hade det varit för mycket arbete för att vi skulle kunna hinna med att undersöka 

saken i vår C-uppsats. 

 

Vi har undersökt två lokaltidningar i Blekinge. Givetvis kan resultatet skilja sig från övriga 

tidningar i landet. Men återigen var det vad vi hann med att göra under den tid som stod till 

vårt förfogande. 
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5.4 Giltighet och tillförlitlighet  

När man genomför en vetenskaplig undersökning måste man kunna underbygga sina 

påståenden och slutsatser. Undersökningen måste vara både giltig och tillförlitlig. Med 

giltighet menas att man verkligen undersökt det man hade för avsikt att göra. Tillförlitlighet 

innebär att de uppgifter man uppger är riktiga, till exempel att siffror och tabeller stämmer. 

(Ekström & Larsson, 2000)  

 

Vi anser att vår undersökning är giltig eftersom vi undersökt det vi sagt att vi skulle och 

eftersom vi besvarat forskningsfrågorna. Vi har undersökt de tidningar vi hade för avsikt att 

undersöka och studerat alla de artiklar och notiser på de sidor vi från början bestämt oss för.  

Tillförlitligheten är även den god. Vi har flera gånger räknat om vårt resultat och dubbelkollat 

så att alla siffror stämmer. 

 

6. Resultat och analys 

För att underlätta läsningen har vi valt att presentera resultat och analys som en helhet i stället 

för att behandla dessa båda i separata texter. 
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Figur 2. Ursprunget till samtliga undersökta texter, angivet i procent. 
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Det sammanlagda resultatet från Blekinge läns tidning och Sydöstran visar att nyheterna oftast 

har sitt ursprung i bevakningen av polis och räddningstjänst. Av 703 undersökta artiklar och 

notiser är 189 polisnyheter, det vill säga över en fjärdedel.  

Enligt rapporten En nyhetsdag. Svenska nyhetsredaktioners organisation, reportrar och 

uppdrag (1994) är tio procent av alla reportrar specialinriktade på kommun och samhälle. 

Åtta procent har polis och ting som sitt specialområde. Detta borde medföra att dessa områden 

får mer bevakning och det visar också våra resultat. I vår undersökning är det som ovan nämnt 

polisnyheter som dominerar, och därefter är det väldigt jämnt mellan kommunbevakning, 

pressmeddelanden och egna idéer.  

 

Vad gäller pressmeddelanden har vi kommit fram till att lokaltidningarna använder sig mindre 

av pressmeddelanden än vad tidigare forskning visar. Andersson Odén (2001) tar upp Baerns 

undersökning som visar att hela två tredjedelar av det tyska massmedieinnehållet härstammar 

från pressmeddelanden och presskonferenser. Furhoff (1986) kommer fram till att en tredjedel 

av nyheterna i 13 undersökta landsortstidningar kommer från inbjudningar från företag, 

myndigheter och organisationer. Av vårt totala undersökta nyhetsmaterial kommer endast en 

sjättedel från pressmeddelanden. Nyheter med ursprung i annonser är absolut minst 

förekommande i vår undersökning. 

 

6.1 Många polisnyheter blir notiser  

Av samtliga nyheter från Blekinge läns tidning och Sydöstran har största delen, 27 procent, 

sitt ursprung i journalisternas kontakt med polisen. Vår hypotes om att de allra flesta 

polisnyheter blir notiser visade sig stämma.  

 

 
 

 

 

Figur 3. Exempel på typiska polisnotiser.
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Polisnotiser utgör mer än hälften av de båda tidningarnas samtliga notiser. Till exempel 

kommer hela 77 procent av notiserna på Blekinge läns tidnings redaktion i Karlshamn från 

polisbevakningen. Det stämmer inte alls överens med Furhoffs (1986) resultat. Hans 

undersökning visar att inga nyheter alls härstammar från bevakning av polis, åklagare och 

domstol. Vi finner Furhoffs resultat märkligt. 

