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ABSTRACT 
In the beginning of this millennium the increasing level of work related illness was de-
scribed, in the public debate, as one of the most serious and costly social problems of 
our times. An important question in the present study is whether or not the newspapers 
contributed to make their readers, the politicians and other social actors aware of this 
vast and growing problem. 

Thus, the main purpose was to find out the extent of the news media coverage on oc-
cupational health/ill-health in Swedish newspapers in the end of the 1990s, and the ways 
in which the topic was framed. Furthermore the intent was to produce a better and 
deeper understanding of the factors influencing the coverage. 

Theoretically the study draws on framing theory. Framing here refers to the process 
through which complex issues are reduced to journalistically manageable dimensions in 
the construction of news stories, resulting in a text, a news story that presents and high-
lights some aspects and perspectives of the perceived reality but not others. 

A combination of research methods was used - A content and frame analysis of six 
months of occupational health coverage in seven newspapers; an interview study with 
journalists and their scientific sources about the news production; a one week’s news-
room study aimed at observing the everyday production of news; and finally, a short 
email survey directed to the editorial staff at the examined news papers, with the pur-
pose to get some indication on how the coverage of occupational health was organised 
and prioritized at the different newspapers. 

In the empirical analysis the newspapers´ picturing of occupational health/ill-health 
was compared with picture emerging from official statistics on occupational sickness 
and injury. In many respects a deviation was found between the two. Furthermore, simi-
larities and differences in content between different newspapers, between different news 
sections and between news stories written by journalists of different sex, were exam-
ined. 

A key finding is that the Swedish newspapers did not draw their readers’ attention to 
the extensive and growing problem at the places of work. A majority of the stories re-
lated to occupational health/ill-health were episodic, and treated the issues as isolated 
and random events rather than predictable and preventable problems, although there 
were also more thematic articles written during special circumstances. The results indi-
cate that a primary cause of the topics low priority in the newspapers was that the cov-
erage of occupational health/ill-health had not been integrated into the journalistic rou-
tines. 
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sources, scientists, science journalism, newsroom, news culture, “beat” news coverage, 
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Förord 

Jag såg en gång en film som handlade om den oerhört långa och komplicerade produk-
tionsprocess som föregick uppsättningen av musikalen ”Kristina från Duvemåla”. Fil-
men gjorde starkt intryck på mig. Det var så många människor som var delaktiga i pro-
duktionen av musikalen, varav många arbetade bakom kulisserna. På samma sätt är det 
med en avhandling, om än i något mindre skala. Jag står som ensam författare till denna 
bok, men i själva verket figurerar många personer i kulisserna utan vars hjälp avhand-
lingen inte hade haft sin nuvarande form. Det är till alla dessa avhandlingens scenarbe-
tare jag med detta förord vill rikta mitt varmaste tack. 

Den person, som privat och professionellt, har betytt mest för mig och mitt avhand-
lingsarbete är min make Håkan Johansson, som gick bort den 15 januari 2004. Utan 
honom hade jag aldrig börjat forska. Utan honom hade min värld sett väldigt annorlun-
da ut. Håkan var en ständig källa till inspiration och kunskap. Han utvidgade mina vyer 
med sin oerhörda kunskapsbredd och visade mig på de filosofiska djupen - på livets 
mening. Det senare gav en välbehövlig distans, men också inspiration till forskningen. 
Jag lärde mig också av hans osedvanligt stora mod. Håkan vågade stå upp för det han 
trodde på! Jag kommer också alltid att bära med mig hans tankar och framtidsvisioner 
kring hur forskningen borde vara organiserad och hur den borde bedrivas för att vi ska 
uppnå det kreativa forskningsklimat som är nödvändigt för kunskapsutveckling. 

Jag vill också rikta ett stort tack till professor Olle Findahl, min huvudhandledare, för 
att du alltid har trott på mig, trots att jag har gjort små teoretiska och metodologiska av-
stickare emellanåt, och för att du, på ditt diskreta sätt, har lotsat mig fram till disputatio-
nen. 

Vanni Tjernström, min bihandledare och vän, tack för det oändligt antal timmar du 
har ägnat åt att läsa olika manusutkast. Utan din skarpa inifrånläsning, din stringens och 
din lysande förmåga att ge konstruktiv kritik, hade inte avhandlingen blivit vad den 
blev. 

Mikael Bergenheim, min andre bihandledare, du har varit en sann vän i nöden när jag 
har råkat ut för skrivkramp eller annat trassel under arbetets gång. Trots att du inte be-
finner dig inom mitt ämnesområde har du, tack vare att du är så klartänkt, logisk och 
strukturerad, kunnat hjälpa mig att komma vidare. 

Margaretha Marklund, du är en riktig klippa. Tack för att du på ett outtröttligt, nog-
grant, kreativt och entusiastiskt sätt har hjälpt mig med kodning, transkription och lay-
out. Utan din hjälp hade jag aldrig rott iland med att genomföra den omfattande inne-
hållsanalys som ligger till grund för avhandlingen. 

Mats Djupsjöbacka, föreståndare för Belastningskadecentrum (BSC) och tillika vän, 
jag är tacksam för att du gav mig den tid jag behövde för att kunna komma igen efter 
Håkans bortgång och för alla andra sätt på vilket du har stöttat mig genom den här svåra 
perioden. 

Margareta Barnekow-Bergkvist, tack för ditt ovärderliga stöd vid tiden närmast efter 
Håkans bortgång, för alla dina goda råd och för din vänskap. Jag kommer att sakna våra 
små spontana pratstunder om stort och smått här i livet. 

 



Vivi-Anne Sehlstedt, du har genom din värme, klokhet, kompetens och kreativitet 
varit en oskattbar tillgång för mig på arbetet, liksom i privatlivet. 

Tack professor Svend Erik Mathiassen för ditt välvilliga stöd. 
I avhandlingens slutskede har flera personer på Belastningsskadecentrum ställt upp 

och hjälpt mig på alla tänkbara sätt, varav jag redan har nämnt några. Tack också till 
Alice Bergström för din omsorgsfulla korrekturläsning, till Albert Crenshaw för din 
språkgranskning av den engelska texten, till Göran Sandström för att du alltid på ett 
sådant positivt och kreativt sätt har löst mina stora och små datorbekymmer, och till 
Marina Heiden för din ovärderliga hjälp på det statistiska området. 

Tack också till Maria Högvall Nordin, Eugene Lyskov, Irina Goritskaia, Magda Pas-
satore, Lars Brundin, Fredrik Hellström, Christina Ingmanson, Nebojsa och Ivana Kale-
zic, Zofia Zukowska, Sasa Radovanovic, Milos Ljubisavljevic, Uwe Windhorst och alla 
andra personer relaterade till BSC, som på olika sätt har backat upp mig så att jag har 
kunnat slutföra den här avhandlingen. Utan ert stöd och er vänskap hade det nog aldrig 
gått vägen. Det har varit roligt att arbeta med er. 

Det finns också flera människor utanför BSC som har bidragit på olika sätt. Tack 
Inga-Britt Lindblad, för manusläsning och för ditt värdefulla stöd under den sista hek-
tiska avhandlingsperioden. Tack också till mina övriga kollegor på Institutionen för 
Kultur och medier. 

Monica Löfgren-Nilsson, Göteborgs universitet, du gjorde en fantastisk insats som 
slutseminarieopponent. Det ska du ha en eloge för. 

Barbro Andersson, utan din uppbackning i det initiala skedet av mitt avhandlings-
arbete vet jag inte om jag hade kommit så här långt. 

Tack också till Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå, för det finansiella 
stödet, liksom till BSC, Högskolan i Gävle, som har bidragit i slutskedet av avhand-
lingsarbetet. 

Slutligen, vad vore livet utan vänner och familj? Tack Sten Johansson, min käre, klo-
ke och gode svärfar, för att du finns, för ditt oskattbara stöd och för våra många, långa 
och givande samtal som har givit mig det välbehövliga energitillskott som ett avhand-
lingsarbete kräver. 

Ett stort tack till Mirjami Lönn, min mamma, för att du alltid på ett osjälviskt sätt har 
ställt upp för mig och Engla när det har varit kris, t.ex. vid slutspurten på avhandlings-
skrivandet. Din hjälp har varit ovärderlig. 

Ulla Bergholm, tack för att du är en sådan underbar vän, och för att du har stöttat mig 
både professionellt och privat. Till min övriga familj och mina vänner vill jag säga att 
jag är oändligt tacksam för att ni fortfarande finns kvar trots att jag under långa perioder 
har varit minst sagt frånvarande och inte särskilt bra på att hålla kontakten. Jag värdesät-
ter er oerhört. 

Sist men inte minst, tack Engla, min älskade dotter, mitt livs ljus och min stora inspi-
rationskälla. Du tvingade mig leva i nuet och ta välbehövliga pauser emellanåt och tän-
ka på annat än avhandlingen. Tack för ditt stora tålamod med mig när jag har varit stres-
sad och för all kärlek som du ger mig. 
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Inledning: 
Att studera arbetsmiljöbevakningen i dagspress 

När jag år 1997 inledde de studier som presenteras i denna avhandling kunde 
jag inte förutse att ”den arbetsrelaterade ohälsan” skulle komma att bli ett nytt 
modebegrepp i Sverige några år senare. Inte heller kunde jag veta att nyhetsme-
dier, politiker, fackföreningsfolk och andra i början av 2000-talet skulle beskri-
va den arbetsrelaterade ohälsan som ett av våra allvarligaste samhällsproblem 
med enorma ekonomiska samhällskostnader och mänskligt lidande som följd1. 

Under min undersökningsperiod var arbetsmiljö ett ganska lågt prioriterat 
område i samhället, trots att det även då var ett omfattande samhällsproblem. 
Då, under 1990-talet, led många svenskar av arbetsrelaterad ohälsa. Varje år 
anmälde i genomsnitt ca 150 000 personer arbetsrelaterade skador eller sjukdo-
mar2 samtidigt som Besvärsundersökningarna från tidsperioden visar att det i 
realiteten var långt fler individer som kände av hälsobesvär orsakade av arbe-
tet3. Den arbetsrelaterade ohälsan medförde inte bara mänskligt lidande, utan 
kostade dessutom även då samhället årligen mångmiljardbelopp. Här kan näm-
nas att utgifterna för den arbetsrelaterade ohälsan redan år 1993 uppskattades 
till sextiotvå miljarder kronor4. 

Nyhetsmedierna - viktigt forum för debatt och information om arbetsmiljö 
Utgångspunkten för mitt projekt var att en arbetsmiljö som främjar individens 
hälsa är en grundläggande mänsklig och demokratisk rättighet. För att medbor-
garna ska kunna tillvarata sina rättigheter på det här området är information och 
debatt en grundförutsättning. Här har nyhetsmedierna en viktig roll, eftersom de 
varje dag når större delen av befolkningen och dessutom har en dagordnings-
funktion i samhället, vilket enligt tidigare forskning betyder att nyhetsmedierna 
har ett inflytande över vilka problem och risker vi människor uppmärksammar5. 
Detta gäller särskilt dagstidningarna, som utgör basen i journalistikens närings-

                                                      
1 Enligt statsrådet Mona Sahlin m.fl., (2001) ökade sjukpenningskostnaderna från 1997 till okto-

ber 2001 med i genomsnitt ca 500 miljoner kronor per månad. Enbart långtidssjukskrivningarna 
kostade samhället år 2000 närmare 50 miljarder kronor (Malmquist, 2001). Det kan till exempel 
jämföras med de 29 miljarder som år 2000 var statens utgifter för hälsovård, sjukvård och social 
omsorg, eller de 35 miljarder kronor som utbildning och universitetsforskning kostade (Prop. 
2000/2001).  

2 Riksförsäkringsverket. Statistik. Arbetsskadeförsäkring. http://www.riksforsakringsverket.se/ 
stat/socfakt/shukh/arbsk.htm 

3 Se Arbetarskyddsstyrelsen, SCB. 2000c 
4 Arbetarskyddsstyrelsen, 1996:15 
5 Se exempelvis Bell, 1994a; Dunwoody & Peters, 1992:218; Golan & Wanta, 2001; Jasperson, 

1998; Kasperson m.fl., 1988; McCombs m.fl., 2000; Renn m.fl., 1992. 
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kedja genom att försörja andra medier med nyheter6. Medierna har därför inte 
bara potential att föra upp arbetsmiljöfrågorna på samhällets dagordning, utan 
kan dessutom influera vilka hälsoproblem beslutsfattare och andra arbetsmiljö-
aktörer uppmärksammar och prioriterar och vilka åtgärder som vidtas för att 
lösa problemen. 

Under 1990-talet skedde flera förändringar i det svenska arbetslivet som för-
sämrade arbetsmiljövillkoren. Hög arbetslöshet ledde till god tillgång på arbets-
kraft, vilket i sin tur gav arbetsgivarna utrymme att anställa människor under 
mer flexibla anställningsformer. Personer med fast heltidsarbete fick en allt mer 
pressad arbetssituation med högre krav och större arbetsbörda. Permitteringar 
och hot om neddragningar skapade en ökad otrygghet i arbetslivet för många7. 
Under sådana förhållanden vågar inte arbetstagare ställa krav på sin arbetsmiljö. 
Vidare har nyhetsmedierna, som en följd av deras roll i ett demokratiskt samhäl-
le, en särskilt viktig roll när det gäller att uppmärksamma och granska arbets-
miljöförhållanden. 

Eftersom det endast finns ett fåtal studier kring nyhetsmediernas arbetsmiljö-
rapportering vet vi väldigt lite om hur omfattande bevakningen är eller hur den 
ser ut. Mot bakgrund av det ovan sagda är ett första syfte med denna avhandling 
att undersöka hur sju svenska dagstidningar8 i slutet av 1990-talet9 rapporterade 
om den arbetsrelaterade ohälsan. Några centrala frågeställningar är: Hade ar-
betsmiljön någon plats i dagstidningarna? Vilka arbetsmiljöfrågor skrev tid-
ningarna om? Och inte minst, hur skrev tidningarna om olika arbetsmiljöfrågor? 

Mediernas beroende av källor för arbetsmiljörapporteringen 
För att nyhetsjournalister ska kunna granska eller ge information om arbetsmiljö-
förhållanden är de i hög grad beroende av källor. Tidigare forskning har visat att 
mycket av journalistiken är passivt refererande och bygger på material som iord-
ningställts av företag, myndigheter och organisationer10. I Sverige finns det flera 
professionella aktörer, med delvis olika roller, som har ett inflytande över arbets-
miljön, varav några av de mest inflytelserika är politiker, arbetsgivare, fackför-
bund, arbetarskyddsmyndigheter och forskare11. Nyhetsmediernas möjligheter att 

                                                      
6 Lund (2000, 2001) visade i en dansk studie att dagstidningarna, under en vecka i november 

1999, stod för 88 % av massmediernas totala nyhetsproduktion. Förhållandena är troligen likar-
tade i Sverige. 

7 Arbetsmiljöverket & SCB, 2003. 
8 De sju dagstidningarna: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Västerbottens Kuri-

ren, Västerbottens Folkblad, Borlänge Tidning och Hälsinge Kuriren, representerar svenska 
dagstidningar med mycket olika förutsättningar för sin utgivning. 

9 Huvuddelen av min empiriska datainsamling var förlagda till hösten 1997 och våren 1998. 
10 Se t.ex. Allern, 2001:22; Dunwoody & Griffin, 1993; Hvitfelt, 1985:44. 
11 Riksdag och regering, och då särskilt Näringslivsdepartementet, har det politiskt övergripande 
ansvaret för arbetsmiljöfrågorna och stiftar bland annat lagar på arbetsmiljöområdet. Arbetsgivar-
na har, enligt arbetsmiljölagen, huvudansvaret för att förebygga ohälsa och olyckor. Tillsynsmyn-
digheterna Arbetsmiljöverket (f.d. Arbetarskyddsstyrelsen) och arbetsmiljöinspektionerna (f.d. 
yrkesinspektionerna) tillser att arbetsgivarna följer arbetsmiljölagen och de föreskrifter Arbetsmil-
jöverket utfärdat. Det gör också vissa fackförbund och -föreningar, som dessutom är de organisa-
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bevaka arbetsmiljöfrågorna är avhängigt av nämnda samhällsaktörers tillgäng-
lighet och intresse av att lyfta fram dessa frågor i medierna. Aktörernas med-
verkan eller brist på medverkan som källor i medierna ger i sin tur viktiga signa-
ler till samhället, till de anställda, om vilken betydelse beslutsfattare, experter 
och andra elitpersoner tillmäter arbetsmiljöfrågorna. Det finns, som Carin Nils-
son (2003:10), f.d. utredare på LO säger, ”skäl att förmoda att de anställdas syn 
på sina arbetsmiljöförhållanden, deras krav och värderingar påverkas av vilken 
vikt som arbetsmiljön tillmäts fackligt och politiskt”. Här skulle man kunna till-
lägga vilken vikt som arbetsmiljön tillmäts fackligt och politiskt i medierna. 

Mot denna bakgrund är ett andra syfte med detta projekt att undersöka vilka 
samhällsaktörer som lyftes fram som källor i arbetsmiljönyheterna. Jag ställer 
också frågor om hur aktörerna skildrades, t.ex. i vilka roller och sammanhang 
de förekom. En nyhetskälla studerades mer ingående än övriga, nämligen arbets-
miljöforskare, eftersom forskare har visat sig ha en central roll inom miljöjourna-
listiken när det gäller att fastställa miljöproblemens orsaker och effekter12. Det är 
rimligt att anta att de har en liknande roll i arbetsmiljöjournalistiken. Då forskare 
dessutom, av både journalister och allmänhet, uppfattas som särskilt trovärdiga 
nyhetskällor13 kan deras riskbedömningar få stor betydelse för hur vi prioriterar 
mellan olika arbetsmiljöproblem i samhället. 

Journalistiken – effekter av både interna och externa faktorer 
Ytterligare en viktig utgångspunkt i denna avhandling är att arbetsmiljöjourna-
listiken, liksom all annan journalistik, påverkas av faktorer inom såväl som 
utanför medieföretagen. Nyhetsjournalistiken kan ses som ett resultat av medie-
företagens ekonomi, organisation, struktur, de individer som arbetar i företaget, 
etc., liksom av nyhetskultur14, konkurrensförhållanden, källors inflytande, etc. 

Ett tredje syfte med avhandlingen är att bidra till en ökad förståelse för vilken 
betydelse dessa olika interna och externa faktorer kan ha för urvalet och presen-
tationen av arbetsmiljönyheter. Dessutom studeras inflytandet från journalistis-
ka rutiner. 

Framing – Avhandlingens teoretiska hemvist 
Framing är det nyckelbegrepp och den teoretiska ansats, som löper som en röd 
tråd genom hela denna avhandling. Framingbegreppet har, efter det att Tuchman 
(1978) introducerade det i journalistikforskningen, tillämpats av journalistik-
forskare med olika utgångspunkter15, något som också har avspeglat sig i skill-
nader i begreppsdefinitioner och operationaliseringar. 

                                                                                                                                  
tioner som hårdast drivit arbetsmiljöfrågorna. De har bland annat arbetat för bättre lagstiftning, 
insyn och kontroll. (Se bilaga 3 för ytterligare information om vilka arbetsmiljöaktörerna är och 
vilka deras respektive uppgifter är.) 
12 Väliverronen, 2001 
13 Se t.ex. Eide, 1992a 
14 Med nyhetskulturen avser jag nyhetsjournalisters gemensamma normer, värderingar, roller, 
ideal. 
15 Framingbegreppet har t.ex. både använts för att studera produktion och reception av nyheter. 
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Jag förstår, precis som Tuchman (1978), framing som den kognitiva process 
under vilken journalister reducerar den komplexa verklighet de upplever i sam-
band med sina bevakningsuppdrag till journalistiskt hanterbara dimensioner. 
Processen resulterar i sin tur i en text, en nyhetsprodukt, med vissa nyhetsra-
mar16 (frames), d.v.s. en text som presenterar och lyfter fram vissa aspekter av 
och perspektiv på den upplevda verkligheten, men inte andra (Entman, 1993). 
Jag uppfattar, liksom bland annat Tuchman (1978), framingen som ett överlev-
nadsvillkor för att journalisterna ska kunna producera snabbt och samtidigt an-
passa sig till alla de inifrån och utifrån kommande krav som ställs på dem och 
på nyhetsprodukten. 

Jag använder dessa två begrepp, framing och nyhetsramar, både för att besva-
ra frågan om hur dagstidningarna skriver om olika arbetsmiljöfrågor och för att 
förklara varför arbetsmiljöinnehållet ser ut som det gör. 

                                                      
16 Utmärkande för en nyhetsram är att den är organiserad på ett typiskt sätt, d.v.s. den har en viss 
struktur och innehåller vissa återkommande beståndsdelar (se t.ex. Dunwoody & Peters, 1992; 
Dunwoody & Griffin, 1993; Entman, 1993; Gamson & Modigliani, 1989; Price m.fl., 1997). 
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Bokens uppläggning 
Avhandlingen ”Jobb(iga) nyheter - Om dagstidningars bevakning av arbetsmiljö-
frågor” består av fem delar: 

 
DEL I  Tidigare forskning & teoretiska utgångspunkter 
I denna del, som består av fyra kapitel, görs en genomgång av tidigare forskning 
och teorier som har relevans för mitt empiriska arbete. I kapitel 1 definieras och 
sätts arbetsmiljöbegreppet in i ett nyhetsjournalistiskt sammanhang. I kapitel 2 pre-
senteras teorier kring några olika interna och externa faktorers inflytande över ny-
hetsinnehållet. I kapitel 3 och 4 behandlas de journalistiska rutinernas respektive 
framingens betydelse för nyhetsinnehållet. 

 
DEL II  Metodologiska utgångspunkter 
I del II presenteras alla de frågeställningar, urval, metoder och tillvägagångssätt som 
ligger till grund för avhandlingens empiri. Metoddelen inleds, i kapitel 5, med en 
översiktlig beskrivning av projektets undersökningsdesign i sin helhet. I kapitel 6 
och 7 ges mer ingående metodbeskrivningar av projektets innehålls- och produk-
tionsstudier, d.v.s. de studier som tillsammans ska besvara frågorna om hur arbets-
miljörapporteringen konstrueras i dagstidningarna och varför arbetsmiljörapporte-
ringen ser ut som den gör. 