 

De lokaltidningar som vi undersökte har alltså många polisnotiser men däremot är knappt 6 

procent av tidningarnas artiklar polisnyheter. På Sydöstrans Sölvesborgssidor kommer inte en 

enda artikel från polisen. Detta går emot Palm och Skogerssons (2008) idé om att många 

polisnyheter blir toppnyheter. Vår undersökning visar att polisnyheter är allra minst 

förekommande på Blekingesidorna. 
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6.2 Huvudredaktionerna skiljer sig från lokalredaktionerna  

Båda tidningarna har sina huvudredaktioner i Karlskrona och lokalredaktioner i Ronneby, 

Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Alla redaktionerna bidrar även med texter till 

Blekingesidorna. 

 

Figur 4. Ursprunget till samtliga undersökta notiser, angivet i procent. 
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Blekinge läns tidnings huvudredaktion har mestadels nyheter från polisen. De utgör totalt 40 

procent av alla texter. Därefter kommer pressmeddelanden med 22 procent. 

Lokalredaktionerna skiljer sig en del från huvudredaktionen. Till exempel har 

Karlshamnredaktionen endast 2 procent nyheter som härstammar från pressmeddelanden.  

Den enda redaktionen som har lägre procentandel texter från kommunen än vad 

huvudredaktionen har är Ronneby. De övriga redaktionerna har betydligt mer texter med 

ursprung i kommunbevakningen. 

 

Huvudredaktionen har inte så många artiklar som kommer ur egna idéer inom redaktionen, 

bara drygt 14 procent. På alla de andra redaktionerna kommer mellan 20 och 30 procent av 

artiklarna från denna kategori. Blekinge läns tidnings Blekingesidor skiljer sig en hel del från 

de övriga lokalsidorna. Flest texter har där sitt ursprung i egna idéer. Därefter kommer tips 

och pressmeddelanden. Flest notiser kommer från kommunen och pressmeddelanden och inte 

från polisen som är fallet på alla de andra lokalsidorna.  

 

Sydöstrans redaktioner skiljer sig mycket sinsemellan. Huvudredaktionen har mycket texter 

som härstammar från polisen. Mest är det notiser, men även en hel del artiklar. Redaktionerna 

både i Ronneby och i Olofström har däremot väldigt få polisnyheter. Karlshamn har många 

polisnotiser men få polisartiklar. 

 

Huvudredaktionen har använt sig mindre av pressmeddelanden än vad alla de övriga 

redaktionerna har gjort. Men av huvudredaktionens artiklar kommer de allra flesta från egna 

idéer. Ingen annan redaktion har lika stor andel egna artiklar. 

Redaktionerna i Sölvesborg, Olofström och Karlshamn har fler nyheter från kommunen än de 

i Karlskrona och Ronneby. På Sydöstrans Blekingesidor kommer de allra flesta texter ur egna 

idéer. Det gäller speciellt artiklarna där nästan hälften kommer från denna kategori. Däremot 

kommer få av notiserna därifrån. Där dominerar istället återigen polisnyheterna. 

 

6.3 Efter helgen kommer måndagen 

I måndagstidningarna märks polisnotisernas dominans mycket tydligt. I Sydöstran utgör de 

hela 89 procent av notiserna och i Blekinge läns tidning 83 procent. Nyheter från kommunen 

finns det knappt några alls på måndagen. 
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6.4 Läget på bostadsmarknaden och kvinnliga älgjägare 

Vi har valt att titta närmare på innehållet i de texter som har sitt ursprung i pressmeddelanden 

och journalisternas egna initiativ. Vi fann att de texter som kommer från pressmeddelanden 

till största delen handlar om evenemang av olika slag, till exempel konstutställningar, 

konserter, invigningar, föreläsningar eller aktiviteter för barn. Undersökningar gjorda av 

organisationer är också vanligt. Vi hittade många artiklar och notiser som berättar om att det 

har gått bra för något företag eller kommun. De brukar skicka ut pressmeddelanden om nya 

satsningar de tänker göra. Det skickas också ofta ut pressmeddelanden när någon vunnit något 

eller fått en utmärkelse. Nästan alltid är nyheterna som har sitt ursprung i pressmeddelanden 

av positiv karaktär.  

 

Nyheterna som har sitt ursprung i 

journalisternas egna initiativ är av mer 

blandad karaktär. Det är allt från 

kvinnliga älgjägare till den strävhåriga 

taxen Ludde som får följa med husse 

till jobbet och vakta hans lastbil.   

Figur 5. Ursprunget till Sydöstrans samtliga notiser under måndagen den 13 oktober, 
angivet i procent. 

Figur 6. Exempel på en egen nyhet. 
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Många texter lyfter fram någon vanlig människa som inte behöver vara en elitperson. De allra 

flesta berör ämnen som vård och sjukdom, äldre och äldrevård, ekonomi, varsel och 

arbetslöshet. Flera nyheter handlar också om skolnedläggningar som under undersökningen 

var en stor fråga i flera av Blekinges kommuner. En stor andel av nyheterna som härstammar 

från egna idéer är uppföljningar av tidigare publicerade artiklar.  

 

6.5 Inga stora skillnader mellan tidningarna  

Enligt Löfgren Nilssons (1994) studie är målsättningen för tidningarna att ha så många egna 

nyheter som möjligt. Baerns undersökning från 1980-talet visar att en tiondel av det tyska 

massmedieinnehållet har sitt ursprung i egna initiativ. Våra resultat visar att de tidningar vi 

har undersökt är bättre på egna nyheter än så. 14 procent av Sydöstrans nyheter kommer ifrån 

egna idéer medan Blekinge läns tidning har 15 procent egna nyheter. Vår föreställning om att 

Sydöstran skulle ha fler egna nyheter eftersom de har mindre resurser att bevaka 

nyhetshändelser och därför tvingas komma med fler egna idéer visade sig alltså inte få stöd. 
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Figur 7. Ursprunget till samtliga av Sydöstrans texter, angivet i procent. 
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Även i de övriga kategorierna är de båda undersökta tidningarna väldigt lika. Den största 

skillnaden finns i kategorierna kommun och polis. Sydöstran har cirka 18 procent 

kommunnyheter jämfört med Blekinge läns tidnings 13 procent i samma kategori. Däremot 

har Blekinge läns tidning fler nyheter som kommer ifrån polisen, närmare bestämt 33 procent 

jämfört med Sydöstran som har 22 procent polisnyheter.  

Båda tidningarna hade väldigt få nyheter med ursprung i annonser. I Sydöstran hittade vi fem 

stycken, men i Blekinge läns tidning fanns bara en. Vad gäller nyheter som kommer ifrån 

pressmeddelande och liknande ser vi en viss skillnad mellan tidningarna. De resulterar något 

oftare i notiser i Sydöstran och i artiklar i Blekinge läns tidning. Sydöstran har högre andel 

polisnyheter på sina Blekingesidor än vad Blekinge läns tidning har. 

 

6.6 Sammanfattning 

Vi kom i vår undersökning fram till att en fjärdedel av alla nyhetstexter som publiceras på 

lokalsidorna i lokaltidningar har sitt ursprung i polisen. Den största delen av dessa är dock 

notiser. Av alla undersökta notiser kommer hälften från polisen. Däremot härstammar endast 

6 procent av artiklarna från polisen. Polisnyheternas dominans märks tydligast på måndagar. 

 

Figur 8. Ursprunget till samtliga av Blekinge läns tidnings texter, angivet i procent. 
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Resultatet visar på färre nyheter med ursprung i pressmeddelanden än vad tidigare forskning 

kommit fram till. Totalt kommer knappt 16 procent av de undersökta artiklarna och notiserna 

från pressmeddelanden. Vid en närmare granskning av dessa texter märkte vi att de mestadels 

handlar om evenemang av något slag och att de nästan alltid är av en positiv karaktär. 

 

Resultatet visar på en likartad rapportering mellan de båda undersökta tidningarna. En viss 

skillnad kan dock ses mellan de olika redaktionerna inom varje tidning. Lokalredaktionerna 

har en tendens att använda sig mer av nyheter från kommunen än vad huvudredaktionerna 

gör. 

 

15 procent av de publicerade texterna på lokalsidorna har sitt ursprung i reportrarnas eller 

redaktionernas egna idéer. Det går inte att se några speciella tendenser angående deras 

innehåll utan de berör vitt skilda ämnen. 