 
DEL III Arbetsmiljöinnehållet i sju dagstidningar 
I del III redovisas resultaten från projektets innehållsstudie. Jag besvarar, i kapitel 8-
12, frågorna om vilken omfattning arbetsmiljörapporteringen hade i dagstidningar-
na under perioden september 1997 t.o.m. februari 1998, vilka konkreta arbetsmiljö-
frågor och arbetsmiljöaktörer tidningarna skrev om, samt hur olika arbetsmiljöfrå-
gor presenterades, d.v.s. vilka nyhetsramar de placerades in i. Därtill jämförs ar-
betsmiljöinnehållet i de valda tidningarna, och i artiklar skrivna av olika redaktio-
nella avdelningar eller av journalister av olika kön. 

 
DEL IV Produktionsvillkorens betydelse för arbetsmiljöinnehållet 
I avhandlingens fjärde del redogör jag för resultaten från projektets produktionsstu-
dier. De journalistiska rutinerna och framingen står i centrum när jag närmare för-
söker förstå och beskriva varför arbetsmiljöinnehållet ser ut som det gör. Men jag 
diskuterar även inflytande över nyhetsinnehållet från källor, nyhetskultur, de olika 
redaktionella avdelningarna och enskilda journalister. 

 
DEL V   Slutsatser och diskussion 
Slutligen sammanfattas och diskuteras, i avhandlingens sista del, de viktigaste resul-
taten från innehålls- och produktionsstudierna. Jag avslutar diskussionen med att 
lämna förslag till fortsatt nyhetsjournalistik- och arbetsmiljöjournalistikforskning. 
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  Kapitel 1  
Arbetsmiljöns plats i nyhetsrapporteringen 

Huvudfrågan i denna avhandling är hur dagstidningar rapporterar om arbetsmiljö. 
Frågan bygger på det underliggande antagandet att medierna har en viktig roll för 
vår uppfattning av den svenska arbetsmiljön. Tidigare forskning har visat att ny-
hetsrapporteringen påverkar vilka risker människor uppmärksammar och prioriterar 
(t.ex. Asbridge, 2003; Dunwoody & Peters, 1992:218; Jasperson m.fl., 1998; Kas-
person m.fl., 1988; Renn m.fl., 1992). Detta gäller troligen särskilt när medierna 
bevakar risker som är nya för mottagarna (Dunwoody & Peters, 1992; Hornig Pri-
est, 1994). Inom framför allt forskning rörande agenda-setting har man iakttagit att 
medierna i viss mån också påverkar hur vi tänker om de frågor medierna rapporte-
rar om (t.ex. Bell, 1994a; Dunwoody & Peters, 1992; Golan & Wanta, 2001; 
McCombs & Ghanem, 2001; Renn m.fl., 1992; Shaw m.fl., 1999). Med andra ord, 
mediernas arbetsmiljöbevakning kan också få effekter för vilka orsaker och effekter 
vi tillskriver arbetsmiljöproblemen och för hur vi väljer att åtgärda dem. 

Nyheter om arbetsmiljö har ingått i ett fåtal tidigare innehållsstudier, men då 
framför allt som en fråga bland många andra frågor inom ett större ämnesområde 
eller i nyheter generellt. I dessa studier har inga djupare analyser av arbetsmiljöny-
heter gjorts (se t.ex. Asp, 1998; Djerf Pierre, 1996; Hvitfelt & Malmström, 1990; 
Håkansson, 2000). Det finns, så vitt jag vet, inte någon omfattande nyhetsstudie av 
arbetsmiljö i paritet med exempelvis de analyser av miljönyheter som har genom-
förts (t.ex. Djerf Pierre, 1996; Dunwoody & Peters, 1992; Greenberg m.fl., 1989; 
Hansen & Linné, 1994). Jag har i litteraturen funnit en enda fallstudie som särskilt 
inriktar sig på arbetsmiljönyheter17 (Raymond, 1985). 

En orsak till att ämnet inte har uppmärksammats inom journalistikforskningen 
kan vara att medierna har visat lågt intresse för området (se t.ex. Djerf Pierre, 1996; 
Eklund, 1993; Hvitfelt & Malmström, 1990; Raymond, 1985). Enligt Djerf Pierre 
(1996:347) hade arbetsmiljöfrågorna ”sin storhetstid i mitten av sjuttiotalet, då ris-
kerna med olika arbetsmiljögifter som asbest och vinylklorid debatterades inten-
sivt”. Därefter sjönk uppmärksamheten rejält. I och med att mediernas intresse för 
miljöfrågor svalnade i början av 1990-talet (Djerf Pierre, 1999; Hansen, 1991) 
minskade sannolikt också chansen för att arbetsmiljöfrågorna på nytt skulle hamna 
högt på mediernas dagordning. På grund av mediernas låga intresse för arbetsmiljö-
bevakningen har ämnet varken utvecklats till en egen nyhetsgenre eller en journalis-
tisk specialitet. Arbetsrelaterad hälsa är därför, som en kanadensisk reporter i Ray-
monds (1985:115) studie säger, ett ämne ”som ofta faller mellan stolarna” i nyhets-
bevakningen (min översättning). 

                                                      
17 Raymond (1985) beskriver tre fall av nyhetsrapportering om arbetsmiljö i Kanada som berörde 
arbetsmiljön i kärnkraftsindustrin och den kemiska industrin. 
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Arbetsmiljöbegreppet - en social konstruktion 
Innan vi går vidare är det här på sin plats att precisera arbetsmiljöbegreppet så 
som det kommer att användas i den här avhandlingen. Begreppet myntades un-
der 1960-talet och ersatte då alltmer det äldre begreppet arbetarskydd, som av-
såg åtgärder till skydd mot olyckor och fysisk ohälsa i arbetet (Hansson, 1999). 
I och med att arbetsmiljöbegreppet introducerades uppmärksammades även den 
psykosociala ohälsan i arbetet. Arbetsmiljöbegreppet har under senare år kom-
mit att innefatta allt från arbetarskydd till arbetsrelaterade frågor som rör teknik, 
arbetsorganisation, kompetens, trivsel, trygghet, inflytande, lönefrågor, arbets-
tid, rehabilitering, etc. (Gullberg m.fl., 1997; Hansson, 1999). 

Hur arbetsmiljöbegreppet preciseras beror på vem som avgränsar begreppet 
med vilka syften och i vilket historiskt, kulturellt och socialt sammanhang (se 
Nelkin, 1985). Flera av de arbetsmiljöaktörer jag nämnde i inledningen har in-
flytande över arbetsmiljöbegreppet, t.ex. har politiker, arbetarskyddsmyndighe-
ter, försäkringsmyndigheter och fackförbund preciserat begreppet i de avtal som 
de har ingått eller i de lagtexter eller riktlinjer som de har utfärdat gällande ar-
betsmiljön, medan arbetsmiljöforskare har definierat och operationaliserat be-
greppet i sina forskningsprojekt18. Arbetsmiljöbegreppet kan omdefinieras när 
det exempelvis sker politiska, ekonomiska och kulturella förändringar i samhäl-
let, t.ex. när villkoren på arbetsmarknaden förändras, vid maktförskjutningar 
mellan arbetsmarknadens parter eller när ny teknik eller nya vetenskapliga rön 
introduceras. Hansson (1999) reder i sin artikel på ett klargörande sätt ut ar-
betsmiljöbegreppets innebörd genom att redogöra för dess tillkomst, idéhistoria 
och utveckling. 

I de ovan nämnda innehållsstudierna som har innefattat arbetsmiljönyhet har 
avgränsningarna av arbetsmiljöbegreppet varit anpassade till studiernas syften, 
frågeställningar och material. I Raymonds (1998) studie, där fallen hämtades 
från kärnkrafts- och kemiindustrin, kom begreppet arbetsrelaterad hälsa att bli 
liktydigt med riskerna med strålning och kemikalier. I Djerf Pierres studie av 
miljöjournalistik (1996:23) färgades arbetsmiljöbegreppet av den övergripande 
miljödefinitionen. Gemensamt för dessa studier är att arbetsmiljö framför allt 
har inbegripit kemisk och fysikalisk riskexponering och olyckor (se t.ex. Asp, 
1998; Djerf Pierre, 1996; Linné & Hansen, 1990; Raymond, 1985). Sociala och 
psykologiska aspekter på arbetsmiljö har däremot, mig veterligen, inte under-
sökts i tidigare nyhetsstudier. 

Min definition av arbetsmiljö 
Även min definition av arbetsmiljö är operationell och anpassad till forsknings-
uppdraget. För att vägleda beslutet om vilka artiklar som skulle ingå i mina studi-
er var en mer entydig precisering av det mångtydiga arbetsmiljöbegreppet nöd-
vändig. Avgränsningen av begreppet präglades även av att forskningsprojektet 
startade inom ramen för Arbetsmiljöinstitutet (nuvarande Arbetslivsinstitutet) 

                                                      
18 I bilaga, s 312, finns ytterligare information om arbetsmiljöaktörerna och deras roller. 
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vars uppgift var att ”bedriva och främja forskning, utbildning och dokumenta-
tion inom arbetsmiljöområdet i syfte att förbättra arbetsmiljön”19. För att uppnå 
syftet att förbättra arbetsmiljön satsade institutet framför allt på forskning som 
bidrog till att kartlägga, förebygga eller behandla arbetsrelaterad ohälsa. 

Utifrån detta inflytande definierar jag arbetsmiljö som människors expone-
ring för sådana fysiska eller psykosociala faktorer på arbetsplatsen som kan leda 
till eller har lett till fysisk eller psykosocial hälsa eller ohälsa. Med ohälsa avser 
jag arbetsrelaterade besvär, skador eller sjukdomar. I och med att begreppet 
även inbegriper psyksociala aspekter på arbetsmiljön vidgas arbetsmiljöbegrep-
pet jämfört med tidigare studier av arbetsmiljönyheter. Den använda precise-
ringen av arbetsmiljöbegreppet tangerar också de konnotationer begreppen ar-
betsmiljöproblem och arbetsmiljörisker har i svenska språket. Dessa ord an-
vänds också som synonymer till arbetsmiljö- och (o)hälsobegreppen i avhand-
lingen. 

Min definition skapar utrymme för analys av vilka arbetsrelaterade problem 
som lyfts fram i medierna samt hur dessa problem konstrueras socialt i termer 
av t.ex. vilka orsaker, konsekvenser och åtgärder som förs fram. 

Miljö-, hälso- och vetenskapsjournalistik 
Det är, som påpekades ovan, tunnsått med innehållsstudier av arbetsmiljönyhe-
ter. Men eftersom ämnet arbetsrelaterad (o)hälsa tangerar flera andra journalis-
tiska specialiteter, som mer frekvent har beforskats, såsom miljö-, hälso-, medi-
cin-, vetenskaps- och arbetsmarknadsjournalistik20, utgår jag istället från kun-
skaper som kommer från dessa forskningsinsatser. 

Jag har redan nämnt att arbetsrelaterade risker orsakade av kemikalier eller 
strålning brukar beaktas som en del av miljöjournalistiken. Det är också vanligt 
att man i studier av vetenskapsjournalistik undersöker vetenskapsnyheter om 
miljö och (o)hälsa21 (se t.ex. Dunwoody & Peters, 1992; Einsiedel, 1992; Go-
och, 1996; Greenberg & Wartenberg, 1990; Logan, 1991; Hornig Priest, 1994; 
Weitkamp, 2003). Det är rimligt att anta att även arbetsmiljörelaterade miljö- 
eller hälsoproblem är del av denna rapportering. Nedan ska vi framför allt titta 
närmare på vad som kännetecknar nyhetsinnehållet i dessa tre journalistiska 
överlappande genrer: miljö-, hälso- och vetenskapsjournalistik. 

                                                      
19 Prop. 1992/93:100, Bilaga 11. 
20 Jag får anledning att återkomma till arbetsmarknadsjournalistiken senare i avhandlingen. Här 
kan jag bara konstatera att de få studier som har gjorts av området visar att arbetsmiljö, enligt min 
definition, är en marginell fråga inom genren som framför allt har rört löneavtal, arbetsmarknads-
konflikter, sysselsättning och arbetslöshet (Hvitfelt & Malmström, 1990; Westerståhl & Johans-
son, 1985). 
21 D.v.s. framför allt medicinska nyheter. 

 
21



När ett ämne etableras som nyhetsgenre förändras rapporteringen 
Flera studier indikerar att ett ämne får ett nyhetsvärde först när det utvecklats 
till en journalistisk genre eller specialitet22 (Linné & Hansen, 1990:29). Djerf 
Pierre (1996) visar att när miljöfrågor under 1970- och 80-talet blev en nyhets-
genre i svensk television ökade rapporteringen avsevärt jämfört med tidigare23 
(se också Einsiedel & Coughlan, 1993:138). Dessutom fick tidsrelaterade artik-
lar mer utrymme med den innebörden att det inte längre måste inträffa en hän-
delse för att ämnet skulle bevakas (Djerf Pierre, 1996:284; se också Linné & 
Hansen, 1990:29). Einsiedel och Coughlan (1993:138) fann därtill i en kanaden-
sisk studie att miljöreportrar tog fler egna initiativ till bevakningsuppdrag än 
övriga reportrar, vilket gjorde de förstnämnda mer oberoende av externa källor. 
De skrev dessutom oftare längre och mer analytiska artiklar innehållande mer 
bakgrund och förklaringar. Dessa reportrar hade även lättare att värdera och 
ifrågasätta resultat, utmana institutionella konventioner och identifiera veten-
skaplig osäkerhet jämfört med reportrar som inte var insatta i ämnet (se också 
Djerf Pierre, 1996:284; Dunwoody & Griffin, 1993; Palm, 2002:144; Weiss & 
Singer, 1988:57). 

Nyhetsvärderingsnormerna tydliga i riskjournalistiken 
Ett genomgående tema i forskningslitteratur kring miljö-, hälso-, medicin- och 
vetenskapsjournalistik är att tidigare etablerade generella nyhetsvärderingskrite-
rier som finns inom all nyhetsjournalistik också formar nyheter inom dessa gen-
rer (se Djerf Pierre, 1996:266; Hansen, 1994b). Otaliga studier har visat att hän-
delser eller företeelser för att bli nyheter helst ska involvera, eller snarare kunna 
presenteras som nya dramatiska eller sensationella, problem- och gärna kon-
fliktfyllda händelser inom aktuella ämnen, d.v.s. ämnen som läsarna kan relate-
ra till och som helst redan finns på mediernas dagordning. Dessutom får de gär-
na handla om elitpersoner och ha elitpersoner som källor. (Se t.ex. Einsiedel & 
Coughlan; Singer & Endreny, 1987, 1993; Fenton m.fl., 1998:103; Findahl, 
1998; Greenberg och Wartenburg, 1990; Hvitfelt, 1985; Keeney & Winterfeldt, 
1986.) Enligt Djerf Pierre (1996:266) har det alltid, inom miljöjournalistiken, 
funnits en kärna som ”utgjorts av den dagsaktuella nyhetsrapporteringen kring 
alarmerande forskningsresultat, betydelsefulla miljöpolitiska beslutsprocesser 
och dramatiska katastrofer eller olyckor”24 (se också Einsiedel & Coughlan, 
1993).  

                                                      
22 Djerf Pierre (1996:19ff) skiljer på miljöjournalistik som journalistisk genre och som journalis-
tiskt fackområde (”a beat” på engelska). Nyhetsgenre har med nyhetsinnehållet att göra, om det 
utvecklas ”en specifik dramaturgi, särskilda tematiseringar och speciella berättelseformer” (Djerf 
Pierre, 1996:24). Journalistik som fackområde eller specialitet handlar om den redaktionella orga-
niseringen av miljöbevakningen, t.ex. om det finns anställda specialreportrar på miljöområdet.  
23 Däremot kan man inte ta en minskning i antalet specialreportrar inom ett ämne som miljö som 
intäkt för att intresset för ämnet har minskat (Hansen, 1994b). Det ska istället, menar Hansen, 
uppfattas som ett tecken på att ämnet har inkorporerats i tidningens rutinbevakningsområden. 
24 Denna problemfokusering är, enligt Djerf Pierre (1996:289), bland annat en konsekvens av 
framväxten av ett kritiskt granskande nyhetsideal inom journalistiken: "Att uppmärksamma miss-
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En konsekvens av nyhetsvärderingskriterierna är att dramatiska och plötsliga 
olyckor och katastrofer med många dödsfall är överrepresenterade i nyhetsme-
dierna jämfört med i statistiken betydligt vanligare, allvarliga olyckor och kro-
niska sjukdomar25 (se t.ex. McArthur, 2001; Singer & Endreny, 1987).  

These journalistic news values focus reporters on events rather than issues, and on 
the spectacular rather than chronic. Although journalists sometimes provide excel-
lent coverage of chronic risk, they often need an “acute” news peg (new and timely 
information) on which to base their coverage (Greenberg m.fl., 1989:125). 

Slutsatsen blir att nyhetsvärderingskriterier har företräde framför riskbedöm-
ningskriterier (se t.ex. Bell, 1994b; Combs & Slovic, 1979; Dunwoody & Grif-
fin, 1993; Greenberg m.fl., 1989; Kitzinger & Reilly, 1997; Lichtenstein m.fl., 
1978; Singer & Endreny, 1987). En annan konsekvens av fokuseringen på dags-
aktuella och dramatiska miljö- och hälsohändelser är att bakgrundsbeskrivning-
ar och fördjupningar ofta saknas eller är bristfälliga i dessa nyheter (Findahl, 
1998; Greenberg & Wartenburg, 1990). 

                                                                                                                                  
förhållanden i miljötillståndet, avslöja miljöskandaler och miljöbovar och att larma om miljögifter 
och farliga produkter framstod nu som miljöjournalistikens huvuduppgifter".  
25 En stötesten inom miljöjournalistiken är, som Linné och Hansen (1990) påpekar, att dramatiska 
eller spektakulära miljökatastrofer endast utgör en liten del av vad miljöaktivister skulle definiera 
som miljöproblem. De flesta miljöproblem lämpar sig inte att beskrivas som händelser eftersom 
de i regel utvecklas under lång tid innan de blir synbara eller går att bevisa. Problemen är dessut-
om ofta komplexa och låter sig inte beskrivas med hjälp av enskilda incidenter. 
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Sammanfattning 
I denna avhandling definieras arbetsmiljö som människors exponering för såda-
na fysiska eller psykosociala faktorer på arbetsplatsen som kan leda till eller har 
lett till fysisk eller psykosocial hälsa eller ohälsa. 

Det fåtal studier som har gjorts av nyhetsmediernas arbetsmiljöbevakning in-
dikerar att mediernas intresse för de hälsorelaterade arbetsmiljöfrågorna är lågt 
och att ämnet därför varken har utvecklats till någon egen nyhetsgenre eller 
journalistisk specialitet. En orsak kan vara att arbetsmiljöfrågorna, precis som 
miljöproblemen, många gånger handlar om långsiktigt verkande arbetsmiljöför-
hållanden och skador som utvecklas under lång tid. Dessa kan vara svåra att 
beskriva som enskilda händelser. 

All nyhetsjournalistik, och det gäller även journalistiska specialområden som 
miljö och hälsa, är dessutom underordnade nyhetsjournalistikens generella vill-
kor, normer, värderingar och rutiner (se t.ex. Einsiedel & Coughlan, 1993; 
Greenberg m.fl., 1989; Hansen, 1994; Singer & Endreny, 1993). För att förstå 
mediernas arbetsmiljörapportering måste man följaktligen förstå de villkor som 
präglar nyhetsjournalistik generellt. Det är vad nästa kapitel kommer att handla 
om. 
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  Kapitel 2  
Faktorer som påverkar medieinnehållet 

En underförstådd premiss i hela detta kapitel är att det under nyhetsproduktio-
nen uppstår en viss version, eller en så kallad social konstruktion av verklighe-
ten (Hjarvard, 1995:61). Jag uppfattar, liksom exempelvis Tuchman (1978), 
nyhetsinnehållet som en effekt av bland annat hur det journalistiska arbetet är 
organiserat och de villkor journalistiken bedrivs under. Mitt påstående om att 
nyheter är en social konstruktion av verkligheten ska inte förväxlas med att de 
är en påhittad bild av verkligheten. Alla berättelser eller återgivanden av verk-
ligheten är ett slags sociala konstruktioner, oavsett om de återfinns i lagtexter, i 
nyhetstexter eller i forskningsrapporter, som denna. Detta synsätt står i kontrast 
till det så kallade selektionsperspektivet26, eller speglingsperspektivet (Hjar-
vard, 1995). Jag uppfattar alltså, precis som Eide (1992:55), primärt journalisten 
som en ”story constructor” snarare än en ”story selector”. 

För att åskådliggöra hur jag förstår relationen mellan olika påverkansfaktorer 
och nyhetsmediers innehåll har jag utarbetat en modell som är inspirerad av 
McQuails (1991:141ff) modell över externa och interna relationers påverkan på 
medieorganisationen och Shoemakers och Reese (1996) hierarkiska modell över 
olika faktorers inverkan på medieinnehållet. 
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Figur 1: Faktorer som påverkar nyhetsmediernas innehåll 

                                                      
26 De forskare som anlägger ett selektionsperspektiv förstår nyhetsförmedlingen utifrån en grund-
läggande transportmetafor där informationen startar i en händelse, som bearbetas i flera led, och 
som slutligen når publiken (Hjarvard, 1995:61). Journalistens huvudsakliga uppgift är att välja ut 
vilka händelser som ska bli nyheter och samla in och redigera informationen (Eide, 1992:55). 
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De interna faktorerna i modellen (figur 1) är knutna till nyhetsmediet som så-
dant, medan de externa faktorerna är påverkansfaktorer som ligger utanför det 
aktuella mediet men som utövar ett indirekt inflytande över medieinnehållet 
genom att påverka journalistikens förutsättningar och villkoren för det redaktio-
nella arbetet. 