 

7. Slutsatser och diskussion  

Syftet med vår undersökning var att ta reda på varifrån nyheterna i lokaltidningarna 

egentligen kommer. Vi ville veta hur mycket som har sitt ursprung i exempelvis kommunen, 

polisen, pressmeddelanden och egna idéer. Resultatet, att flest nyheter kommer från polisen, 

överraskar oss inte direkt. Vi vet från tidigare erfarenhet som reportrar att poliskollen 

resulterar i många nyheter även om de flesta blir notiser.  

 

Däremot trodde vi inte att tidningarna skulle ha så många nyheter baserade på egna idéer som 

de faktiskt har. Den tidigare forskning i ämnet som vi studerat visar att en väldigt stor del av 

nyheterna i massmedierna baseras på pressmeddelanden. Och enligt Shoemaker och Reese 

(1996) blir en stor del av de pressmeddelanden som strömmar in till redaktionerna också 

publicerade. Därför trodde vi att även vårt resultat skulle visa att lokaltidningarna använde sig 

av fler pressmeddelanden än vad som visade sig vara fallet.  

 

Att vårt resultat visar på färre nyheter med ursprung i pressmeddelanden än vad tidigare 

forskning gör kan bero på att vi i vår studie valde att placera pressmeddelanden från 

kommunen i kommunkategorin. Om vi hade räknat även dessa till kategorin med 

pressmeddelanden hade antagligen även vårt resultat visat på fler nyheter med ursprung i 

pressmeddelanden. 
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7.1 Nyhetsnätet över Blekinge 

Tuchman (1978) har en teori om ett nyhetsnät som täcker hela världen och fångar upp 

nyheter. Under genomförandet av vår undersökning kunde vi också se att det finns ett 

nyhetsnät över Blekinge. Enligt Tuchman är nätet tätare vävt över platser där det finns mer 

makt, eftersom det är större chans att det dyker upp nyheter där. Man placerar med andra ord 

ut fler reportrar på dessa platser. I Blekinge är nätet tätast vävt över Karlskrona där de 

undersökta tidningarnas huvudredaktioner ligger och där det finns flest reportrar anställda. 

Där är makten i huvudsak koncentrerad till kommunen, polisen och tingsrätten, och det finns 

också specialreportrar som täcker dessa myndigheter.  

 

Även på lokalredaktionerna är man noga med att bevaka kommunen, polisen och tingsrätten 

trots att det där inte finns några specialreportrar. Därför tycker vi inte att det är konstigt att 

vårt resultat visar att en stor del av nyheterna på lokalsidorna kommer från kommunen och 

polisen och även en del från tingsrätten. 

 

7.2 Tryck både inifrån och utifrån 

Shoemaker och Reese (1996) menar att medieinnehållet påverkas av många olika faktorer 

både inom och utom medieföretagen. Vår undersökning kan knytas an till vad de kallar 

extramedienivån. Utanför redaktionerna finns många påtryckargrupper som gärna vill få ut sin 

åsikt i medierna. De anordnar till exempel presskonferenser och skickar ut pressmeddelanden. 

Detta tryck har medierna svårt att stå emot. Vår undersökning visar att just pressmeddelanden 

och dylikt är den andra mest förekommande källan till nyheter i lokaltidningarna. Detta 

resultat stämmer väl överrens med Shoemaker och Reeses modell.  

Men vi kan också se en koppling till deras medierutinnivå som handlar om vilka rutiner som 

finns på redaktionen. På lokaltidningarna är det rutin att varje dag bland annat gå till 

kommunen, länsstyrelsen och tingsrätten och att ringa polisen. Sahlstrand (2000) är med sin 

teori om olika källor inne på just det här. Han kallar dessa källor för leverantörer då de förser 

journalisterna med information. Att dessa källorganisationer bevakas så frekvent påverkar så 

klart innehållet i tidningarna. Genom vår undersökning kan man få förståelse för hur viktig 

denna dagliga bevakning faktiskt är. Men också att medierna är beroende av telegram från 

nyhetsbyråer och pressmeddelanden för att fylla sidorna.  
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7.3 Positiva pressmeddelanden blir positiva nyheter 

En av våra frågeställningar handlade om vilken typ av innehåll texterna har som kommer från 

pressmeddelanden respektive egna nyheter. Resultatet var ganska väntat men ändå intressant. 