Interna faktorer 
Forskningen har visat att det finns innehållsliga skillnader mellan enskilda ny-
hetsmedier som kan förklaras av att deras organisatoriska förutsättningar skiljer 
sig åt, såsom ägar- och ledarskap, ekonomiska villkor och strukturering av re-
daktionerna (se t.ex. Ghersetti, 2000; Hultén, 1999; Kurpius, 2000; Nilsson 
m.fl., 2001; Nohrstedt, 1994; Severinsson, 1994). 

Vidare utövar de enskilda redaktionerna ett inflytande över nyhetsinnehållet. 
I 1995 års undersökning av svenska journalister bedömde dagstidningsjournalis-
ter att redaktionsledningen hade störst inflytande över medieinnehållet, följt av 
journalisterna själva och först därefter företagsledning och ägare (Asp & Wei-
bull, 1996:46). Detta beror på att redaktionerna fungerar som relativt självstän-
diga enheter och på att det sällan förekommer något egentligt samarbete mellan 
dagstidningsreportrar över ämnesgränserna (Löfgren Nilsson, 1999:174). Effek-
ten blir att de enskilda redaktionerna fungerar som delkulturer med egna normer 
och rutiner för bland annat arbetsfördelning och urval och presentation av nyhe-
ter (Jönsson, 2004; Kasperowski, 1993; Löfgren Nilsson, 1999:26). 

De organisatoriska och redaktionella villkoren bestämmer ramarna inom vil-
ka individerna, de enskilda journalisterna, kan arbeta. Samtidigt är journalisti-
ken i hög grad ett individuellt och självständigt arbete. Efter att nyhetsreportrar-
na har fått sina uppdrag sköter de sig i stort sett själva (Löfgren Nilsson, 
1999:178; Orre, 2001). Det finns alltså ett visst handlingsutrymme som kan ut-
nyttjas olika av de individer som arbetar i tidningsföretaget (Löfgren Nilsson, 
1999; Östlund, 1997:100). Hur handlingsutrymmet utnyttjas beror bland annat 
på individens bakgrund, livs- och yrkeserfarenheter, kunskaper, attityder och 
värderingar, syn på yrkesrollen och ställning i organisationen (se t.ex. Asp & 
Weibull, 1996; Ghersetti m.fl., 2001; Orre, 2001; Shoemaker & Reese, 1996; 
Weibull m.fl., 1991). 

Jag uppfattar inte, i motsats till exempelvis Shoemaker och Reese (1996), de 
interna faktorernas inflytande över medieinnehållet som strikt hierarkiskt. Dels 
finns det en ganska hög grad av individuell frihet i nyhetsorganisationerna som 
kan utnyttjas olika av de enskilda redaktionerna eller individerna, dels kan för-
ändringar i nyhetsarbetet komma underifrån i organisationen. 

Externa faktorer 
Medieorganisationerna existerar inte i ett vakuum. De är både beroende av och 
en produkt av det omgivande samhället. Det finns mängder av externa faktorer 
som indirekt påverkar innehållet i medierna. Dessa externa faktorer ska inte 
uppfattas som separata enheter utan snarare som olika aspekter av samhället.  
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En nyhetsprodukt är präglad av den kultur27, eller snarare av de delkulturer 
den tillkommer i, och av de ideologier som florerar i samhället. Det är den där-
för att journalisterna själva är kulturella och ideologiska varelser och därför att 
medieprodukter är kulturellt och ideologiskt anpassade till sina publiker. 

En av de delkulturer som har störst inverkan på journalisterna i de enskilda 
medieföretagen är nyhetskulturen. Nyhetskulturen28 är de gemensamma journa-
listiska normer, värderingar, roller och ideal som existerar mellan olika nyhets-
medier och som leder till gemensamma rutiner. Nyhetskulturen kan därmed i 
lika hög grad uppfattas som en intern påverkansfaktor som en extern. Nyhets-
kulturen har bland annat medfört att det redaktionella arbetet är organiserat på 
liknande sätt i medieorganisationerna. Medieföretag är exempelvis hierarkiskt 
uppbyggda med en relativt fast struktur, d.v.s. de är indelade i redaktioner och i 
under- och specialredaktioner med olika funktioner, som i sin tur är underställda 
en chefredaktör och/eller en verkställande direktör (se t.ex. Furhoff, 1986; Gans, 
1980; Hadenius & Weibull, 2002; Nohrstedt & Ekström, 1994a; Tuchman 
1978). Nyhetskulturen har också lett till att nyheter anpassas efter specifika mal-
lar och former (se t.ex. Altheide & Snow, 1979; Asp, 1990; Ehn & Löfgren, 
2002:9; Löfgren Nilsson, 1999:38). Därigenom kan nyhetskulturen bidra till en 
homogenisering av nyhetsinnehållet i olika medier. 

Mäktiga institutioner i samhället utövar direkt eller indirekt legal, politisk 
och ekonomisk kontroll över medierna. Statsmakten kan genom olika åtgärder29 
styra mediernas ekonomi, struktur, organisering och innehåll (Furhoff, 1986; 
Hadenius & Weibull, 2002). 

Det är också viktigt för politiker och andra makthavare i samhället att synas i 
medierna, samtidigt som medierna är beroende av källor som sitter inne med 
information. Detta skapar ett ömsesidigt beroende mellan journalister och deras 
källor. Därigenom får också källor ett inflytande över medieinnehållet (se t.ex. 
Allern, 2001; Hadenius & Weibull, 2002; Petersson & Carlberg, 1990; Reinton, 
1984; Sahlstrand, 2000). 

Konkurrerande medier, liksom annonsörer och publik, har ett ekonomiskt in-
flytande över medieinnehållet (Allern, 2001). För att medieföretaget ska klara 
sig i konkurrensen ska nyheterna helst vara billiga och snabba att producera och 
attrahera så stor publik som möjligt (Hvitfelt, 1988:108; Furhoff, 1986; Hultén, 
1993:177; Kasperowski, 1993:4). Men också andra ekonomiska faktorer, som 
bland annat pappers- och distributionspriser, löneläget inom journalistkåren och 

                                                      
27 Ehn och Löfgren (2002:9) definierar kultur som ”de koder, föreställningar och värden som 
människor delar (mer eller mindre, medvetet eller omedvetet) och som de kommunicerar och 
bearbetar i socialt handlande.” 
28 Löfgren Nilsson (1999) använder i sin studie av dagstidningar begreppet nyhetskultur istället 
för det mer vedertagna begreppet journalistikkultur. Därmed differentierar hon, till skillnad från 
många andra forskare, mellan de olika kulturer som kan finnas på exempelvis dagstidningar, 
veckotidningar och facktidningar. 
29 Ett exempel på åtgärd är marknadsreglering genom presstöd, ett annat är införandet av en tryck-
frihetsförordning (Hadenius & Weibull, 2002:33). 
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presstöd, avgör exempelvis hur många anställda en medieorganisation kan hålla 
sig med (se t.ex. Picard & Brody, 1997). 

Många forskare anser att det som framför allt styr valet av nyheter är journa-
listers föreställningar om vilka nyheter publiken vill ha, bör ha och kan relatera 
till30 (se t.ex. Asp, 1990, Hansen, 1994a:114; Hjarvard, 2001; Tuchman, 1978:25). 
Föreställningarna påverkar medieorganisationen och produktionen på många 
plan. De inverkar t.ex. på vilka redaktionella avdelningar och specialområden 
medierna satsar på. Tuchman (1978:25) har identifierat tre antaganden om pu-
bliken som i sin tur återspeglar sig i mediernas organisering, nämligen att läsar-
na är intresserade av händelser på specifika platser, av aktiviteter i specifika 
organisationer och av specifika ämnen. Dessa tre antaganden leder till en geo-
grafisk (inrikes, utrikes, lokalt), institutionell (t.ex. polis, kommun och lands-
ting) och ämnesmässig specialisering (t.ex. ekonomi, sport och medicin) inom 
medieorganisationerna som i sin tur styr urvalet av nyheter och källor. Likaså är 
nyhetsprogrammens eller tidningarnas layout, struktur och innehåll anpassade 
för att locka till och underlätta läsning (se vidare s 44, se också Ghersetti, 2000; 
Hernes, 1984; Hvitfelt, 1988). 

Slutligen har den tekniska utvecklingen, till exempel modernisering av tryck-
pressar och införande av informationsteknologi, förändrat journalistiken (se 
t.ex. Hadenius & Weibull, 2002). Informationsteknologin effektiviserade exem-
pelvis det journalistiska arbetet, vilket ledde till minskad bemanning31 i medie-
företagen (se t.ex. Jönsson, 2004;263; Nohrstedt, 1994:45; Shoemaker & Reese, 
1996:215). Datoriseringen bidrog sannolikt också till den tilltagande mallning-
en32 av dagstidningarna under 1990-talet (Nilsson m.fl., 2001:186). 

Medieforskning med fokus på produktionsstudier brukar ofta delas in i två 
olika skolor beroende på om de betonar betydelsen av endogena (interna) fakto-
rer eller exogena (externa) faktorer (se t.ex. Eide, 1992; Löfgren Nilsson, 
1994:47; Shoemaker & Reese, 1996). Jag menar, liksom exempelvis Djerf Pier-
re (1996), att all journalistik formas av såväl interna som externa faktorer. Där-
för uppfattar jag snarare de båda teoretiska ansatserna som komplementära än 
som motsägelsefulla. Eftersom faktorerna samverkar, och dessutom kan skifta 
över tid och rum, går det inte heller att en gång för alla utnämna en enskild fak-
tor som har störst inflytande över medieinnehållet, eller för att låna Uddéns 
(1998:7) ord: ”Influenser och påverkan från olika håll flätas samman som var-
pen i en väv. Att ur den mångfalden urskilja enkla orsakssamband låter sig inte 
göras”. 

Den presenterade modellen (s 25) är av stor betydelse för mina försök att 
identifiera och förstå vad som formar arbetsmiljöjournalistiken. Däremot är det 

                                                      
30 Dessa föreställningar är, som flera forskare har visat, snarare anekdotiska än systematiskt grun-
dade (se t.ex. Dunwoody & Peters, 1992; Hansen, 1994a). 
31 Till följd av datoriseringen försvann en hel yrkesgrupp, grafikerna, från tidningarna i slutet av 
1990-talet. 
32 Mallningen innebar att innehållet i ökad utsträckning sorterades in under fasta avdelningar eller 
sidvinjetter i tidningarna (Nilsson m.fl., 2001:186). 
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ogörligt för en enskild forskare att empiriskt undersöka inflytandet från alla des-
sa faktorer. Fokus måste med nödvändighet hamna på en eller ett par faktorer 
och aspekter. Jag har, som framgår av figur 1, valt att koncentrera mina empi-
riska studier till fyra av de interna och externa faktorerna nämligen nyhetskultu-
ren, de redaktionella och individuella faktorerna, och källorna. Därtill är de eko-
nomiska aspekterna viktiga för min uttolkning av mina resultat. Nedan redogör 
jag närmare för dessa faktorer, och för de aspekter som härvidlag är särskilt vik-
tiga i min strävan att förklara varför arbetsmiljöinnehållet ser ut som det gör i de 
dagliga nyhetsmedierna. 

Nyhetskulturen 
Flera faktorer bidrar till att nyhetsjournalisternas gemensamma normer, värde-
ringar, roller och ideal upprätthålls, bland annat den ökade professionaliseringen 
inom journalistkåren, konkurrensen mellan medier, återanvändningen av nyhe-
ter och det behov av socialisering som osäkerheten i journalistyrket skapar (se 
t.ex. Ekström & Nohrstedt, 1996; Hollifield m.fl., 2001; Jönsson, 2004; Löfgren 
Nilsson, 1999). 

Den ökade professionaliseringen inom journalistkåren är bland annat resulta-
tet av journalistutbildningar på högskolenivå och medlemskap i gemensamt 
fackförbund, Svenska Journalistförbundet (Palm, 2002). 

Konkurrensen mellan medier på minst tre marknader33 har lett till att det har 
blivit viktigt att komma först34 i jakten på nyheter, d.v.s. att hitta exklusiva och 
aktuella nyheter. En paradox är att journalisterna samtidigt, av rädsla att missa 
toppnyheter som konkurrenterna har, många gånger bevakar samma händelser 
(Dunwoody & Peters, 1992; Fenton m.fl., 1998:73; Hultén, 1993:177; Jönsson, 
2004; Lund, 2001). Det leder till ett lämmelbeteende35 hos medierna. 

Återanvändningen av nyheter är bland annat en följd av konkurrensen mellan 
medier och det lämmelbeteende och den hets detta har skapat. Nyhetsbyråerna 
har en viktig roll i återanvändandet av nyheter eftersom de kan tillhandahålla 
material som kräver minimala arbetsinsatser då det redan är anpassat till nyhets-
formatet och till breda läsarkategorier (Bell, 1991:58; Boyd-Barrett & Ranta-
nen, 2000; Cohen m.fl., 1995; Hvitfelt, 1985:48; Holm, 2001; Lund 2001). 

                                                      
33 Dagstidningarna verkar på åtminstone tre olika marknader; en annons-, en läsar- och en ny-
hetsmarknad (där konkurrensen om källor ingår). De konkurrerar med andra dagstidningar, eter-
medier, gratistidningar, nyhetsbyråer, Internet, annonsblad, etc. (Lindeborg m.fl., 2003). Överlev-
nad handlar om att få så stora andelar som möjligt på marknaderna jämfört med konkurrenterna. 
(se t.ex. Allern, 1997, 2001; Asp, 1990) 
34 Ekecrantz och Olsson (1994:22) beskriver aktualitet som den kommersiella nyhetsförmedling-
ens främsta konkurrensvapen: "[E]ndast det aktuella är verkligt och det aktuella blir inaktuellt vid 
nästa sändning eller upplaga. Den journalistiska sanningen är en förbrukningsvara med ytterst 
begränsad hållbarhet". 
35 Begreppet "mediernas lämmelbeteende" myntades av Anker Brink Lund (2001). Han fann, i en 
studie av danska medier, att majoriteten av reportrarna var sysselsatta med att använda samma 
källor eller bevaka samma händelser på liknande sätt som reportrar i konkurrerande medier. 
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Behovet av yrkessocialisering uppstår på grund av att journalister, i bevak-
ningen av en komplex verklighet, ständigt ställs inför nya och osäkra situationer 
där de snabbt måste fatta beslut om vad som är sant, relevant och moraliskt rik-
tigt trots att de saknar objektiva bedömningskriterier (Donsbach, 2003). Detta 
förhållande skapar, tillsammans med det faktum att journalistyrket i mångt och 
mycket är ett autonomt ensamarbete, behovet av interaktivitet (Donsbach, 2003; 
Hansen m.fl., 1998; Jönsson, 2004; Löfgren Nilsson, 1999:166; Orre, 2001). En 
delad verklighet är, som Donsbach (2003) uttrycker det, pålitlig därför att den 
reproduceras av andra och är generaliserbar då den är giltig för flera individer, 
över tid och i olika situationer. Interaktiviteten36 leder i sin tur till att journalis-
terna socialiseras in i nyhetskulturen. 

Nyhetsmedierna har på grund av dessa gemensamma produktionsvillkor bli-
vit så kallade stoppurskulturer37, med löpande deadlines (Furhoff, 1986:68; 
Schlesinger, 1987; Tuchman, 1978:39ff ). De begränsade tidsramarna38 leder 
till att förplanerade händelser och händelser som inträffar före deadline gynnas 
framför utdragna händelseförlopp eller processer som kräver analyserande be-
vakning (Allern, 2002; Hvitfelt, 1985:26; Ghersetti m.fl., 2001:26). Konsekven-
sen blir, som en reporter i Orres (2001:143) studie säger, att ”viktiga aspekter av 
verkligheten förblir oberättade, därför att de inte går att formulera tillräckligt 
snabbt, enkelt och billigt”. En annan konsekvens är att journalisterna riskerar att 
få ge avkall på den inom journalistiken så viktiga normen om kritisk gransk-
ning39 (Ekström & Nohrstedt, 1996; Orre, 2001:128; Petersson & Carlberg, 
1990:236). I en stoppurskultur blir man också mer beroende av mallar för att 
snabbt kunna producera nyheter. 

Ekonomiska faktorer 
När mediernas ekonomiska förutsättningar skiljer sig åt avspeglar det sig i skill-
nader i journalistiken (se t.ex. Ghersetti, 2000; Kurpius, 2000; Nilsson m.fl., 
2001; Nohrstedt, 1994; Severinsson, 1994).  

                                                      
36 En journalist uppnår bland annat interaktivitet genom att kommunicera med kollegor och 
medarbetare och genom att iaktta vad och hur andra reportrar skriver i tidningen och vad som 
placeras på bästa nyhetsplats (se t.ex. Palm, 2002; Donsbach, 2003). 
37 Begreppet stoppurskulturer har bland annat använts av Schlesinger (1987:83ff) för att beskriva 
de kulturer som bildades på brittiska TV- och radionyhetsstationer när man försökte styra allt 
arbete efter klockan. 
38 De flesta svenska dagstidningsreportrar jobbar med mellan ett och tre uppdrag per dag, varav en 
mycket stor andel av uppdragen förväntas vara färdiga samma dag (Ekström & Nohrstedt, 
1996:144ff; Ghersetti m.fl., 2001:20, 24). 
39 I "Spelregler för press, radio och TV" står det i andra paragrafen: "Var kritisk mot nyhetskällor-
na. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har 
publicerats" (Pressens samarbetsnämnd, 2002). 
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Eftersom nyhetsmedierna i hög grad är beroende av publik för sin ekonomis-
ka överlevnad anpassas nyheterna till vad journalister tror att publiken vill ha40 
(Asp, 1990; Tuchman, 1978). Då exempelvis storstads- och landsortstidningar-
na har skilda läsekretsar kan det leda till skillnader i journalistiken. 

Medier med större publik och bättre ekonomi har också möjlighet att hålla sig 
med fler specialredaktioner och specialreportrar än medier med mindre publik 
och sämre ekonomi41 (se t.ex. Löfgren Nilsson, 1999:24; Nohrstedt, 1994:48; 
Nohrstedt & Ekström, 1994a). Detta kan i sin tur innebära att fler ämnen får 
djupare och bredare belysning på de resursstarka nyhetsmedierna än på de re-
surssvaga (se Einsiedels och Coughlans resonemang på s 22 om betydelsen av 
specialreportrar). 

Från 1980-talet och fram till någon gång på 1990-talet ökade dagstidningar-
nas indelning i specialredaktioner alltmer (se Furhoff, 1986; Löfgren Nilsson, 
1999:24; Nilsson m.fl., 2001:186). Specialiseringen var ett sätt för tidningarna 
att möta den allt hårdare konkurrensen om läsare och källor (Palm, 2002). Där-
efter är det troligt att specialiseringsgraden minskade till följd av att många tid-
ningsföretag i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet42 slimmades, gick 
samman med andra tidningsföretag och/eller omorganiserades. 

Redaktionella faktorer 
Uppdelningen i bevakningsområden gör det möjligt för tidningarna att, som 
Tuchman (1978:21) beskriver det, lägga ut sina ”nyhetsnät” på strategiska plat-
ser där viktiga händelser, d.v.s. händelser som stämmer in på tidningarnas ny-
hetsvärderingskriterier, och inträffar regelbundet. Nyhetsnäten minskar osäker-
heten och ökar journalisternas chanser att fånga ”storfisk” före konkurrenterna 
(se också Palm, 2002:77).  

Specialiseringen innebär samtidigt att den ”verklighet” reportrarna bevakar 
kategoriseras och delas upp bland reportrarna43. Tuchmans (1978:25ff) beskriv-
ning av specialområden som (bevaknings)territorier är mycket träffande. Ett 
territorium har gränser som man inte utan vidare överträder. Man kan också, 
som nyhetsjournalisten Fichtelius (1997:24) gör, beskriva bevakningsområdena 
som revir. Om en redaktion eller en grupp tar över bevakningen av ett ämne 
från en annan redaktion eller grupp kan rapporteringen förändras. Det var vad 
som skedde när vetenskapsbevakningen på Dagens Nyheter flyttades mellan tre 

                                                      
40 Enligt Asp (1990) har tidningarna även ideologiska behov relaterade till läsarna, som leder till 
att nyheterna också anpassas till vad journalisterna anser att läsarna bör ha. 
41 Många av de svenska landsortstidningarna består av en allmänredaktion, en sportredaktion och 
en eller flera lokalredaktioner (Löfgren Nilsson, 1999:24). 
42 Bilaga 1 visar t.ex. att av de sju dagstidningar som ingick i min studie genomförde sex någon 
form av neddragningar, omorganisationer eller omgörningar. 
43 Löfgren Nilsson (1999:174) uppfattar departementaliseringen som ett led i professionalisering-
en, där redaktionerna mer och mer organiseras efter självständiga specialreportrar som förväntas 
ta egna initiativ till nyhetsbevakning. 

 
31



olika redaktioner44 (Kasperowski, 1993). Såväl urvalet av vetenskapsnyheter 
som hur man skrev om vetenskap förändrades. Det finns också en del forskning 
som tyder på att bevakningen av ett ämne kan ändras om inriktningen på en re-
daktion ändras till följd av organisatoriska beslut, byte av redaktionsledning 
eller liknande. 

Utöver dessa studier, och tidigare nämnda undersökningar som visar hur mil-
jöjournalistiken förändrades när miljö blev en journalistisk specialitet (se t.ex. 
Djerf Pierre, 1996:23f), finns det oväntat lite forskning kring vilka effekter re-
daktionernas inriktning och specialisering får för vilka händelser, frågor och 
ämnesområden som medierna uppmärksammar. 

Individrelaterade faktorer 
Flera studier har visat att specialreportrar är mindre styrda av redaktionsled-
ningen än allmänreportrar och att de därför har ett större inflytande över medie-
innehållet (se t.ex. Löfgren, Nilsson, 1993). En orsak till specialreportrarnas 
övertag är att de i allmänhet har mer kunskaper om de ämnen eller händelser de 
bevakar än vad ledningen har (Löfgren Nilsson, 1999:31). 

Ämneskunskapernas betydelse för nyhetsrapporteringen 
Ämneskunskaper gör att en reporter selektivt uppmärksammar och värderar vis-
sa aspekter av den verklighet hon/han bevakar (Donsbach, 2003; Peiser, 2000). 
Vidare styr kunskaperna journalistens kategorisering och tolkningar av det hon 
eller han tar del av eller upplever (Donsbach, 2003; Trumbo m.fl., 1998). Det 
kan t.ex. innebära att en allmänreporter med miljökunskaper som bevakar en 
folkomröstning om kärnkraft uppmärksammar miljöriskerna med kärnkraft, 
medan en ekonomireporter skriver om kärnkraftens lönsamhet. Kunskaperna 
påverkar också, som tidigare nämndes (s 22), hur analytiska och kritiskt 
granskande artiklar journalisten producerar. 

Motsatsen gäller naturligtvis också. När en reporter tycker sig sakna kunska-
per om ett komplicerat ämne kan det leda till att hon/han undviker att rapportera 
om ämnet (Dunwoody & Peters, 1992:209; Kitzinger & Reilly, 1997) eller till 
att rapporteringen blir väl okritisk (Dunwoody & Peters, 1992; Ottosen, 1988). 
Med tanke på hur ofta man i forskningslitteraturen påpekar vikten av ämnes-
kunskaper hos en nyhetsjournalist finns det förvånansvärt få empiriska studier 
av hur journalisters kunskaper inverkar på medieinnehållet. 

Könets betydelse för nyhetsrapporteringen 
Kön är ytterligare en individuell faktor som tycks ha ett relativt stort inflytande över 
nyhetsinnehållet. Tidigare forskning har visat att reportrarnas kön påverkar såväl 
nyhetsvärdering som vilka specialområden de bevakar (se t.ex. Djerf Pierre, 2003; 

                                                      
44 Mellan åren 1980 till 1992 sköttes vetenskapsrapporteringen på DN i tur och ordning av Miljö-
hälsa & vetenskapsredaktionen, DN-Teknik & vetenskap och allmänna redaktionen (Kasperows-
ki. 1993). 
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Jönsson, 2004:233; Löfgren Nilsson, 1992, 2000; Rodgers & Thorson, 2003; 
Zilliacus-Tikkanen, 1993). Mjuka ämnesområden, såsom skola, utbildning och 
sociala frågor, är kvinnors domän medan hårda frågor, såsom polis och ting, 
näringsliv, ekonomi, politik, olyckor och katastrofer framför allt bevakas av 
män45. 

Forskare har också visat att det finns innehållsliga skillnader i nyhetsproduk-
ter producerade av journalister av olika kön (se t.ex. Peiser W. 2000; Zoch & 
Turk, 1998). Rodgers och Thorson (2003) fann t.ex. i en amerikansk studie att 
kvinnliga dagstidningsreportrar använde fler källor och färre stereotyper i sina 
artiklar än manliga reportrar och att de förras artiklar var mer positiva46. Repor-
terns kön tycks också ha betydelse för fördelningen mellan manliga och kvinn-
liga källor i artiklarna. Kvinnliga reportrar använder kvinnliga källor i högre 
utsträckning än manliga reportrar (se t.ex. Sahlstrand, 2000:136ff; Zoch & Turk, 
1998). 

Källors inflytande 
Det finns olika bud om vem som har störst makt över medieinnehållet; journa-
listerna eller källorna. Larsson (1998) delar in forskningen kring dominansför-
hållanden i tre olika skolor, allt efter antaganden om att journalisterna eller käl-
lorna har störst inflytande, eller om sanningen ligger någonstans mittemellan (se 
också Allern, 2001; Gans, 1979:116; Reinton, 1984; Sahlstrand, 2000). Jag 
tillerkänner mig närmast mellanskolan. Liksom exempelvis Asp (1986:339) och 
Eide (1992b:120) uppfattar jag inte förhållandet som statiskt, utan den part som 
för tillfället hetast åtrår den andre hamnar i underläge. 

Forskning har däremot visat att vissa källor har företräde i medierna framför 
andra. Otaliga studier har uppvisat att elitpersoner, företrädesvis män47 i höga 
positioner från inflytelserika organisationer i samhället48, prioriteras i medier 
framför ”vanligt folk” (se t.ex. Allern, 2001; Ekecrantz & Olssons, 1991; Galt-
ung & Ruge, 1974; Gans, 1979; Gant & Dimmick, 2000; Hvitfelt, 1985; Sahl-
strand, 2000:138; Tuchman, 1978). Inom miljö- och hälsojournalistiken förlitar 
sig, enligt tidigare studier, nyhetsmedier framför allt på myndigheter, experter, 

                                                      
45 Kvinnorna bevakar både mjuka och hårda frågor, medan männen tycks undvika de mjuka frå-
gorna (Zilliacus-Tikkanen, 1993). 
46 Här ska dock påpekas att könsskillnaderna varierade beroende på tidningarnas storlek (Rodgers 
& Thorson, 2003). Skillnaderna var stora på de små tidningarna och obefintliga på de stora. Det 
senare förklarar forskarna med att socialiseringen in i yrkesnormer och praktiker är starkare på en 
stor tidning.  
47 I Sahlstrands (2000:135) och Ekecrantz & Olssons (1991) studier av nyhetskällor var ungefär 
en fjärdedel av källorna kvinnor och tre fjärdedelar män. Kvinnorna förekom framför allt i artiklar 
som rörde utbildning, sociala frågor och privatliv, medan männen dominerade inom områden 
knutna till makt- och myndighetsutövning. En orsak till denna snedfördelning kan vara att det 
finns färre kvinnor än män i maktpositioner i samhället. Men detta kan inte vara hela förklaringen. 
48 Exempel på elitpersoner är ministrar och chefer/ordföranden i större företag, myndigheter eller 
organisationer. 
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politiker och toppar i näringslivet (se t.ex. Djerf Pierre, 1996; Dunwoody & Pe-
ters, 1992; Einsiedel & Coughlan, 1993; Findahl, 1998; Hansen, 1991; Linné & 
Hansen, 1990:25; Raymond, 1985; Väliverronen, 2001). 

Elitkällor anses tillgängliga, användbara och trovärdiga 
Att elitpersoner har företräde framför enskilda individer beror på att de uppfyl-
ler flera av de kriterier journalisterna har för bedömningen av goda källor. För 
att få tillträde till medierna måste källorna vara tillgängliga, användbara och 
trovärdiga auktoriteter (Gans; 1979). 

Tillgänglighet uppfattas, enligt Conrad (1999), av journalister som en av käl-
lornas viktigaste egenskaper. En tillgänglig källa ställer upp när journalisten 
behöver honom eller henne. Han eller hon besvarar beredvilligt telefonsamtal 
och ringer upp journalisten i god tid före mediets deadline (se också Fenton 
m.fl., 1998). 

Elitkällor och -organisationer anses användbara eftersom de, i kraft av sitt 
ämbete, sitter inne med information som medierna åtrår samtidigt som de har 
kunskaper om hur medierna fungerar (Allern, 2001; Fenton m.fl., 1998:11f; 
Sahlstrand, 2000). ”Rätt” information, ur nyhetsvärderingsssynpunkt, som pre-
senteras på ett kärnfullt och dramatiskt sätt, kräver dessutom mindre arbetsin-
satser från journalisternas sida (Gans, 1979:129ff). 

Enligt Tuchman (1978:93) bygger elitpersoners trovärdighet49 på antagandet 
att ju mer fakta en person har tillgång till desto större är chansen att han eller 
hon vet vad som pågår. Individer på höga poster anses generellt sett veta mer 
om viktiga förhållanden inom organisationen än människor lägre ner i hierarkin. 
Trovärdiga källor är också viktiga i nyhetsjournalistiken därför att de gör att 
medierna uppfattas som seriösa. Trovärdiga källor kräver dessutom mindre käll-
granskning och sparar därmed journalisterna tid (Dunwoody & Ryan, 1987; 
Hansen, 1994a; Hvitfelt, 1986; Keeney & von Winterfeldt, 1986; Liebes, 2000; 
Roth, 1998; Salomone m.fl., 1990; Tuchman, 1978). 

Att elitkällorna uppfattas på detta sätt beror också på att de har större resurser 
och högre motivation att själva ta kontakt med medierna. Vidare är de mer be-
nägna att använda kommunikationsstrategier än andra källor för att få kontroll 
över medieinnehållet (Allern, 2001:13; Furhoff, 1986:96; Sahlstrand, 2000). 

Källor som behärskar nyhetsvärdering och argumentationsteknik kan i förväg be-
stämma sig för sina budskap och formulera dem. Det är samma regel som gäller för 
en säljare (Lundquist I: Peterson & Carlberg, 1990:150). 

Konsekvensen av det blir att mycket av journalistiken är passivt refererande 
och bygger på material som iordningställts av personer i ledningen för företag, 

                                                      
49 Journalisterna anammar också de värderingar om trovärdighet som finns inom de byråkratiska 
institutioner källorna hämtas från (Dunwoody & Ryan, 1987). Eftersom professorer har högst 
status inom forskningen blir konsekvensen att expertkällorna tenderar att begränsas till en liten 
grupp forskningsledare. 
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myndigheter och organisationer50 (se t.ex. Allern, 2001:22; Dunwoody & Grif-
fin; 1993; Hvitfelt, 1985:44). Exempelvis fann Gant och Dimmick (2000), i en 
studie av nyhetsvärderingsprocessen på amerikanska TV-nyhetsstationer, att 
närmare hälften av alla de bevakningsidéer som faktiskt blev nyheter ursprung-
ligen härstammade från beslutsfattare eller andra medier. 

Forskare– särskilt trovärdiga auktoriteter 
Forskare uppfattas, även om också de är färgade av värderingar, som särskilt 
trovärdiga auktoriteter eftersom de kan tillhandahålla stora mängder saklig in-
formation i form av ”fakta”51 (Albæk m.fl., 2002:17; Eide, 1992a; Steele, 1995; 
Tuchman, 1972). 

Men det räcker inte med att en forskare anses kunnig och trovärdig för att 
hon eller han ska få tillträde till medierna. Därutöver ska journalisten helst kän-
na till forskaren och forskaren ska, precis som andra nyhetskällor, uppfattas som 
tillgänglig, vältalig och klargörande (se t.ex. Conrad, 1999; Dunwoody & Scott, 
1982; Hansen, 1994a; Trumbo, 1996). 

Conrad (1999) ger i sin studie av brittiska vetenskapsreportrar en bra be-
skrivning av vad reportrarna själva väver in i begreppen vältalighet och klargö-
rande52. Det innebär att forskaren kan presentera och förklara informationen på 
ett kortfattat, rakt och okomplicerat sätt och att hon/han kan sätta in sin forsk-
ning i ett större sammanhang eller ge sitt perspektiv på den53. Vältalighet har 
också med nyhetsmässighet att göra. För att forskaren ska anses vara nyhets-
mässig ska hon/han använda ett livfullt språk och säga saker som är värda att 
citera: 

Quotability is always important. There may be five scientists who all know the field 
equally well and who will have more or less the same response to a piece of work. 
But there will be one who will be able to put it in an immediately, tangible way, a 
way that seems so cut through a lot of jargon, a way that may help the reader visual-
ize. (Vetenskapsreporter i: Conrad, 1999:291) 

Forskaren ska vidare våga spekulera kring forskningens konsekvenser54 och 
vara beredd att ta ställning och tydligt uttrycka sin åsikt. Samtidigt, påpekar 
Conrad, får personen inte överdriva sina påståenden. 

En forskare som kan tillhandahålla expertkunskaper, såväl som åsikter, tolk-
ningar och olika perspektiv på risker, anses särskilt användbar som nyhetskälla 

                                                      
50 Elitkällorna kan tillhandahålla halvfabrikat, som kräver lite arbetsinsatser från journalisternas 
sida, såsom presskonferenser, pressmeddelanden eller annat färdigställt material (Allern, 2001:13; 
Furhoff, 1986:96; Sahlstrand, 2000). 
51 ”I nyhetsspillet stiller den som kan bidra med antatt eksakte kunnskaper og opplysninger i en 
særklasse. Dette gjelder forskeren” (Eide, 1992a:11). 
52 Conrad (1999) bygger sina slutsatser på 15 intervjuer med vetenskapsreportrar och analyser av 
nyhetsartiklar om genetisk forskning. 
53 Journalisten måste, säger Fenton m.fl., (1998:110), på fem minuter kunna förstå vad som har 
tagit forskaren år att förstå. 
54 När det gäller nyheter om genetisk forskning är det, enligt Fenton m.fl. (1998:110), särskilt 
viktigt att forskaren kan spekulera kring forskningens konsekvenser för behandling av sjukdom. 
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därför att hon/han både kan fungera som expert, åsiktsleverantör och som ett 
slags domare i konflikter eller diskussioner kring hur risker ska definieras, vilka 
risker som ska prioriteras, etc. (se t.ex. Conrad, 1999; Linné & Hansen, 
1990:38). 

Användningen av expertis har också en baksida. Forskarnas kunskapsövertag 
kombinerat med journalisternas tidspress gör att det blir svårt för journalister att 
kritiskt granska forskningen. Flera studier har visat att experter ofta får stå oe-
motsagda i nyhetsmedierna55 (se t.ex. Albæks m.fl., 2002; Djerf Pierre, 1996; 
Eide & Ottosen, 1994). Det fåtal expertkällor som har tillträde till medierna där-
för att de besitter de rätta källegenskaperna får genom sitt kunskapsövertag och 
sin övertalningsförmåga också ett maktövertag. Det innebär inte bara att de får 
ett inflytande över innehållet i medierna (Eide, 1992; Ottosen, 1988). De kan 
dessutom, enligt teorier om mediernas dagordningsfunktion, få en nyckelroll 
som problembeskrivare i samhället (Djerf Pierre, 1996:353; Väliverronen, 
2001). 

                                                      
55 Djerf Pierres (1996) studie av televisionens miljöjournalistik går delvis på tvärs mot dessa re-
sultat. Kritisk granskning av forskare var ovanligt mellan 1961 och 1991 (ibid. s 335f). Därefter 
blev det vanligare att man, i miljöreportagen, ställde motstridiga forskningsresultat mot varandra 
för att skildra polariserade uppfattningar om miljöproblemens orsaker och konsekvenser (Djerf 
Pierre, 1996:330). Djerf Pierre tror att det beror på att expertrollen i stor utsträckning fördes över 
från experterna till journalisterna själva. Men till detta bidrog sannolikt att miljöjournalistiken 
hade mognat som specialitet och att miljöjournalisterna därigenom hade skaffat sig mer kunska-
per. 
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Sammanfattning 
I detta kapitel har jag redogjort för mitt teoretiska perspektiv på journalistiken 
och vad som formar den. Ett grundläggande antagande är att all nyhetsjournalis-
tik influeras av såväl interna faktorer på individuell, redaktionell och organisa-
tionsnivå, som av externa faktorer såsom nyhetskulturen, samhälleliga institu-
tioner, källor, ekonomi, publiker och teknik. Produktionsvillkoren bestäms av 
hur medieföretaget och de enskilda redaktionerna och journalisterna hanterar de 
ibland motstridiga krav och behov som de olika interna och externa aktörerna 
kan ha på företaget och medieprodukten. Så kan exempelvis nyhetsorganisatio-
nens strävan efter ekonomisk lönsamhet kollidera med den norm om kritisk 
granskning som finns inom nyhetskulturen, eller med den individuella repor-
terns syn på yrkesrollen, eller med källornas eller publikernas förväntningar på 
medieinnehållet. 

Fyra av dessa faktorer: nyhetskulturen, redaktioner, individer (d.v.s. enskilda 
journalister) och källor, är särskilt centrala i detta projekt. De är centrala därför 
att de har studerats empiriskt - i en innehålls- och produktionsstudie – och där-
för att de är viktiga för min förståelse och tolkning av olika faktorers effekter på 
nyhetsinnehållet. Därutöver har jag i någon mån använt mig av vissa ekonomis-
ka uppgifter, och organisatoriska och publikrelaterade faktorer för att bättre 
kunna förklara eventuella skillnader i innehåll mellan olika tidningar. 

 
37



 
38

•



  Kapitel 3  
Den rutiniserade nyhetsjournalistiken 

Det som hittills redovisats rörande mediernas produktionsvillkor påverkar i sin tur 
journalisternas normer och verklighetsuppfattningar, d.v.s. det Djerf-Pierre (1996) 
benämner som journalisternas föreställningsvärld. Föreställningsvärlden bildar i 
sin tur ett slags regelverk för journalisterna som t.ex. talar om hur de samlar in, 
väljer ut, tolkar och presenterar information som nyheter, hur de behandlar sina 
källor och hur lång tid varje bevakningsuppdrag får ta (se t.ex. Campbell, 
1999:46; Eide, 1992b; Ekström & Nohrstedt, 1996; Ghersetti m.fl., 2001; Kurpi-
us, 2000; Löfgren Nilsson, 1999:43; Nohrstedt & Ekström, 1994b:129; Palm, 
2002:53). Normerna och föreställningarna blir, som Löfgren Nilsson (1999:41) 
beskriver det, till praktiska kompetenser som med tiden utvecklas till rutiner. 

Om man vill förstå varför journalistiken ser ut som den gör måste man också 
studera de journalistiska rutinerna. Under framför allt 1970- och 80-talet visade 
flera forskare att rutiner har en central plats inom journalistiken (se t.ex. Fishman, 
1980; Gans, 1979; Halloran m.fl., 1970; Sand & Helland, 1998; Silverstone, 
1989; Tuchman, 1978). Rutinerna är ett försök att rutinisera det oväntade56, d.v.s. 
att skapa en viss regelbundenhet som gör att man effektivt kan producera nyheter, 
trots att det hela tiden inträffar oväntade saker i den värld journalister är satta att 
bevaka (se t.ex. Djerf Pierre, 1996; Eide, 1992b:21; Palm 2002:74, 112; Tuch-
man, 1978). Rutinerna tillämpas automatiskt utan att journalisten vid varje be-
slutstillfälle reflekterar över dem (Djerf Pierre, 1996:33). Tillämpningen involve-
rar alltid praktisk kunskap57 och tysta aspekter, också benämnda som tyst kun-
skap, som inte kan formuleras med ord utan som istället uttrycks i handling ge-
nom utövandet av praktiken (Johannessen, 1999:10). 

Flertalet av ovan nämnda forskare har ett organisatoriskt perspektiv på journa-
listiska rutiner. De uppfattar dem som nödvändiga för att möta organisatoriska 
behov och de externa aktörernas krav på medieorganisationen och dess medarbe-
tare (Shoemaker & Reese, 1996). Det är även min utgångspunkt, samtidigt som 

                                                      
56 Palm (2002) definierar att rutinisera det oväntade som att "man arbetar med väl inprovade me-
toder och mallar för att välja ut och hantera den sociala verklighet som är underlaget för nyhets-
produktionen". 
57 Inom forskning kring yrkeskunnande och teknologi skiljer man på tre typer av interrelaterade 
yrkeskunskaper som tillämpas i praktiken: Påståendekunskaper är kunskaper som en blivande 
journalist kan läsa eller lyssna sig till. Praktiska kunskaper erhåller journalisten genom upprepad 
handling och övning, det är att "veta hur" man gör. Förtrogenhetskunskaper får journalisten ge-
nom att ställas inför och lära sig behärska den mångfald situationer som kan förekomma i prakti-
ken. Kunskapen innebär att journalisten kan tolka och förstå den "verklighet" hon rapporterar om 
och bedöma vilket handlande som är korrekt i en specifik situation. (Göranzon, 1988, 1990; Janik, 
1996; Johannessen, 1999; Molander, 1992; Orre, 2001:37) 
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jag menar att rutiner också kan uppstå ur journalisternas yrkespraktik58, på grund 
av att en grupp journalister helt enkelt har tagit för vana att regelmässigt göra 
(handla) på ett visst sätt (se t.ex. Giddens, 1984:18ff; Janik, 1996). 

Rutiner finns etablerade på alla nivåer i min modell (s 25). Vissa är gemen-
samma i hela nyhetskulturen och tillämpas av alla nyhetsmedier, medan andra är 
specifika för ett medium, en enskild organisation, en redaktionell avdelning eller 
för en individ. Rutinerna får konsekvenser för vad medieorganisationen bevakar 
en specifik dag, vem som bevakar vad, hur de olika nyhetshändelserna värderas i 
relation till varandra och för hur nyheterna presenteras (se t.ex. Fichtelius, 1997; 
Hultén, 1993:176; Löfgren Nilsson, 1999:111). 

Jag har i mina produktionsstudier särskilt studerat nyhetsreportrars rutiner, och 
då framför allt de rutiner de delar med andra reportrar, i eller utanför organisatio-
nen. Det finns ett antal sådana rutiner som på olika sätt har ett avgörande infly-
tande på medieinnehållet. Det är rutiner som påverkar hur nyheterna kategoriseras 
och väljs ut och rutiner som inverkar på journalisternas interaktion med källor och 
presentation av nyheter59. I det följande presenteras rutiner för kategorisering, 
nyhetsvärdering, bevakning av källor och skrivande. 

Kategorisering som selektiv uppmärksamhet 
Reportrar kategoriserar rutinmässigt alla händelser, all information och alla källor 
de ställs inför under sina bevakningsuppdrag som tillhörande vissa kategorier el-
ler typer av nyheter eller källor (Berkowitz, 1992; Hultén, 1999; Palm, 2002:55; 
Tuchman, 1978). 

Kategoriseringen, som sker vid upprepade tillfällen under nyhetsproduktionens 
gång, är basal för journalisternas förståelse av världen därför att den gör det möj-
ligt för dem att sortera, organisera och begripa inkommande information såväl 
som deras egna omvärldsuppfattningar (se t.ex. Stocking och Gross, 1989:13). I 
samband med att journalisterna kategoriserar en nyhet aktiverar de också ett slags 
mentala kataloger över nyhetsteman, som även inkluderar information om exem-
pelvis händelseförlopp och huvudaktörer (Berkowitz, 1992). Dessa kognitiva 
strukturer brukar inom den så kallade framingforskningen benämnas som nyhets-
ramar (news frames på engelska). 