Bland annat kom vi fram till att de texter som skrivs utifrån pressmeddelanden oftast okritiskt 

lyfter fram positiva saker. Det känns som en naturlig följd av att de företag, organisationer 

och myndigheter som skickar ut pressmeddelanden gör det för att få så mycket 

uppmärksamhet som möjligt i medierna för att marknadsföra sig själva och framställa sig 

själva i positiv dager, precis som Sahlstrand (2000) nämner i sin teori om källan som en 

intressent.  

 

En slutsats vi drar av detta är att pressmeddelandena inte skrivs om eller vinklas om särskilt 

mycket utan man köper helt enkelt det som står i dem och publicerar det i tidningen. 

Det finns givetvis också pressmeddelanden av negativ karaktär. Men de handlar nästan 

uteslutande om någon undersökning som gjorts, exempelvis ”Lätt för unga att köpa folköl i 

Karlskrona” (Sydöstran onsdag 29 oktober sida 28A). 

 

7.4 Bra eller dåligt med pressmeddelanden? 

Sahlstrand (2000) har enligt oss två intressanta modeller kallade tryckmodellen och 

marknadsmodellen. Medierna blir utsatta för ett stort tryck utifrån vilket enligt 

tryckmodellens förespråkare är något negativt. Ur marknadsmodellens synpunkt ses detta 

istället som positivt eftersom ett större flöde av pressmeddelanden och annat som kommer 

utifrån ger redaktionerna fler nyheter att välja mellan.  

 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att lokaltidningarna använder sig av relativt många 

pressmeddelanden, men vi tycker inte att det nödvändigtvis behöver ses som negativt. Mycket 

av det som kommer från pressmeddelanden och liknande är bra nyheter som redaktionerna 

annars hade gått miste om. Men däremot bör redaktionerna vara mer kritiska och inte bara låta 

påtryckargrupper och så kallade spin doctors komma till tals utan att fundera över varför de 

får publicitet. Enligt Schudson (2003) har källorna alltid ett syfte med att ge information till 

medierna och använder dem därför till sin egen fördel. Detta bör journalister vara medvetna 

om. 
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7.5 Vanliga människor lyfts fram 

Många av de nyheter som har sitt ursprung i egna uppslag inom redaktionen handlar om 

enskilda personer. Detta märktes speciellt i Sydöstran. Vi tror att många av de personer som 

lyfts fram är personer som reportrarna känner till privat, kanske en bekants bekant eller 

liknande. ”Reine blev uppsagd på nytt” (Blekinge läns tidning onsdag 29 oktober sida 16-17) 

och ”Gösta dagens hjälte i Nävragöl” (Sydöstran lördag 22 november sida 3A) är exempel på 

sådana artiklar. Vi tycker att det är roligt att de uppmärksammar vanliga människor och vi 

tycker att det är bra exempel på egna nyheter.  

 

7.6 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra om samma undersökning som vi nu gjort men istället välja 

tidningar på andra platser i landet för att se om det hade gett samma resultat. Man skulle 

också kunna rikta in sig på större tidningar på riksnivå. Ett annat förslag är att göra studien på 

andra typer av medier som radio, tv eller kanske någon webbtidning. Om man vill gå 

ytterligare ett steg längre kan man även jämföra med tidningar eller medier i andra länder. 

 

Vi har i vår undersökning valt att undersöka det som publicerats i tidningarna. Men många 

fler uppslag till nyheter kommer in till redaktionerna, även fast de kanske aldrig publiceras. 

Om man gör en studie på plats på en redaktion skulle man kunna ta reda på hur 

nyhetsvärderingen ser ut och vilken typ av nyheter som kasseras. 

 

Annonsörernas påverkan är något som vi inte kunnat gå in på särskilt djupt i vår undersökning 

men som vi ändå tycker är ett intressant ämne. Vidare forskning inom detta område hade varit 

spännande. Likaså professionella nyhetskällors påverkan på innehållet i medierna. 
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