Så fort man på en redaktionell avdelning har bestämt att en händelse eller ett 
ämne ska bevakas får uppdraget ett identifikationsord (Tuchman, 1978:32). Denna 
initiala kategorisering leder till aktiveringen av vissa nyhetsramar, men inte andra 
och har stor betydelse för hur en händelse eller ett fenomen skildras i medierna. 

                                                      
58 Djerf Pierre (1996:33) beskriver nyhetspraktiken som "en övergripande beteckning för de ar-
betsrutiner, konventioner och ritualer som kännetecknar det journaliska arbetet". För ytterligare 
definitioner av journalistiska praktiker se Cambell, 1999; Cottle, 2000; Eide, 1992b:16; Löfgren 
Nilsson, 1999; Palm, 2002:33. 
59 Jämför med Djerf Pierre (1996:33) som ser "rutinerna för hur nyheter identifieras (nyhetsvärde-
ringsprinciper), utformas och presenteras (berättelseformer)" som de mest fundamentala delarna i 
arbetslogiken. 
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Berkowitz (1992) följde i en studie nyhetsbevakningen av en specifik händelse. 
Ett litet militärflygplan störtade in i ett hotell som fattade eld. Piloterna undkom 
oskadda medan flera av hotellgästerna dog till följd av branden. Journalisterna 
valde att kategorisera händelsen som en flygplanskrasch och inte, som också hade 
varit möjligt, en hotellbrand. Kategoriseringen fick konsekvenser för hur journa-
listerna rapporterade om händelsen. När de väl hade kategoriserat händelsen som 
en olycka uteslöt de samtidigt alternativa tolkningar av problemet. Flygolyckan 
blev aldrig under rapporteringens gång en hotellbrand. Journalisternas selektiva 
uppmärksamhet på aspekter som rörde flygolyckor inverkade på vilka iakttagelser 
som integrerades och framhävdes i deras nyhetsberättelser (jämför Trumbo m.fl., 
1998). Eftersom de flesta händelser eller fenomen som journalister ställs inför är 
dubbel- eller mångtydiga är detta ett dilemma i mycket av nyhetsrapporteringen 
(se t.ex. Donsbach, 2003; Trumbo m.fl., 1998). 

Kategoriseringen för också med sig ett annat problem. Så fort en nyhetsstory 
har kategoriserats konstruerar reportern hypoteser kring orsak och verkan för att 
förklara vad hon eller han ser. I exemplet ovan skulle hypotesen exempelvis kun-
na vara att olyckan berodde på den mänskliga faktorn. Det är ett problem av tre 
skäl. För det första utesluter kategoriseringen andra hypoteser, kring exempelvis 
hotellbränder. För det andra påverkar hypotesen vilka frågor journalisten ställer60 
(Trumbo m.fl., 1998). För det tredje går, som Stocking och LaMarca (1990) visa-
de i en amerikansk studie, mycket av journalistiken ut på att bekräfta hypoteser. 
Det innebär att journalister selektivt uppmärksammar information som bekräftar 
de hypoteser de ställer upp. Allt detta påverkar i högsta grad nyhetsartiklarna. 

Kategoriseringen bidrar, i och med aktiveringen av de mentala katalogerna, till 
journalisternas rekonstruktion av verkligheten: 

The process of newsmaking also has an important element involving reconstruction 
that occurs as notes are reviewed and events are recalled in the act of producing the 
story. Here, categorization will often exert its influence again, prompting the recall of 
category-associated detail not actually observed (Trumbo m.fl., 1998). 

Samtidigt förändras med tiden de kategorier och nyhetsramar reportrarna an-
vänder sig av. Brosius och Eps (1995) fann att när det i samhället inträffade ex-
empelvis en allvarlig katastrof eller olycka som ledde till ett stort medieuppbåd 
kunde händelsen bli, vad forskarna kallade för, en ”nyckelhändelse”. Det innebar 
att bevakningen av händelsen kom att forma den framtida nyhetsrapporteringen, 
genom att i ökad utsträckning dra journalisternas uppmärksamhet till liknande 
händelser eller genom att tillföra nya dimensioner till redan väletablerade nyhets-
kategorier. 

Kategoriseringen hjälper inte bara journalisterna att förstå och strukturera värl-
den, den har också två andra huvudfunktioner: att tillskriva händelser eller förete-
elser ett nyhetsvärde och att förutsäga vilka personella och ekonomiska resurser 
som krävs för bevakningen av en specifik händelse/fenomen. En händelse som 

                                                      
60 Enligt Trumbo m.fl. (1998) är ett huvudsyfte med journalisternas frågor att pröva hypotesers 
hållbarhet. 
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bedöms som en överraskande nyhet, ett scoop, får rutinmässigt mer resurser än en 
händelse som värderas som en rutinnyhet (Berkowitz, 1992; Tuchman, 1978). I 
exemplet ovan bedömdes flygolyckor ha större nyhetsvärde än hotellbränder. 
Klassificeringen av nyheten som flygolycka gjorde att man satsade större resurser 
på att bevaka händelsen än om den hade kategoriserats som en brand (Berkowitz, 
1992). 

Nyhetsvärdering som konstruktion 
Journalisterna inte bara kategoriserar de händelser, den information och de källor 
de kommer i kontakt med under sina bevakningsuppdrag, utan dessa värderas 
dessutom som bra eller dåliga nyheter. Nyhetsvärdering är en viktig journalistisk 
rutin därför att den hjälper journalisterna att producera nyheter som de tror publi-
ken vill eller behöver ha (se t.ex. Asp, 1990; Hansen, 1994). 

Det finns en hel del väletablerad forskning kring just nyhetsvärdering. Men ny-
hetsvärderingsforskningen, liksom den närliggande gatekeeperforskningen61, har 
traditionellt haft ett selektionsperspektiv på nyhetsproduktionen. Enligt dessa per-
spektiv är journalistens främsta uppgift att aktivt välja ut de händelser i omvärlden 
som har högst nyhetsvärde. Det implicerar, som Eide (1992:67) påpekar, att ny-
hetsvärdet finns inneboende i de händelser journalisterna bevakar. I själva verket 
är nyhetsvärdet något som tillförs en händelse i samband med nyhetsproduktio-
nen. En händelse som vid första anblick förefaller odramatisk och förutsägbar kan 
mycket väl bli till en dramatisk och överraskande nyhet, om journalisten hittar en 
”bra” infallsvinkel på händelsen. 

Jakten på nyhetsvärderingskriterier går, som Eide (1992b:63ff) påpekar, som 
en röd tråd genom nyhetsvärderingsforskningen. I föregående kapitel (s 22) refe-
rerade jag till forskning som visar att händelser eller frågor ”för att bli nyheter 
helst ska involvera, eller snarare kunna presenteras som nya, dramatiska eller sen-
sationella, problem- och gärna konfliktfyllda händelser inom aktuella ämnen, 
d.v.s. ämnen som läsarna kan relatera”. Nyhetsvärderingskriterierna är använd-
bara, om de betraktas som tillämpade journalistiska normer för hur en nyhetsbe-
rättelse ska se ut, snarare än som egenskaper hos själva händelsen eller fenome-
net62 (se t.ex. Eide, 1992b:69). 

                                                      
61 Inom gatekeeperforskningen har man studerat vilka verklighetsbilder som under arbetsproces-
sens gång väljs ut när, var, hur, av vem och varför (se Shoemaker m.fl., 2001). Gatekeeping inne-
bär, med den klassiska definitionen, att nyheter på sin väg genom olika kanaler och sektioner 
passerar en serie beslutspunkter, så kallade grindar (White, 1950). I grindarna stoppas eller släpps 
informationen igenom av en person, en grindvakt (gatekeeper). Numera innefattas i begreppet 
grindvakt alla de faktorer som påverkar urvalet av nyheter. Om exempelvis en händelse med högt 
nyhetsvärde stoppas därför att den tar för lång tid eller är för dyr att producera betraktas tids-
aspekten och den ekonomiska aspekten som grindvakter (Shoemaker m.fl., 2001). 
62 Det utesluter inte att vissa typer av händelser eller fenomen har större chans att bli uppmärk-
sammade av medierna, på grund av att de tidigare har bevakats och att det därför har etablerats 
nyhetskategorier och nyhetsramar för att skildra dem. Det gäller till exempel brott, olyckor och 
natur- eller miljökatastrofer, som hör till sådana händelser som fått mycket uppmärksamhet i  
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Bevakningsrutiner för nyhetsfiske 
För att nyhetsreportrar ska kunna hålla deadlines och varje dag fylla tidningen 
med nyheter krävs det att också informationsinsamlandet rutiniseras. I föregå-
ende kapitel (s 31) tog jag upp att nyhetsfisket förenklas av att man delar in ny-
hetsarbetet i bevakningsområden. Journalisterna talar om sina bevakningsområ-
den som ”platser att gå till och personer att tala med” (Palm, 2002:113f). Ny-
hetsnäten är inte bara nödvändiga för specialreportrar. Alla reportrar är beroen-
de av muntliga63 och skriftliga källor för att varje dag kunna producera nya ar-
tiklar. Genom att känna tillräckligt många nyhetsmässiga källor på strategiska 
platser maximerar reportrarna sina möjligheter att producera64 (se t.ex. Palm, 
2002:113; Tuchman, 1978).  

Nyhetsnäten är inte bara de enskilda reportrarnas ansvar utan hela redaktio-
nens (se t.ex. Palm, 2002). Källor som i tidigare bevakning har visat sig vara 
användbara hamnar i redaktionens kontaktnät (Gans, 1979:117). Varje redaktio-
nell avdelning har sina egna rutiner för att hålla kontakt med källor och ”tipsa-
re”: 

På en nyhetsredaktion är tidsprogrammet hårt pressat. Det gäller framför allt det 
vanliga rutinmässiga ”nyhetsraggandet”: genomgångar av dokument och protokoll 
från olika myndigheter och kontroller av och samtal med källor - t ex de dagliga 
kontrollsamtalen med - polisen - följer fasta rutiner (Hultén, 1993:176ff). 

I studien ”en nyhetsdag” uppgav ungefär en tredjedel av alla tidningsreportrar 
att de under dagen genomfört någon form av rutinkontroll, såsom att ringa till 
polisen för att höra om något av nyhetsintresse inträffat (Nohrstedt, 1994:22). 
Det hör också till rutinkontrollerna på nyhetsredaktionerna att övervaka vad 
andra medier producerar. En stor del av journalisternas ”fiskefångst” kommer 
från andra medier, t.ex. från nyhetsbyråer, dagstidningar, facktidningar och nu-
mera även Internet (se t.ex. Boyd-Barrett & Rantanen, 2000; Cohen, m.fl., 
1995; Holm, 2001; Lund, 2001). 

Detta systematiska och strategiska urval av informationskällor är särskilt 
kännetecknande för specialreportrarnas rutiner och brukar då benämnas run-
dor65 (Fishman, 1980:33; Se också Palm, 2002:78). Rundorna innebär att re-
portrarna regelbundet besöker specifika platser, samtalar med utvalda personer 

                                                                                                                                  
medierna (se t.ex. Galtung & Ruge, 1974; Gant & Dimmick, 2000; Hansen, 1994a; Hvitfelt, 1985, 
1986; Sand & Helland, 1998:86; van Dijk, 1985:82). 
63 Sahlstrands (2000:109)  studie av nyhetskällor i storstadsmorgonpress visar att tidningarna i 
hög grad prioriterar muntliga källor framför skriftliga. 
64 En journalist med många kontakter med hög status får dessutom, enligt Tuchman (1978:68), 
högre professionell status. 
65 "To cover a beat är att patrullera ett område, oavsett om man är polis eller reporter" (Fichtelius, 
1997:23). 
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och läser specifik information inom ramen för de ämnen eller institutioner som 
ingår i deras bevakningsuppdrag66 (Fichtelius, 1997; Fishman, 1980). 

Vilka händelser som blir nyheter och hur rapporteringen ser ut påverkas av 
var den redaktionella avdelningen eller specialreportrarna lägger ut sina nyhets-
nät och vilka rutiner de har för att göra det (Hultén, 1993:176; Jönsson, 
2004:257). Rutinkontrollerna och rundorna underlättar då tid och resurser är 
begränsade. Samtidigt begränsar de, som jag tidigare redovisade (s 33), urvalet 
av källor vilket i sin tur medför ett avgränsat informationsurval (se t.ex. Sahl-
strand, 2000:212; Tuchman, 1978). 

Skrivande - en anpassning till format och mallar 
Alla de gemensamma normer, tankemönster, metoder och rutiner som utveck-
lats för att välja ut, tolka och presentera nyheter leder i sin tur till en medielo-
gik67, d.v.s. till att medieinnehållet anpassas efter specifika mallar och former 
(Altheide & Snow, 1979; Asp, 1990; Djerf Pierre, 1996:33; Jönsson, 2004:85). 
Nyheter har dessutom sitt specifika format, nyhetsformatet68, som innehållet 
underordnas. Vidare anpassas nyheterna till det specifika mediets egenskaper 
(se t.ex. Jönsson, 2004).  

Dagstidningarna, varifrån mitt empiriska material är hämtat, har t.ex. både 
format och mallar för tidningen som helhet och för de enskilda artiklarna. Under 
1990-talet sorterades i ökad utsträckning tidningsinnehållet in under fasta av-
delningar, temasidor och sidvinjetter69 (Nilsson m.fl., 2001:186). Syftet var 
bland annat att underlätta för läsarna, men samtidigt medförde denna mallning 
en innehållslig inskränkning för de enskilda reportrarna: 

När jag mäter min produktion finner jag att 90 % av mina artiklar faller utanför 
mallarna (Dagstidningsreporter i Orres studie, 2001:108). 

                                                      
66 I Sverige har de flesta nyhetsmedier specialreportrar som rutinmässigt bevakar de stora institu-
tionerna, som exempelvis riksdag, landsting, kommun, polis- och domstolsväsende (se Nohrstedt, 
1994). 
67 Altheide och Snow (1979:10), som myntade begreppet medielogik, menar att alla medier har en 
inneboende logik som formar medieprodukten. Forskarna definerar begreppet på följande sätt: 
“(W)e propose that both communicator and audience member employ a particular logic - a media 
logic - that is used to present and interpret various phenomena. In general terms, media logic con-
sists of a form of communication; the process through which media present and transmit informa-
tion. Elements of this form include the various media and the formats used by these media.  
68 Format, while a feature of media logic, is singularly important because it refers to the rules of 
"codes" for defining, selecting, organizing, presenting, and recognizing information as one thing 
rather than another (e.g., "the evening news" and not a "situation comedy," or a "parody of news") 
(Altheide, 2004). 
69 Med sidvinjett, eller ämnesvinjett, menas att man samlar och presenterar nyheter tillhörande ett 
visst tema eller en viss avdelning på en tydligt markerad plats i tidningen, t.ex. sport, ekonomi, 
hälsa (Nilsson m.fl., 2001:186). 
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Nyhetsartikeln70 är av tradition kortare än många andra texttyper, vilket med-
för att innehållet i artiklarna måste komprimeras och förenklas (Altheide & 
Snow, 1979; Furhoff, 1985; Hvitfelt, 1988). Vidare organiseras nyhetsartikelns 
innehåll enligt den så kallade inverterade pyramiden71. Eftersom det viktigaste 
och mest intressanta innehållet ur nyhetsvärdessynpunkt sammanfattas först i 
artikeln styr huvudrubrik och ingress innehållet i hela berättelsen i en viss rikt-
ning (Bell, 1995; van Dijk, 1985; Hvitfelt, 1988; Larsson, 1996:12). För att 
journalister ska veta vad de ska lyfta fram i texten får de lära sig att man bygger 
upp en nyhetsberättelse genom att redan i rubrik och ingress besvara frågorna 
vem, vad, när, var, hur, och möjligen varför72 (se t.ex. Allern, 2001:31; Amnes-
tål m.fl., 1999:104; Asp, 1986; Bell, 1995; Larsson, 1996:13; Pöttker, 2005). 
Slutligen formas nyhetsberättelserna av vilka nyhetsramar som journalisterna 
har i sina ”mentala kataloger”. 

                                                      
70 Den korta nyhetstexten är en kvarleva sedan den tid då journalisterna skickade in sina texter via 
telegrafen. Eftersom det var kostsamt att telegrafera uppmuntrades journalisterna att vara så kort-
fattade och koncisa som möjligt för att spara pengar (Altheide & Snow, 1979). 
71 Syftet med den inverterade pyramiden är både att locka till läsning och att effektivisera produk-
tionen (Hvitfelt, 1988; Larsson, 1996:12). 
72 I engelsk litteratur benämns frågorna som de fem W:na: Who, what, when, where och why (and 
sometimes how). 
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Sammanfattning 
Rutiner har en central plats inom journalistiken. Rutiner gör det möjligt för 
journalister att bevaka en föränderlig omvärld och samtidigt möta organisatio-
nens och de externa aktörernas krav på företaget. Jag har i mina empiriska stu-
dier av nyhetsproduktionen särskilt riktat in mig på fyra journalistiska rutiner 
som är avgörande för nyhetsinnehållet: kategorisering och värdering av nyheter, 
samt rutiner för att bevaka källor och för att skriva nyhetsartiklar. 

I samma stund som det inkommer tips eller information till nyhetsredaktio-
nen, eller om en reporter får en bevakningsidé, kategoriseras informationen. 
Kategoriseringen får bland annat effekter för vad den enskilda reportern benäm-
ner händelsen eller fenomenet som, hur händelsen/fenomenet värderas, vilka 
nyhetsramar som aktiveras, vilka källor som intervjuas, vilka hypoteser och frå-
gor reportern ställer upp och för hur händelsen/fenomenet presenteras. 

När informationen har kategoriserats nyhetsvärderas den. Ofta har journalis-
ten en nyhetsram i åtanke när de värderar informationen. Journalisterna har 
dessutom ett antal tumregler, nyhetsvärderingskriterier, till sin hjälp för att av-
göra om det finns aspekter i den upplevda verkligheten som kan skildras på ett 
nyhetsmässigt sätt. Vad de väger in i de olika nyhetskriterierna beror bland an-
nat på deras tidigare yrkeserfarenheter. 

När en händelse eller ett fenomen har valts ut för bevakning måste reportrar-
na söka användbara källor. Då är bevakningsrutinerna viktiga. För att effektivi-
sera sökandet efter källor har varje reporter och nyhetsredaktion byggt upp ett 
kontaktnät som de rutinmässigt underhåller genom att bland annat göra rutin-
kontroller och rundor. 

När informationssamlingen är klar är det slutligen dags för reportrarna att 
skriva sina artiklar. De måste både avpassa texterna till alla de konventioner 
som finns inom journalistiken kring nyheters form, struktur och innehåll och till 
de nyhetsramar som de har aktiverat i samband med kategoriseringen eller ny-
hetsvärderingen. 

Ett genomgående tema i detta kapitel har varit att framingen, d.v.s. aktive-
ringen av nyhetsramarna, är integrerad i flera av de journalistiska rutinerna. I 
nästa kapitel utvecklar jag min syn på vad nyhetsramar är, var de finns och hur 
de tillämpas. 
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  Kapitel 4  
Framing - nyhetsjournalistikens fundament 

Journalisternas arbetsvillkor, med snäva tidsramar och dagliga deadlines, gör att 
de saknar tid att i varje enskilt ögonblick tänka på hur de ska välja, värdera, kate-
gorisera och strukturera information och forma den till en nyhetsberättelse. För att 
journalisterna ska kunna producera snabbt och samtidigt leva upp till de olika 
krav som exempelvis organisationen, redaktionsledningen och de olika externa 
aktörerna har på produkten behöver de en slags kognitiva strukturer eller ramar73. 
En kognitiv ram är en organiseringsprincip, ett slags organiserande idé, en kun-
skapsstruktur, som transformerar fragmenterad information till en strukturerad 
och meningsfull helhet och indikerar vilka element som är mest betydelsefulla 
(van Gorp, 2003). Dessa kunskapsstrukturer är i hög grad outtalade och omedvet-
na74, d.v.s. de involverar tyst kunskap (se t.ex. Dunwoody & Peters, 1992; Ent-
man, 1993; Gitlin, 1980; Griffin m.fl., 1995; Palm, 2002). De kognitiva ramarna 
är närmast ett överlevnadsvillkor för nyhetsjournalister eftersom de möjliggör ett 
snabbt och rutinmässigt urval och processande av stora mängder information (se 
Gitlin, 1980:7; Pan & Kosicki, 1993). Som framgått av föregående kapitel uppfat-
tar jag aktiveringen av de kognitiva ramarna som rutinmässigt integrerad i flera av 
de andra journalistiska rutinerna. De teorier som har utvecklats kring dessa kogni-
tiva ramar brukar benämnas som framingteorier75. 

Jag uppfattar de kognitiva ramarna som både kognitiva och sociala konstruk-
tioner. De är kognitiva därför att de finns i de individuella journalisternas huvu-
den och sociala därför att de är integrerade i den kollektiva journalistiska prak-
tiken. Begreppet har också både ett socialt och ett psykologiskt ursprung76 (för 
översikt, se Pan & Kosicki, 1993). När Tuchman (1978) introducerade sociolo-
gen Goffmans framingbegrepp77 i medieforskningen beskrev hon framing som 
en social konstruktion av verkligheten78. Senare, då bland annat Grabers (1988) 

                                                      
73Dessa kognitiva ramar brukar också benämnas som scheman. Entman (1993) definierar scheman 
och andra närliggande begrepp (som kategorier, scripts eller stereotyper) som mentalt lagrade 
idékluster som vägleder individens informationsprocessande. 
74 Jämför med exempelvis Andsager (2000) eller Ashley och Olson (1998) som uppfattar de kog-
nitiva ramarna som medvetna maktmedel för att påverka. 
75 På svenska används ibland begreppet gestaltningsteori som benämning på framingteori 
(Strömbäck, 2001). 
76 Den sociala förankringen är framför allt förknippad med produktionsstudier och den psykolo-
giska med receptionsstudier. 
77 “According to Goffman (1974:10-11), a frame is the "principles of organization which govern 
events - at least social ones - and our subjective involvement in them". Frames organize "strips" 
of the everyday world, a strip being "an arbitrary slice or cut from stream of ongoing activity" 
(Tuchman, 1978:7). 
78 Social konstruktion av verkligheten definierar Tuchman (1978) som "[T]he act of making news 
is the act of constructing reality itself rather than a picture of reality". 
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schemabegrepp79 fördes in i framingforskningen, innefattades även kognitiva 
aspekter i definitionerna (se t.ex. Entman, 1993; Hornig-Priest, 1994; Iyengar, 
1997; Kahneman & Tversky, 1984). I mycket av dagens framingforskning för-
enas dessa båda ansatser. 

De kognitiva ramarna kommer till användning på flera ställen i kommunika-
tionsprocessen (för översikt, se Entman, 1993; Scheufele, 1999). I en innehålls- 
och produktionsstudie som denna är det viktigt att skilja mellan kognitiva ramar i 
nyhetstexterna, de så kallade nyhetsramarna, och den process under nyhetspro-
duktionens gång under vilken journalisterna mentalt aktiverar nyhetsramarna, 
som jag benämner som framing80 (jmf med Gamson, 1992; Gitlin, 1980ff; Scheu-
fele, 1999; Severin & Tankard, 1997). Denna åtskillnad görs sällan i empiriska 
studier. 

Nyhetsramarna 
Nyhetsramarna är ett sätt för journalister att beskriva och förklara världen för lä-
sarna och samtidigt fånga deras intresse. Nyhetsramarna reducerar den komplexa 
verklighet en journalist upplever, i samband med bevakningen av en händelse 
eller ett fenomen, till journalistiskt hanterbara dimensioner (Tuchman, 1978). De 
hjälper journalisten att ”välja ut några aspekter från den upplevda verkligheten 
och”, som Entman säger (1993) ”framhäva dem i en kommunicerande text” (min 
översättning). 

The social world is a kaleidoscope of potential realities, which can be readily evoked by 
altering the ways in which observations are framed and categorized (Edelman, 1995). 

En nyhetsram är det sammanhang, den kontext som journalistens inhämtade in-
formation och tolkningar placeras in i när de presenteras som en nyhet81. Kontexten 

                                                      
79 Schemabegreppet, som Graber hämtade från tidigare psykologisk forskning, relaterar till texters 
påverkan på läsaren (lyssnaren/tittaren). Graber (1988) använde schemateorin för att förklara hur 
människor förstår och använder nyheter i sina dagliga liv. 
80 Det finns flera begrepp som är närbesläktade med framingbegreppet utan att vara utbytbara 
därför att de delvis bygger på olika grundläggande antaganden. Diskursbegreppet har t.ex. använts 
för att studera språkliga mönster och deras uppkomst. Men till skillnad från framingbegreppet, 
som uppfattas som både ett kognitivt och ett socialt fenomen, betraktas diskurser uteslutande som 
ett socialt fenomen. I studier av diskurser är det språket som är studieobjektet. I framingstudier 
studeras även icke-språkliga handlingar, som t.ex. journalistiska rutiner (Palm, 2002; Tuchman, 
1978). Andra närliggande begrepp som agenda-setting och priming har primärt använts i effekt-
studier och inte, förrän på senare tid, i produktionsstudier. Det är inte heller ovanligt att forskarna 
använder flera av ovan nämnda begrepp i en och samma studie (för framing och diskurs se t.ex. 
Pan & Kosicki, 1993; Triandafyllidou, 1995; Trumbo, 1996; för framing och agenda-setting se 
t.ex. Iyengar & Simon, 1993; McCombs m.fl., 2000; McCombs & Ghanem, 2001). En större 
forskningsuppgift är att närmare granska relationerna mellan alla dessa begrepp. Problemet är att 
vart och ett av begreppen rymmer så många olika definitioner och tillämpningar att det dessvärre 
inte i denna avhandling finns utrymme för en så krävande uppgift. 
81 Ett mycket illustrativt exempel på hur olika typer av berättelseramar kan påverka presentatio-
nerna finns i Raymond Queneaus (1992) bok "Stilövningar" (första utgåvan 1947). Boken inleds 
med att berättaren redogör för sina iakttagelser i samband med en bussresa. Handlingen återges 
därefter 99 gånger på 99 olika sätt, i 99 olika stilar. 
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utgörs bl.a. av det ämne händelsen relateras till och av de attribut eller aspekter 
som knyts till ämnet. Nyhetsramen innebär en selektiv presentation och beto-
ning82 av vissa teman, perspektiv, aktörer, ”fakta”, stereotyper, etc. i en nyhets-
text, på bekostnad av andra (Allern, 2001; Entman, 1993; Tankard, I: Dunwoody 
& Griffin, 1993; Tuchman, 1978). Nyhetsramen är således något mer än exem-
pelvis artikelns huvudtema eller vinkel83 (se också Ashley & Olson, 1998; Ent-
man, 1993; Gamson, 1992; Semetko & Valkenburg, 2000; Tjernström, 2001). 
Alla nyhetsjournalister har en repertoar av nyhetsramar att välja mellan. Mäng-
den potentiella nyhetsramar är begränsad då journalister i olika medier använder 
liknande nyhetsramar. Följden blir att de producerar berättelser som rekonstruerar 
världen på liknande sätt (Dunwoody & Griffin, 1993). Det bidrar, tillsammans 
med nyhetsvärderingsnormerna, till att vissa typer av händelser blir nyheter men 
inte andra, trots att det i samhället varje dag pågår ett oändligt antal aktiviteter 
som potentiellt skulle kunna utgöra underlag för nyheter. 

Framingen 
Framingen, det vill säga aktiveringen av nyhetsramarna och andra kognitiva 
strukturer, uppfattar jag som en process som pågår under hela nyhetsproduktio-
nen84. Eftersom endast ett fåtal forskare har studerat själva processen (till undan-
tagen hör t.ex. Fishman, 1980; Tuchman, 1978) bygger det mesta som har sagts 
om framingen på hypoteser, på slutsatser som dragits utifrån framför allt inne-
hållsanalyser. Därför vet man inom journalistikforskningen väldigt lite om hur 
nyhetsramarna faktiskt uppstår, revideras, aktiveras och överförs mellan olika 
individer. Det finns forskare som menar att nyhetsramarna triggas igång i samma 
ögonblick en journalist får in och värderar ett tips eller en bevakningsidé (Griffin 
m.fl., 1995:451; Liebes, 2000) medan andra beskriver framingen som något som 
sker i samband med skrivandet. Det är visserligen troligt att journalister i allmän-
het aktiverar nyhetsramarna i samband med att de kategoriserar en händelse eller 
ett fenomen som en viss typ av nyhet (se s 40). Men vad händer om journalisten 
exempelvis under produktionens gång finner ny information om den händelse 
eller det fenomen hon bevakar, som förändrar hennes initiala syn på och tolkning 
av händelsen/fenomenet? Då kanske nyhetsramarna kan komma att bytas ut mot 
andra. Allern (2001:24) beskriver till exempel nyhetsramarna som ett resultat av 
journalisternas kontakter och förhandlingar med källor. Många framingforskare 
utgår underförstått från premissen att framingen sker en enda gång under produk-
tionen (se t.ex. Djerf Pierre, 1996:35; Dunwoody & Griffin, 1993), något som 
sannolikt beror på att de inte har studerat själva framingprocessen. 

                                                      
82 Den minsta gemensamma nämnare hos alla de olika framingdefinitioner som finns inom jour-
nalistikforskningen är just de två nyckelorden selektion och betoning. 
83 I Nationalencyklopedin (2003) kan man läsa att vinkel ofta används "beträffande ensidig inrikt-
ning, med negativ bibetydelse”. Se också Hvitfelt (1985:28); Nohrstedt & Ekström (1994b) för 
definitioner av vinkel. 
84 Jämför med exempelvis Dunwoody och Griffin (1993) som framför allt relaterar framingen till 
skrivandet. 
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Framing av miljö, hälsa och vetenskap 
Forskningen kring framing och journalistik har under en längre tid dominerats av 
forskningsfältet politisk kommunikation85. Men under senare år har framing allt 
oftare förknippats med miljö-, hälso- och vetenskapsnyheter, d.v.s. med nyheter 
som är nära relaterade till arbetsmiljönyheter. I denna forskning har produktions-
studierna fått betydligt större plats än inom politisk kommunikation, där effekt-
studierna har dominerat. Framingforskningen kring miljö, hälsa och vetenskap har 
bland annat handlat om vilka faktorer som påverkar nyhetsramarna och vilket 
inflytande källorna86, och då framför allt forskare, har på nyhetsramarna (se t.ex. 
Anderson, 2001; Andsager & Smiley, 1998; Dunwoody & Griffin, 1992). Forsk-
ningen har framför allt kretsat kring rapporteringen om allvarliga eller dramatiska 
risker87, katastrofer eller olyckor (se t.ex. Andsager & Powers, 2001; Conrad, 
2001; Dunwoody & Griffin, 1993; Findahl & Lindblad, 1987; Henderson & Kit-
zinger, 1999; Hornig Priest, 1994; Petersen, 2001; Ryan m.fl., 1991; Spencer & 
Triche, 1994; Triandafyllidou, 1995), medan nyheter om vardagliga miljö- och 
hälsoproblem är mindre väl undersökta. 

Två av de framingforskare som troligen har haft störst inflytande på detta 
forskningsområde är de redan tidigare nämnda Dunwoody och Griffin. De har 
under årens lopp studerat såväl faktorer som påverkar framingen av risk och ve-
tenskap som nyhetsramarna i risk- och vetenskapsnyheter, källornas inflytande 
över nyhetsramarna88 och effekterna av nyhetsramar för läsarna (se t.ex. Dunwo-
ody & Griffin, 1993; Dunwoody & Peters, 1992; Dunwoody & Ryan, 1983; Grif-
fin & Dunwoody, 1997; Griffin m.fl., 1995; Ryan m.fl., 1991; Trumbo m.fl., 
1998). 

                                                      
85 På grund av fältets dominans har många av de framingdefinitioner som tillämpas i tidigare 
forskning och i denna avhandling hämtats därifrån. Flera av de framingforskare som ovan har 
nämnts verkar inom politisk kommunikation, t.ex. Entman (1991), Gitlin (1980), Iyengar (1991), 
och Scheufele (1999). 
86 Det händer att journalisterna tar över elitkällornas nyhetsramar, t.ex. om de är tidspressade (se 
t.ex. Dunwoody & Griffin, 1993). 
87 Forskarna har t.ex. undersökt vilka nyhetsramar som förekommer i nyheter om genteknik, sjuk-
domsepidemier, AIDS, Creutz-Feldt Jacobs sjukdom, cancer, kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, och 
om olika typer av giftutsläpp. 
88 De har bland annat undersökt vilket inflytande forskare och myndigheter har på nyhetsramarna. 
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Allmänt förekommande nyhetsramar i tidigare forskning 
Nu har vi kommit till kärnan i den modell jag presenterade på s 25 över olika fak-
torers inverkan på nyhetsinnehållet, nämligen till själva nyhetsinnehållet. De ny-
hetsramar jag beskriver nedan är särskilt centrala redskap i mina analyser av in-
nehållet i nyhetsartiklar om arbetsmiljö89. Dessa nyhetsramar har också i tidigare 
framingforskning befunnits vara vanligt förekommande i nyheter generellt (se 
t.ex. Neuman m.fl., 1992; de Vreese, 2001). Det finns även andra väl prövade 
nyhetsramar som inte redovisas här eftersom de inte utnyttjas i den empiriska del-
en av mina studier. 

Den episodiska och tematiska nyhetsramen 
En av de mest tillämpade operationaliseringarna av nyhetsramar torde vara Iyeng-
ars (1991) indelning av nyheter i episodiska och tematiska nyhetsramar. Den epi-
sodiska ramen framställer händelser eller frågor som isolerade händelser eller en-
skilda fall medan den tematiska ramen sätter in händelser eller frågor i större och 
mer generella sammanhang. Den tematiska ramen kan också ge en historisk bak-
grund till fenomenet och/eller beskriva generella konsekvenser härav (Iyengar & 
Simon, 1993). Forskningen har visat att den episodiska nyhetsramen dominerar i 
nyhetsbevakningen (Dunwoody & Griffin, 1993; Iyengar & Simon, 1993). 

Problem - och lösningsramen 
Nyheter handlar i allmänhet om problem (Altheide, 1997). Att vi definierar något 
som ett problem innebär, implicit eller explicit, att vi ser tillståndet eller situatio-
nen som något icke önskvärt som behöver lösas. Operationaliseringarna av pro-
blemramen skiljer sig dock åt. Altheide (1997) kategoriserar artiklar som inleds 
med en generell slutsats om att någonting är fel och att man måste göra någonting 
åt problemet som en problemram. Entman (1993) likställer med sin definition av 
nyhetsramar problemramen med nyhetsramar generellt. Han säger att syftet hos 
en nyhetsram är att definiera vilket problemet är, vilket innebär att fastställa vad 
en aktör gör till vilken kostnad, samt att diagnostisera orsakerna till problemet, 
göra moraliska bedömningar, föreslå åtgärder och förutsäga deras troliga effekter. 
Trumbo (1996) delar, i en studie av amerikanska dagstidningars rapportering om 
klimatförändringar, upp Entmans uppgivna syften hos en nyhetsram i fyra olika 
nyhetsramar som antingen betonar problemdefiniering, diagnostisering av orsa-
ker, moraliska bedömningar eller förslag till lösningar på problemet. Griffin m.fl. 
(1995) använder sig av motsatsparet problem och lösning i en studie av ameri-
kanska dagstidningars rapportering om hälsorisker. Enligt deras definition betonar 
problemramen att något är ett problem medan lösningsramen lyfter fram vad som 
kan göras, görs eller har gjorts för att lösa ett problem. Forskarna fann att pro-
blemramen förekom ungefär dubbelt så ofta som lösningsramen (ibid.). 

                                                      
89 Jag har kommit fram till just dessa nyhetsramar på induktiv väg, genom att först genomföra en 
innehållsanalys på tidningsmaterialet i min undersökning. 
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Konfliktramen 
Semetko och Valkenburg (2000) definierar konfliktramen som en betoning av 
konflikter mellan individer, grupper eller institutioner. Det som utmärker denna 
nyhetsram är just att den polariserar genom att presentera två olika sidor av sam-
ma sak (Neuman m.fl., 1992). Det är inte bara framingforskare som har ägnat sig 
åt att studera konflikter i nyhetsrapporteringen. Otaliga mediestudier har visat att 
konflikter anses ha ett högt nyhetsvärde därför att de antas locka till sig publik (se 
t.ex. Hansen, 1994a; Price m.fl., 1997). 

Olycks- och riskramen 
Ryan m.fl. (1991) fann i en undersökning av tidningars rapportering om två olika 
riskhändelser att skillnaderna i rapporteringen framför allt berodde på att man i 
det ena fallet använde en olycksram och i det andra fallet en riskram. Olycksartik-
larna fokuserade på olyckans händelseförlopp medan riskartiklarna i huvudsak 
förklarade risken (se också Dunwoody & Griffin, 1993). Flera framingstudier har 
demonstrerat att riskjournalistik framför allt är olycksrapportering (se t.ex. Frewer 
m.fl., 1997; Singer & Endreny, 1987). Det beror enligt Dunwoody och Griffin 
(1993) på att journalister framför allt har tränats i att bevaka nödlägen och kriser. 
Jag uppfattar dikotomiseringen av olycks- och riskramen som en variant på den 
episodiska och tematiska ramen, på så sätt att när riskrapporteringen är episodisk 
används olycksramen och när den är tematisk används riskramen. 

Den ekonomiska ramen 
Den ekonomiska ramen används, enligt Neuman m.fl. (1992), för att rapportera 
om en lång rad ämnen. Innehållet i nyhetsramen kretsar framför allt kring ekono-
miska slutresultat, vinster, förluster eller värderingar som rör kapitalismen (se 
också Håkansson, 2000). Semetko och Valkenburg (2000) har i en holländsk stu-
die analyserat förekomsten av den ekonomiska konsekvensramen, d.v.s. av att 
händelser eller problem beskrivs i termer av ekonomiska konsekvenser för exem-
pelvis individer, grupper eller organisationer. De fann att nyhetsramen var relativt 
vanlig i de mest seriösa dagstidningarna. 

Vetenskapsramen 
Griffin och Dunwoody (1997) definierar artiklar som inledningsvis berättar om 
forskares eller det vetenskapliga etablissemangets agerande som en vetenskaps-
ram. De fann i sin studie att när artiklar om miljöfarligt utsläpp hade en veten-
skaps- eller en medicinsk nyhetsram var sannolikheten för att föroreningarna för-
knippades med hälsoeffekter större än när andra nyhetsramar tillämpades. Att 
medierna rapporterar om vetenskap betyder dock inte med automatik att veten-
skapsramen tillämpas. Motsatsen tycks vara vanligare. I en innehållsanalys av 
vetenskaps- och teknologirapporteringen i Brittisk press fann Bauer m.fl. (1995) 
att vetenskap var en viktig ingrediens i många olika ramar, t.ex. i riskramen, hu-
man interest ramen och problemramen, utan att nödvändigtvis vara huvudhändel-
se (se också Hansen, 1994). 
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Human interest ramen 
I många framingstudier har human interest ramen90 en central roll (se t.ex. Price 
m.fl., 1997; Weiss & Singer, 1988). Nyhetsramen fokuserar på en enskild person 
eller grupp för att ge ett mänskligt ansikte åt ett generellt problem eller en fråga 
(Håkansson, 2000; Semetko &Valkenburg, 2000). Samtidigt är jämförelser mel-
lan individer som får gestalta problemen ovanliga (Neuman m.fl., 1992). Indivi-
derna fungerar framför allt som isolerade exempel. Denna nyhetsram, påpekar 
flera av forskarna, är mycket nära relaterad till de journalistiska nyhetsvärde-
ringsprinciper som bygger på journalisternas antaganden om läsarna. Genom att 
konkretisera abstrakta ämnen eller fenomen kan läsarna lättare relatera till dem. 
Genom att ge kött och blod åt siffror och anonyma fakta kan man också fånga 
läsarna emotionellt (se vidare Greenberg & Wartenberg, 1990; Hansen, 1994a; 
Price m.fl., 1997; Valkenburg m.fl., 1999). 

_______________________________ 
 

Som redogörelsen ovan visar kan nyhetsramarna vara mer eller mindre allmängil-
tiga, d.v.s. de kan förknippas med alltifrån enstaka frågor eller ämnesområden till 
ett brett spektrum av ämnen eller frågor. Valet av nyhetsram beror bland annat på 
hur en händelse eller ett fenomen kategoriseras. 

Omvänt associerar journalisterna många gånger specifika frågor eller ämnes-
områden till specifika nyhetsramar, vilket får konsekvenser för hur frågorna eller 
ämnesområdena framställs. Weiss och Singer (1988) visade till exempel att sam-
hällsvetenskaplig forskning sällan presenterades som vetenskap i amerikanska 
nyhetsmedier, utan som exempelvis brott, politik eller utbildning. En konsekvens 
blev att nyheterna innehöll mindre vetenskaplig information än väntat. 

Flera av nyhetsramarna förknippas dessutom med vissa kategorier av källor. 
Trumbo (1996) fann exempelvis att forskare tenderade att associeras med nyhets-
ramar som betonade problem och orsaker medan politiker och intresseorganisa-
tioner sammankopplades med nyhetsramar som betonade värderingar och lös-
ningar91. 

                                                      
90 Nyhetsramen har även benämnts som "the human impact frame" (Neuman m.fl., 1992). 
91 Det innebar att när nyheterna om klimatförändringar övergick från att försöka förklara riskerna 
till att bli en politisk debatt och diskussion om lösningarna försvann forskarna ur bevakningen 
(Trumbo, 1996). 
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Sammanfattning 
För att snabbt och rutinmässigt kunna välja ut, processa och forma stora mäng-
der information till nyheter är journalisterna beroende av ett slags kognitiva ra-
mar som brukar benämnas som nyhetsramar. Nyhetsramarna är den struktur, 
med tillhörande beståndsdelar, som en journalist väljer att anpassa en händelse 
eller ett fenomen till när hon/han presenterar den för läsarna. 

Nyhetsramarna aktiveras troligen, som jag beskrev i förra kapitlet, i samband 
med att journalisterna kategoriserar eller värderar de händelser eller fenomen de 
bevakar. Eftersom nyhetsramarna också innehåller information om aktörer in-
verkar de med största sannolikhet på journalisternas val av källor. Slutligen på-
verkar de vilka teman, aspekter, perspektiv, aktörer, ”fakta”, stereotyper, etc. 
som journalisterna framhäver i de texter de producerar. Journalisternas aktive-
ring av nyhetsramarna under nyhetsproduktionens gång benämner jag framing. 

I denna avhandling ställer jag inte bara frågor om arbetsmiljörapporteringens 
omfattning och inriktning, en annan och minst lika viktig fråga är på vilka olika 
sätt arbetsmiljön skildras i tidningarna. Det är här nyhetsramarna kommer in. 
De enskilda nyhetsramar jag har redogjort för i detta kapitel är särskilt väsentli-
ga i mina analyser av nyhetsinnehållet i arbetsmiljönyheter. I följande del ”Me-
todologiska utgångspunkter” redogör jag närmare för hur jag har anpassat ope-
rationaliseringarna av de olika nyhetsramarna till mitt material. 

De teoretiska utgångspunkter jag nu har redogjort för i fyra kapitel har varit 
väsentliga när jag har utformat och tillämpat mina metoder och när jag har tol-
kat mina resultat och närmare försökt förklara arbetsmiljöinnehållet. Min syn på 
vad det är som formar nyhetsinnehållet, som jag tar med mig till empirin, kan 
sammanfattas enligt följande: 

Jag utgår ifrån att nyhetsinnehållet formas av de journalistiska rutinerna och 
då framför allt av de rutiner som styr journalisternas nyhetskategorisering, ny-
hetsvärdering, urval av källor och skrivande. Framingen, d.v.s. journalisternas 
rutinmässiga aktivering av kognitiva strukturer, av nyhetsramar, är ett viktigt 
inslag i alla dessa rutiner. Rutinerna är i sin tur formade av flera interna och ex-
terna faktorer, varav jag särskilt har inriktat mig på fem: journalisternas indivi-
duella egenskaper, redaktionella och ekonomiska faktorer, nyhetskulturen och 
källorna. 
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DEL II 
METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
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  Kapitel 5  
En holistisk ansats 

Den teoriansats som jag redogjorde för i Del I har lett fram till en utveckling av 
de frågor som presenterades i inledningen. De mer specifika frågorna som ligger 
till grund för empirin i denna avhandling är: 
 
1. Hur ser arbetsmiljörapporteringen ut i tidningarna? 
1.2 Vilka arbetsmiljöfrågor lyfts fram? 
1.3 Vilka arbetsmiljöaktörer lyfts fram? 
1.4 På vilka olika sätt, med vilka nyhetsramar, presenteras arbetsmiljöfrågorna? 
1.5 Finns det skillnader i innehåll mellan olika tidningar? 
1.6 Finns det skillnader i innehåll mellan olika sidvinjetter92? 
1.7 Finns det skillnader i innehåll mellan artiklar skrivna av journalister med olika 

kön? 
1.8 Hur ser dagstidningarnas arbetsmiljörapportering ut i relation till officiell 

statistik? 
 
2. Varför ser arbetsmiljörapporteringen ut som den gör? 
2.1 Hur kan journalistiska rutiner påverka innehållet? 
2.2 Hur kan redaktionella faktorer påverka innehållet? 
2.3 Hur kan de individuella journalisterna påverka innehållet? 
2.4 Hur kan nyhetskällorna påverka innehållet? 
2.5 Hur kan nyhetskulturen påverka innehållet? 

 
För att söka svar på dessa frågor använde jag mig av fler olika metoder och mate-

rial. Genom att kombinera flera metoder kan man både åskådliggöra flera olika 
aspekter och i vissa fall samma aspekter på olika sätt. Iakttagelser som görs med 
hjälp av en analysmetod kan studeras närmare med en annan. Flera metoder kan 
alltså tillsammans ge en mer fullständig bild av det man undersöker än vad en enda 
metod kan göra. 

Inför mina huvudstudier genomfördes år 1995 och 1996 en pilotstudie (se tabell 1). 
Pilotstudien inkluderade en veckas observation av en landsortstidningsredak-
tion, en datorstödd kvalitativ innehållsanalys av 15 nyhetsartiklar om elektro-
magnetiska fält (EMF)93 och tre smågruppsintervjuer med tidningsläsare94.  

                                                      
92 Sidvinjett används som indikator för redaktionell avdelning. 
93 Vid analysen, som genomfördes i programmet NUD-IST, sorterades de 15 EMF-artiklarna in i 
fem kategorier av artiklar, utifrån huvudteman och huvudpersoner: Det var artiklar som handlade 
om forskning, drabbade personer, eller om juridiska, fackliga eller politiska händelser. Analysen, 
liksom en utökad analys av totalt 75 artiklar, antydde att det fanns återkommande mönster inom 
respektive kategori av artiklar. 
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Syftet var framför allt att generera frågeställningar till huvudstudierna och att 
pröva ut metoder. Resultaten från pilotstudien bidrog till att jag vände mina 
blickar mot framingforskningen. Mina tankar kring framingprocessen vidareut-
vecklades och fördjupades successivt under projektets gång och kom så små-
ningom att genomsyra hela denna avhandling. 

År 1997 påbörjades huvudstudierna som inkluderade fyra olika delstudier (se 
tabell 1a). Den första delstudien, innehållsstudien, syftade till att undersöka 
dagstidningarnas arbetsmiljöinnehåll och att jämföra nyhetsinnehållet med ex-
tramediedata. 

Tabell 1a. Undersökningsdesign i projektet ”Arbetsmiljörapporteringen i dagspress” 

STUDIEOBJEKT 
Extra- 

mediedata Nyhetskällor 
Journalister på 
dagstidningar Nyhetsartiklar Läsare 

  Pilotstudien   
  En veckas observa-

tion av en tidnings-
redaktion 

Kvalitativ inne-
hållsanalys av 15 
EMF-artiklar 

Tre små-
gruppsinterv-
juer med sju 
läsare 

Huvudstudierna
Innehållsstudien: Hur ser arbetsmiljörapporteringen ut i tidningarna? 

Officiell 
statistik från 
Arbetar-
skyddsstyrel-
sen, SCB och 
RFV 

 
 

 Innehålls- och 
nyhetsramanaly-
ser av 897 ar-
betsmiljöartiklar 
i sju dagstid-
ningar 

 

Produktionsstudierna: Varför ser arbetsmiljörapporteringen ut som den gör? 
 Telefon-

intervjuer med 
16 arbets-
miljöforskare 

Telefonintervjuer 
med 18  
tidningsreportrar 

Intervjuunderlag: 
20 artiklar om 
arbetsmiljö-
forskning 

 

  En veckas observa-
tion av en tidnings-
redaktion 

  

  E-postenkäter till 
nyhetsred. & ar-
betsmiljöreportrar 

  

Kommentar: Metoderna är placerade i kronologisk ordning utifrån en lodrät axel. Överst i tabellen 
finns de metoder som först tillämpades och nederst de som sist tillämpades. 

 
De tre övriga delstudierna, produktionsstudierna, skulle belysa vilka faktorer som 

under nyhetsproduktionens gång kunde influera nyhetsinnehållet (se tabell 1a).   

                                                                                                                                  
94 De sammanlagt sju personer som deltog i smågruppsintervjuerna fick läsa, reflektera och sam-
tala kring två EMF-artiklar; den ena om forskning och den andra om en person som drabbats av 
elöverkänslighet. Analysen av samtalen indikerade att artiklar om ett och samma ämne, men med 
olika nyhetsramar, kunde väcka väldigt olika och i vissa fall motsägelsefulla tankar och känslor 
kring ett ämne. 
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I den första produktionsstudien följdes 20 artiklar om arbetsmiljöforskning upp 
med intervjuer med de reportrar som producerat artiklarna och de forskare som 
medverkat som huvudkällor i artiklarna. Den andra produktionsstudien var en 
redaktionsstudie med syftet att bland annat få inblick i hur de journalistiska ru-
tinerna på en tidningsredaktion kunde påverka nyhetsinnehållet. Den tredje och 
sista produktionsstudien var en begränsad e-post-undersökning vars syfte var att 
få veta hur man på de olika dagstidningarna själva uppfattade att man priorite-
rade arbetsmiljöbevakningen. 

Även om jag eftersträvar ett holistiskt perspektiv95 var det en omöjlighet att 
fördjupa sig lika mycket i alla delar. Innehållsstudien var därför relativt omfat-
tande medan produktionsstudierna var mer begränsade.  

I de två följande kapitlen gör jag en fördjupad genomgång av de metoder som 
har använts i huvudstudiens innehålls- och produktionsdel. 

                                                      
95 Även Göran Eriksson (2002:273), som i sin forskning har integrerat studier av produktion, text 
och reception, efterfrågar fler holistiska mediestudier. Annars har man traditionellt, inom medie- 
och kommunikationsforskningen, i stor utsträckning studerat produktion, text eller reception var 
för sig, vilket enligt Ericsson, är en följd av ett mer linjärt kommunikationstänkande och brist på 
genomförbara alternativ. 
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  Kapitel 6  
Innehållsstudiens metoder 

Denna studie avsåg att undersöka nyhetsinnehållet i allmänhet och arbetsmiljöin-
nehållet i synnerhet. Min relativt vida definition av arbetsmiljö möjliggör jämfö-
relser med tidigare studier av nyhetsinnehållet i miljö- och hälsonyheter. 

Definition av arbetsmiljö 
Med arbetsmiljönyheter avser jag här nyhetsartiklar som innehåller ordet arbets-
miljö eller som på annat sätt berör arbetsrelaterad hälsa eller ohälsa. I arbetsrelate-
rad (o)hälsa innefattar jag dels olika aspekter av arbetarskydd, dels arbetsrelatera-
de besvär, skador eller sjukdomar som har uppkommit eller kan uppkomma till 
följd av olyckor eller exponering för fysikaliska, biologiska, kemiska, fysiska eller 
psykosociala riskfaktorer på arbetsplatser. Nyheter om trakasserier, våld eller hot 
om våld som uttryckligen riktas mot personer under yrkesutövning (t.ex. mot po-
liser i samband med polisingripanden) inkluderas i definitionen, även om de inte 
explicit beskrivs som arbetsrelaterade problem. För att materialet inte skulle bli 
för omfattande begränsades urvalet till att endast gälla lönearbete. Det innebär 
t.ex. att barnarbetares arbetsmiljö beaktas men inte skolelevers. 

Urval 
Nyhetsartiklar hämtades från sju dagstidningar, varav tre storstadstidningar: Da-
gens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och fyra landsortstidningar: Väs-
terbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Borlänge Tidning och Hälsinge Kuri-
ren. Urvalet var strategiskt och inkluderade såväl storstads- och landsortstidning-
ar96 som morgontidningar och en kvällstidning. Tidningarnas produktionsvillkor 
skilde sig åt. De hade t.ex. olika personella och ekonomiska resurser, olika orga-
nisationsstruktur, olika stora upplagor och olika läsekretsar (se tabell 2a och b 
nedan). Dessa skillnader antogs kunna påverka nyhetsinnehållet. 

Vidare förmodade jag att skillnader mellan utgivningsorternas infrastruktur kan 
inverka på innehållet. Aftonbladets, Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets 
huvudredaktioner var och är belägna i en storstad. Västerbottens Kuriren och Väs-
terbottens Folkblad hade och har sina huvudredaktioner i Umeå, en mellanstor 
stad präglad av att de största arbetsgivarna var/är universitetet och universitets-

                                                      
96 Tidigare studier har visat att det finns stora skillnader i innehåll mellan morgon- och kvällspress 
och mellan landsorts- och storstadspress, vilket bl.a. brukar förklaras med att tidningarna har olika 
läsekrets och ekonomiska, tekniska och personella resurser (Se t.ex. Hadenius & Weibull, 2002; 
Hultén, 1999; Nilsson m.fl., 2001; Nohrstedt, 1994). 
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sjukhuset. Här fanns också Arbetsmiljöinstitutets97 norrlandssektion (numera Ar-
betslivsinstitutet och Belastningsskadecentrum). Borlänge Tidning och Hälsinge 
Kuriren verkar i småstäderna Borlänge och Söderhamn, som under undersöknings-
perioden var beroende av industriell produktion och hade hög arbetslöshet. Alla de 
ovan nämnda faktorerna förmodades i någon utsträckning kunna influera arbetsmil-
jörapporteringen. För ytterligare information om tidningarnas förhållande, se avsnit-
tet ”Tidningarnas förutsättningar 1996-1998” (Bilaga 1, s 281). 

Vid studier av dagstidningars innehåll samlar forskarna ofta in material genom 
att med hjälp av sökord leta i olika tidningsarkiv. I det här fallet var nyckelorden 
till stor del okända, p.g.a. min vida definition av arbetsmiljö. Därför har samtliga 
tidningsnummer från de sju i studien ingående tidningarna gåtts igenom i sin hel-
het under den aktuella insamlingsperioden (se nedan) i sökandet efter nyhetsartik-
lar som handlar om arbetsmiljöfrågor. 

Tabell 2a. Storstadstidningarnas förhållanden 1998 (om inget annat anges) 

 Aftonbladet Dagens Nyheter Svenska Dagbladet  
Grundad1 1830 1864 1884 
Politisk tendens2   Oberoende 

 socialdemokratisk 
Oberoende liberal Obunden moderat 

Ägare1  Aftonbladet Hierta AB AB Dagens Nyheter HB Svenska Dag-
bladet AB & Co 

Utgivningsort3 Stockholm Stockholm Stockholm 
Utkommer nr/vecka2 7 7 7 
Upplaga (vardagar) 4 397 200 361 300 185 000 
Omsättning (vinst) i tkr4 1 560 645 (104 712) 2 307 000 (329 000) 914 027 (1 576) 
Antal anställda4  459 780 624 
varav journalister 230 340 234 
Antal redaktioner 2  12 17 14 
Antal lokalredaktioner2  3 2 0 
Tidningsformat3 Tabloid Broadsheet Broadsheet 

Källor: 
1 Svenska Massmedier och deras medarbetare 1997 
2 Svenska medieguiden 1998. 
3 Tidningsutgivarnas hemsida, 2000-11-24, http://www.tu.se/taf/TS.taf
4 Massmedia 2000 
5 Siffrorna bygger på tidningarnas egna uppgifter (e-post hösten 2000), med undantag för Aftonbla-

dets siffror som redovisades i Årsredovisning 1998. 

                                                      
97 Arbetsmiljöinstitutet var en av de största forskningsinstitutionerna på arbetsmiljöområdet (se 
också bilaga 5, s 285). 
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Tabell 2b. Landsortstidningarnas förhållanden 1998 (om inget annat anges) 

 
Västerbottens 

Kuriren 
Västerbottens 

Folkblad 
Borlänge 
Tidning 

Hälsinge 
Kuriren 

Grundad1 1900 1917 1885 1885 
Politisk tendens2 Liberal Social-

demokratisk 
Partipolitisk 

obunden 
Social-

demokratisk 
Ägare1  Stiftelsen 

VK-press 
Västerbottens 
Folkblad AB 

Dalarnas 
tidningar KB 

(fam Bengtsson)

Medieutvecklarna 
Oskar Bliss AB 
(Bo Präntare) 

Utgivningsort3 Umeå Umeå Borlänge Söderhamn 
Utkommer nr/vecka2 6 6 6 5 
Upplaga (vardagar)4 41 500 18 100 8 600 9 300 
Omsättning (vinst) i tkr4 217 352 

(11 929) 
73 128 
(251) 

187 923  
 (14 203)* 

37 300 
(743) 

Antal anställda4  196 85 221* 47 
varav journalister 80 40 ca 10 (22)** 22 
Antal huvudredaktioner2  4+ 4 1 2 
Antal lokalredaktioner2  10++ 5 0 0 
Tidningsformat3 Broadsheet Övrigt Tabloid Tabloid 

För källor: se tabellen ovan 
*  Även om det inte angavs gällde siffrorna troligen hela Dalarnas Tidningar KB, i 

vilket fyra tidningar ingick.  
** På Borlänge tidnings allmänna redaktion fanns det under den aktuella perioden 

10-12 reportrar. Men stora delar av materialet var producerat av reportrar på två 
andra tidningar i kommanditbolaget. Inkluderas dessa tillkom ytterligare 5-10 re-
portrar. (Uppgift från Jens Runnberg, f.d. nyhetschef på BT.) 

+   Västerbottens Kuriren hade en kulturredaktör som i massmedieguiden räknades 
som en redaktion. 

++   Till de nio lokalredaktioner i massmedieguiden tillkommer, enligt Västerbottens 
Kuriren, en ytterligare lokalredaktion i Åsele. 

Val av tidsperiod 
Materialinsamlingen pågick mellan den 8 september 1997 och den 9 mars 1998. 
För att kunna följa hur nyhetsbevakningen av enskilda händelser, teman och 
ämnen utvecklades dag för dag gjordes ett totalurval (enligt definitionen ovan) 
från en sammanhängande tidsperiod istället för, som annars är vedertaget vid 
innehållsanalyser, ett slumpmässigt urval (se t.ex. Ekecrantz & Olsson, 1994; 
Tjernström, 2001:95). Undersökningsperiodens längd fastställdes utifrån vad 
jag ansåg vara en rimlig arbetsbörda med tanke på att jag skulle hinna bearbeta 
ett totalurval. 

Urvalet skedde i realtid för att innehållsstudien och intervjuundersökningen 
skulle kunna komplettera varandra, d.v.s. intervjuundersökningen skulle även 
säga något om de produktionsvillkor som rådde på tidningarna då de 897 ar-
betsmiljöartiklarna producerades. 

Jag gjorde inga anspråk på att arbetsmiljöartiklarna under det undersökta 
halvåret skulle vara representativa för arbetsmiljörapporteringen under andra år. 
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Visserligen tror jag att vissa arbetsmiljöfrågor kan leva kvar i medierna år från 
år medan bevakningen av andra arbetsmiljöfrågor skiftar över tid, på samma sätt 
som de skiftar i samhället i övrigt. I förhållande till projektets syften, som jag 
redogjorde för i inledningen (s 11), och de formulerade frågorna är jag dock 
övertygad om att urvalets omfattning och tidsmässiga förläggning bör vara till-
fredsställande som empiriskt underlag. 

I materialet ingick således samtliga nyhetsartiklar från de sju dagstidningarna 
under den aktuella perioden som stämde in på definitionen ovan av arbetsmiljö. 
Totalt analyserades 897 arbetsmiljöartiklar. Hela artiklarna utgjorde analysenhe-
ter98. 

Innehålls- och nyhetsramanalyser - likheter och skillnader 
Två typer av analyser tillämpades på materialet: innehålls- och nyhetsramanaly-
ser (frameanalyser). Kodning och analys genomfördes med hjälp av det statis-
tiska datorprogrammet SPSS. Analyserna hade en deskriptiv såväl som en ex-
planativ ansats (se t.ex. Asp, 1986; Hansen, m.fl., 1998:94f; Johansson, 1994:7). 
De var deskriptiva därför att de syftade till att beskriva det manifesta innehållet 
i arbetsmiljöartiklarna och hitta skillnader och likheter i innehåll mellan exem-
pelvis olika tidningar. De var explanativa därför att målet var att, utifrån de in-
terna och externa faktorer som beskrevs i kapitel 2 (s 25), försöka förstå varför 
likheter eller skillnader i innehåll kan uppstå (se t.ex. Nilsson, 2000:119). 

Analyserna skilde sig också åt i några avseenden. Kodschemat till innehålls-
analysen var delvis fastlagt på förhand medan kodschemat för nyhetsramanaly-
serna kom till som ett resultat av innehållsanalysen och närläsning av arbetsmil-
jöartiklarna. Nyhetsramanalyserna var djupare än innehållsanalysen och förut-
satte en kännedom om materialet som endast närläsningen kunde ge. Innehålls-
analysen skulle framför allt ge svar på vad tidningarna skrev om eller publicera-
de, d.v.s. vilka arbetsmiljöfrågor, teman, källor, etc. som förekom i vilken om-
fattning. Nyhetsramanalyserna skulle besvara frågorna om hur och på vilka oli-
ka sätt tidningarna beskrev olika arbetsmiljöfrågor, teman, källor, etc. 

Innehållsanalysen genomfördes konsekvent på hela materialet, d.v.s. alla en-
heter, artiklar, kodades med hjälp av alla variabler. Nyhetsramanalyserna bestod 
av flera olika analyser som utfördes på delar av materialet. 

                                                      
98 Analysen var framför allt en textanalys. För att ge en rättvisande beskrivning av bildens roll i 
arbetsmiljörapporteringen hade en mer omfattande bildanalys krävts än vad som var resursmässigt 
möjligt att genomföra. 
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Innehållsanalysen 
Innehållsanalysen var en klassisk innehållsanalys som inkluderade flera av de 
variabler som återfinns i tidigare innehållsanalyser, t.ex. tema, huvudrubrik, 
ämne, källor, sidplacering, datum och storlek. (För ytterligare variabler se figur 
2 nedan och kodschemat, s 289.) 

De variabler som initialt användes byggde antingen vidare på variabler eller 
frågeställningar från pilotstudien eller hämtades från tidigare studier av medie-
innehåll (t.ex. Bauer m.fl., 1995; Greenberg m.fl., 1989; Ryan m.fl., 1991; Fre-
wer m.fl., 1997). En majoritet av variablerna tillkom dock under analysens gång 
till följd av närläsning av artiklarna och som resultat av analyser av de i kod-
schemat initiala variablerna. Dessutom kodades ungefär två tredjedelar av vari-
ablerna först som strängvariabler99 för att därefter sorteras, kategoriseras och 
göras om till kategoriska variabler enligt nominalskalan100.  

I de fall det under kodningsproceduren visade sig att variabelvärdena inte var 
uttömmande eller ömsesidigt uteslutande (se Nilsson, 2000) omarbetades varia-
belvärdena, varpå samtliga enheter kodades om på nytt. Mitt syfte med detta 
tillvägagångssätt var att kodschemat skulle ligga så nära materialet som möjligt. 

Variabler i innehållsanalysen 
Kodschemat kom huvudsakligen att bestå av tre typer av variabler som jag be-
nämner som bakgrunds-, redigerings- och innehållsvariabler (se figur 2). 

Bakgrundsvariabler 
Dessa variabler syftade till att undersöka faktorer förlagda utanför materialet. 
De användes för att studera om det fanns skillnader och likheter i arbetsmiljöin-
nehåll mellan artiklar publicerade i olika tidningar eller under olika sidvinjetter 
och mellan artiklar skrivna av olika producenter101 och av reportrar av olika 
kön. (För ytterligare avgränsningar, se kodschemat s 289.) 

Redigeringsvariabler 
Hit hörde variabler som avsåg att studera faktorer som var ett resultat av tid-
ningarnas redigering, t.ex. artiklarnas sidplacering eller storlek. Redigerings-
variablerna användes bland annat som indikator på artiklarnas nyhetsvärde102. 
(För ytterligare avgränsningar, se kodschemat s 289.) 

                                                      
99 En strängvariabel innebär att informationen skrivs in som en icke kodad textsträng (Hansen 
m.fl., 1998:292). I mitt fall innebar det t.ex. att jag med ord skrev ned vilka arbetsmiljöproblem 
artiklarna handlade om. 
100 Nominalskalan innebär att värdena är godtyckliga och nominella, d.v.s. att de kodade enheter-
na kan gruppindelades men inte rangordnas. Exempel på sådana variabler är reporterns kön, tid-
ning och ämne. 
101 Med producent avses den organisation som producerat artikeln. Jag skiljer på material som 
tidningarna själva producerat och på nyhetsbyråmaterial. Denna variabel brukar också benämnas 
som kanal (se t.ex. Tjernström, 2001:96) eller ursprung (Djerf Pierre, 1996:69). 
102 Exempelvis antogs en stor artikel som inleddes på tidningens förstasida ha ett högt nyhetsvärde. 
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Variabler i innehållsanalysen

Bakgrunds-
variabler

Redigerings-
variabler

Innehålls-
variabler

Tidning
Producent
Sidvinjett
Reporterns kön

Sidplacering
En av fler artiklar
Artikeltyp
Artikelstorlek
Faktaruta

Exklusivitet
Huvudrubrik & neddrag
Huvudtema
Riskvariabler
  
Källvariabler
   
   

  Arbetsmiljöområde, etc.

 Huvudaktör
 Huvudkälla, etc.

Figur 2. Innehållsanalysens tre typer av variabler 

Innehållsvariabler 
Innehållsvariablerna användes, som namnet antyder, för att beskriva artiklarnas 
innehåll. Två av de viktigaste innehållsvariablerna var huvudtema och arbets-
miljöområde. Den första variabeln sammanfattade artikelns huvudbudskap och 
den andra artikelns ämne. 

Arbetsmiljöområde hörde till en särskild typ av innehållsvariabler, som jag 
benämner riskvariabler, som handlar om hur man definierar och värderar en 
risk. En ytterligare variant på innehållsvariabler var källvariablerna som bland 
annat syftade till att undersöka hur många och vilka källor som lyftes fram i 
artiklarna, i vilka roller. (För ytterligare avgränsningar, se kodschema, s 289.) 

Här vill jag särskilt lyfta fram innehållsvariabeln arbetsmiljöområde därför 
att den är central i avhandlingen. Den låg bland annat till grund för en av hu-
vudkategoriseringarna av artiklarna. Variabeln bestod av följande kategorier: 

 
1. Arbetsolyckor: Plötsliga och akuta händelser på arbetsplatsen, t.ex. brän-

der, explosioner, fall, klämningar, ras, fordonsolyckor och drunkning. 
 
2. Exponering som har lett eller kan leda till arbetssjukdomar eller arbets-

relaterade besvär. Exponeringen kan vara av fyra slag… 
2.1 Kemiska eller biologiska ämnen eller produkter: Exempel på biologiska 

ämnen är mögelsporer, mikrobiologiska organismer och vatten. Jag har 
även inkluderat smitta här, som Arbetarskyddsstyrelsen och SCB (2000b) 
har som en egen kategori. Exponeringen kan leda till allergi, cancer, 
lungsjukdomar, etc. 

2.2. Fysikaliska faktorer: Exempel på fysikaliska faktorer är buller, vibratio-
ner, luft, kyla och strålning. Exponeringen kan t.ex. leda till hörselskador, 
astma, cancer, etc. 
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2.3 Belastningsfaktorer: Är alla de faktorer som kan/antas kunna leda till be-
lastningssjukdomar,103 t.ex. tunga lyft, ensidiga, statiska eller vridna rö-
relser och arbetsställningar, organisatoriska eller sociala faktorer104. 

2.4 Psykosociala faktorer (exkl. våld eller hot om våld): Hit räknas alla fak-
torer som kan/antas kunna leda till psykosociala sjukdomar, t.ex. ett högt 
arbetstempo, hög arbetsbelastning, mobbning, trakasserier, diskrimine-
ring och missbruk, men även organisatoriska faktorer såsom omorganisa-
tioner, underbemanning, etc.105

 
3. Exponering för våld eller hot om våld: Våld eller hot om våld riktat 

mot tjänstemän eller arbetare under yrkesutövning (t.ex. bussförare som 
blir överfallna av passagerare)106. 

 
4. Generella arbetsmiljöfrågor: Arbetsmiljön beskrivs i generella ordalag. 

Det kan t.ex. vara beskrivningar av mångfaktoriella risker inom ett yrke 
eller en bransch. Det kan också vara presentationer av arbetsskade- eller 
sjukskrivningsstatistik eller beskrivningar av förebyggande eller rehabili-
terande arbetsmiljöåtgärder. 

 
5. Barnarbete: Som barnarbete räknas här lönearbete som utförs av min-

deråriga. Detta arbete anses vara både fysiskt och psykiskt skadligt för 
barnen (se t.ex. ILO, 2002; Industrifacket, 1999). 

Innehållsanalysens genomförande 
Enkla frekvenser togs ut för samtliga variabler för att jag skulle få en översikt 
av materialet (Larsson, 2000:101ff). Därefter utfördes bivariata analyser. Slutli-
gen användes filtervariabler107 för att separera de olika variabelvärdena från 
varandra. 

                                                      
103 Belastningssjukdomar är kroniska skador och sjukdomar i muskler, nervsystemet och leder. 
104 Arbetarskyddsstyrelsen & SCB (2000b) definierar belastningsfaktorer som ensidiga eller an-
strängande rörelser och arbetsställningar. Men forskningen har visat att även andra faktorer sam-
verkar i utvecklandet av belastningssjukdomar, t.ex. stress, höga krav och låg kontroll, brist på 
stöd, etc. (se t.ex. Bernard, 1997; Buckle & Devereux, 1999). 
105 ASS talar om organisatoriska eller sociala faktorer, men även kognitiva faktorer har betydelse, 
därför har jag valt begreppet psykosociala faktorer. 
106 I arbetsskadestatistiken ingår våld i kategorin arbetsolyckor och hot under kategorin organisa-
toriska eller sociala faktorer (Arbetsmiljöverket & SCB, 2000b). Jag har brutit ut detta arbetsmil-
jöområde därför att våldsrapporteringen är ett väsentligt inslag i nyhetsjournalistiken (se t.ex. 
Pollack, 2001). 
107 I SPSS kan man med hjälp av så kallade logiska operatörer välja ut vilka observationer man 
vill programmet ska välja ut. En ny variabel, en s.k. filtervariabel, skapas som enbart inkluderar 
valda observationer.  Vill man exempelvis enbart analysera vilka typer av psykosociala arbetsmil-
jöproblem storstadstidningar rapporterar om skapar man ett filter som gör att endast artiklar pub-
licerade i storstadstidningar som handlar om psykosociala problem ingår i analysen. 
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Jämförelse mellan intra och extramediedata 
För att ha något att relatera till tidningarnas arbetsmiljöbeskrivningar användes 
offentlig statistik från den valda tidsperioden som extramediedata. Begreppet 
extra media introducerades i medieforskningen av Karl Erik Rosengren (1970) 
för att benämna sådana data som hämtas utanför medierna för att belysa ämnen 
eller händelser i medierna108.  

Även om en jämförelse mellan medierapporteringen och samhällsstatistiken 
aldrig kan bli annat än en jämförelse mellan två olika verklighetsbeskrivningar - 
inte heller den officiella statistiken är en exakt återgivning av verkligheten – kan 
de både verklighetsbeskrivningarna komplettera varandra (se t.ex. Johansson, 
1994:16; Rosengren, 1970, 1977; Westerståhl & Johansson, 1985). Finner man 
överensstämmelser eller avvikelser mellan mediebilden och motsvarande statis-
tiska uppgifter kan dessa användas för att försöka förklara mediebilden (Wes-
terståhl & Johansson, 1985). 

I min studie utgjordes extramediedata framför allt av den statistik över antalet 
anmälda arbetsskador som årligen ges ut från Arbetsmiljöverket och Statistiska 
centralbyrån (SCB)109. Därutöver användes statistik från SCB:s arbetsmiljöun-
dersökningar, Arbetarskyddsstyrelsens och SCB:s besvärsundersökningar och, i 
begränsad omfattning, sjukskrivningsstatistik från Riksförsäkringsverket110. 

Flera faktorer påverkar arbetsskade- och sjukskrivningsstatistiken, t.ex. rå-
dande försäkringsvillkor, konjunkturen och arbetsmarknadens och samhällets 
acceptans för olika skador och sjukdomar (Nilsson, 2003:14). Men genom att 
kombinera dessa statistikkällor har jag troligen ändå fått ihop några av de mest 
heltäckande sammanställningar av arbetsrelaterad ohälsa som fanns att tillgå i 
Sverige under den aktuella tidsperioden. 

Analys av nyhetsramar 
Innehållsanalysen, tillsammans med upprepade närläsningar av arbetsmiljöartik-
larna, gav mig kännedom om materialet som hjälpte mig att se likheter och 
olikheter mellan olika typer av arbetsmiljöartiklar. Jag fann exempelvis att 

                                                      
108 Riffe & Freitag (1997) visar att denna typ av jämförelser varit relativt ovanliga i medieforsk-
ningen. Det finns dock flera undantag (t.ex. Bell, 1994a, 1994b; Gerbner, 1988; Halloran m.fl., 
1970; Hvitfelt, 1986; McArthur, m.fl., 2001; Nowak m.fl., 1989; Pollack; 2001:144; University of 
Glasgow Media group, 1981). 
109 Arbetsgivarna är enligt lag skyldiga att anmäla arbetsskador. 
110 Arbetsmiljöundersökningarna är omfattande enkätundersökningar, som på uppdrag av Arbets-
miljöverket genomförs vartannat år. Mellan tio och femton tusen deltagare tillfrågas om sina ar-
betsförhållanden (SCB, 2000). Besvärsundersökningarna genomförs varje år. De har till syfte att 
beskriva vilka besvär människor relaterar till arbetet, var i kroppen besvären sitter samt vilka 
faktorer i arbetslivet som kan ha orsakat dem. År 2000 utgjordes urvalet av ca 30 000 personer 
(Arbetarskyddsstyrelsen & SCB, 2000a). Att den allmänna sjukskrivningsstatistiken användes i 
begränsad omfattning berodde på att den i allmänhet inte explicit skilde på arbetsrelaterad ohälsa 
och annan ohälsa. Det fanns dock undantag, t.ex. rapporter från Riksförsäkringsverket (se t.ex. 
RFV 2002:4, 2003:3). 
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olycks- och våldsrapporteringen ofta handlade om enskilda olycks- eller brotts-
fall och att artiklar om stress i arbetslivet ofta beskrevs i termer av problem som 
måste lösas. Med dessa iakttagelser som utgångspunkt sökte jag i tidigare forsk-
ning efter nyhetsramar och operationaliseringar som överensstämde med mina 
observationer. 

Jag fann flera tillämpbara och väl prövade nyhetsramar (se figur 3): den epi-
sodiska, tematiska, problem-, lösnings-, konflikt-, olycks-, vetenskaps-, human 
interest och den ekonomiska nyhetsramen (se t.ex. Neuman m.fl., 1992; de Vre-
ese, 2001). 

 
Variabler i nyhetsramanalyserna

Bakgrunds-
variabler Nyhetsramar Innehålls-

variabler

Tidning
Producent
Sidvinjett
Reporterns kön

Episodisk - tematisk
Negativ - positiv
Problem - lösning
Konflikt - utspel
Brottsfall - rättsfall
Olycksfall
Ekonomi
Vetenskap
Human interest

Exklusivitet
Huvudrubrik & neddrag
Huvudtema
Riskvariabler
  
Källvariabler
   
   

 Arbetsmiljöområde, etc.

 Huvudaktör
 Huvudkälla, etc.

Figur 3. Nyhetsramanalysernas tre typer av variabler 

 
Utöver dessa redan välkända nyhetsramar tillkom, som ett resultat av inne-

hållsanalysen, några ytterligare nyhetsramar. Dessa nyhetsramar känneteckna-
des av aspekter som har undersökts i tidigare nyhetsstudier, men som då inte har 
behandlats som nyhetsramar. Man har i flera framingstudier undersökt hur posi-
tiv respektive negativ nyhetsrapporteringen är (t.ex. Conrad, 2001; Petersen, 
2001; Spencer & Triche, 1994; Tjernström, 2001:104), men jag har inte funnit 
någon studie som uttryckligen definierar vad en negativ eller positiv nyhetsram 
är111. Däremot har man inom psykologiforskningen i flera undersökningar stu-
derat hur människor uppfattar och reagerar på information som har en negativ 
respektive positiv inramning (se t.ex. Fagley & Miller, 1997; Finney & Iannotti, 
2002; Kahneman & Tversky, 1984; Shiloh m.fl., 2002; Wang m.fl., 2001). 

Brott är ett ämne som både anses ha högt nyhetsvärde och vara ett överordnat 
tema i nyhetsrapporteringen (se t.ex. Gant & Dimmick 2000; Hansen, 1991, 
1994b; Nohrstedt & Ekström, 1994a:29, Weiss & Singer, 1988:56). Men trots 

                                                      
111 Det Tjernström (2001:104) benämner som positiva och negativa värderingar kan dock likstäl-
las med nyhetsramar. Hon definierar variablerna positivt och negativt som ”d:o i termer av sam-
manfattande för- respektive nackdelar (ex fördelarna med Europasamarbetet överväger)”. 
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att brottsnyheter har studerats inom såväl nyhets- som nyhetsramforskningen  
(se t.ex. Altheide, 1997; Dahlgren, 1987; Iorio & Huxman, 1996; Pollack, 2001; 
Rodgers & Thorson, 2001; Semetko & Valkenburg, 2000; Stevens, 1998) har 
jag inte funnit någon operationalisering av det jag benämner brottsfallsramen 
eller brottsramen. 

Förutom ovan nämna ”nya” nyhetsramar skapade jag, på basis av mina iakt-
tagelser, ett par varianter av de ovan nämnda ”klassiska” nyhetsramarna. Ut-
spelsramen var en undergrupp till konfliktramen och rättsfallsramen till brotts-
fallsramen. 

Operationalisering av nyhetsramarna 
Det är viktigt att anpassa definitioner och operationaliseringar av nyhetsramar 
till det material man studerar. Mina definitioner och operationaliseringar har 
gjorts enligt följande: 

Den episodiska och tematiska ramen 
Jag använde mig av Iyengars (1991) definition av episodisk och tematisk (se s 
51). Det finns dock en viktig distinktion mellan min och Iyengars (1991) defini-
tion. Han menar att de flesta nyhetsartiklarna domineras av en av dessa två ra-
mar men jag fann i mitt material att det var relativt vanligt att det episodiska och 
tematiska fick lika mycket utrymme i de enskilda artiklarna. Det gällde framför 
allt artiklar i vilka fallen, d.v.s. det episodiska, uttryckligen fick representera 
mer än sig själva, d.v.s. det tematiska. Exempelvis kunde en enskild lärare eller 
skola få illustrera resultaten från en nationell undersökning som visade att lärare 
har en stressad arbetssituation. 

Den negativa och positiva ramen 
Jag definierar den negativa och/eller den positiva ramen som nyheter som hu-
vudsakligen är positiva, negativa eller både alternativt varken eller. Den negati-
va ramen betonar till exempel problem, svårigheter, negativa hälsoeffekter eller 
ett ämnes farlighet medan den positiva ramen kan vara nyheter som lyfter fram 
möjligheter, lyckade åtgärder, reducerade risker eller andra förbättringar. Defi-
nitionen byggde vidare på Bauers m.fl. (1993) nyhetsvärdesvariabel.112

Problem- och lösningsramen (åtgärdsramen) 
Mina begreppsbestämningar ligger nära Altheides (1997) problemram och Grif-
fins m.fl. (1995) dikotomiserade problem- och lösningsram (se s 51). Jag har 
emellertid valt att använda begreppet åtgärdsram istället för lösningsram, därför 
att det förra begreppet, till skillnad mot det senare, inte implicerar att åtgärden 
löser problemet. Jag definierar problemramen som artiklar som huvudsakligen 

                                                      
112 Bauer m.fl. (1993) nyhetsvärdesvariabel kodades utifrån kodarens intryck av varför nyhetsar-
tiklarna presenterades som nyheter. Värden som tillämpades var bl.a. nyhet, innovation, genom-
brott, d.v.s. det jag benämner som positiva nyheter, och dåliga nyheter, konflikter, etc. som jag 
benämner som negativa nyheter. 
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framställer en arbetsmiljöfråga som ett problem som ska eller bör åtgärdas och 
åtgärdsramen som en fokusering på de åtgärder som vidtas för att undersöka 
eller lösa problemet. Även här fann jag en blandram, d.v.s. artiklar som i lika 
stor utsträckning handlade om problemen som om åtgärderna. Därutöver har jag 
avgränsat min definition till att endast gälla arbetsmiljöproblem och deras åt-
gärder. 

Konflikt- och utspelsramen 
Jag definierar konfliktramen som artiklar som lyfter fram en konflikt eller oe-
nighet mellan två parter i en arbetsmiljöfråga. Definitionen är därmed, till skill-
nad från Neumans m.fl. (1992) konfliktrambegrepp (se s 52), en avgränsning till 
arbetsmiljöområdet. Jag fann dessutom en variant på konfliktramen, utspelsra-
men. För att precisera denna nyhetsram byggde jag vidare på Ekecrantz och 
Olssons (1994) utspelsbegrepp113. Med utspelsram avser jag artiklar som i hu-
vudrubrik eller ingress uttrycker någon form av kritik eller missnöje från en ak-
tör i en arbetsmiljöfråga utan att två motparter lyfts fram i huvudrubrik eller 
ingress. Motparten kan, men behöver inte, presenteras längre in i artikeln114. 
Artiklarna kunde ha rubriker såsom ”Riksdagskvinnor kränks” eller ”Arbets-
miljökritik från polischefer”. 

Brottsfallsramen 
Jag har funnit två typer av nyhetsramar som definierar händelser på arbetsplat-
ser som brott: brottsfalls- och rättsfallsramen. Jag definierar brottsfallsramen 
som artiklar som i huvudsak beskriver en enskild incident som sker under yr-
kesutövning som ett brott som föranleder aktioner från polis. Rättsfallsramen 
preciserar jag som artiklar som huvudsakligen tar upp den rättsliga processen i 
frågor som på något sätt rör arbetsmiljön, d.v.s. som handlar om den rättsliga 
prövningen av brotts-, arbetsmiljöbrotts- eller civila mål. Som underlag för mina 
definitioner har jag använt journalisten Jane Ellen Stevens (1998) beskrivning 
av kriminaljournalistiken. Hon säger bland annat att journalisters beskrivningar 
av brott traditionellt har ett straffrättsligt perspektiv, d.v.s. de handlar om ge-
nomdrivandet och upprätthållandet av lag och ordning. 

Olycksfallsramen 
För att jag skulle definiera en artikel som en olycksfallsram skulle den beskriva 
en enskild incident på en arbetsplats som en olycka och koncentrera beskriv-
ningen till olyckans händelseförlopp. Min definition ligger därmed nära Ryan 
m.fl. (1991) olycksrambegrepp (som presenterades på s 52). Att jag inte, som 

                                                      
113 Ekecrantz och Olsson (1994:77ff) definierar utspelet som en av journalistikens grundkonstruk-
tioner som det med nödvändighet blir strid om. "Striden" sker inte, enligt forskarna, i en enskild 
artikel utan i en serie artiklar som bygger på varandra utan att referera till varandra. Samman-
hangen är, säger de vidare, implicita. 
114 Utspelet kunde också vara didaktiskt d.v.s. det kunde vara en uppmaning till läsaren att agera 
på ett arbetsmiljöproblem eller att tolka texten på ett visst moraliskt sätt, t.ex. genom användning 
av perspektivmarkörer, såsom skandal eller oacceptabelt. 
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andra forskare före mig, använder mig av motsatsparet olycksram och riskram 
beror på att den senare ramen ryms inom flera av de nyhetsramar jag beskrivit 
ovan, t.ex. i problemramen och den tematiska ramen. 

Den ekonomiska ramen 
Jag har anpassat Neumans m.fl. (1992) och Semetkos och Valkenburgs (2000) 
definitioner av den ekonomiska ramen till arbetsmiljösammanhanget. Med eko-
nomisk ram avser jag artiklar som sätter ekonomiska aspekter på arbetsmiljö-
frågor i förgrunden och t.ex. relaterar frågorna till ekonomiska orsaker såsom 
nedskärningar, till ekonomiska effekter, till kostnader såsom sjukskrivnings-
kostnader, eller till ekonomiska vinster till följd av exempelvis minskad sjuk-
frånvaro. 

Vetenskapsramen 
Jag definierar, liksom Griffin och Dunwoody (1997), vetenskapsramen som ar-
tiklar i vilka forskningsresultat alternativt forskares eller forskningsorganisatio-
ners agerande är i huvudfokus115. Därtill har jag lagt kravet att forskarnas age-
rande ska röra forskning eller andra vetenskapliga frågor. 

Human interest ramen 
Jag definierar, precis som flera forskare före mig, human interest ramen som 
artiklar i vilka enskilda individer lyfts fram i huvudrollen och får fungera som 
exempel på allmänna problem eller frågor (se t.ex. Håkansson, 2000; Neuman 
m.fl., 1992; Semetko &Valkenburg, 2000). För att en artikel skulle klassas som 
human interest skulle den berörda individen dessutom själv komma till tals i 
artikeln och få ge sin beskrivning av den egna situationen. Individens berättelse 
skulle vara i fokus. 

                                                      
115 Dunwoody och Griffin (1993) har dock artikelns inledande meningar som analysenhet medan 
jag har hela artikeln (se ovan). 
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Analysenheter 
Jag använde mig av artiklarnas huvudrubrik, neddrag och huvudtema för att be-
stämma deras nyhetsramar. Många forskare låter enbart huvudrubrik och ing-
ress116 utgöra analysenhet därför att de menar att det är det som lyfts fram i arti-
keln som är det intressanta (t.ex. Griffin & Dunwoody, 1997). Trumbo (1996) går 
till och med så långt att han menar att det påstående som presenteras i huvudru-
brik och ingress väsentligen är nyhetsramen. För att vara säker på att så verkligen 
var fallet kontrollerade jag att huvudtemat i rubrik och ingress också var huvud-
tema i artikeln som helhet. Så var också i regel fallet. 

En djupdykning i varje nyhetsram 
Det är viktigt att en nyhetsramanalys inte stannar vid att man räknar hur frekvent 
en nyhetsram förekommer i medierna, då blir analysen endast ett slags etikette-
ring. Efter att jag hade kodat nyhetsramarna gjorde jag en fördjupad analys av var 
och en av nyhetsramarna för att undersöka vad som utmärkte den specifika ra-
men. Bland annat utforskade jag vilka specifika egenskaper som präglade artiklar 
med en viss nyhetsram. Vidare studerade jag vilka särdrag som skilde artiklar i en 
nyhetsram från artiklar i en annan, t.ex. avseende vilka ämnen, händelser, teman, 
aktörer och perspektiv som var knutna till respektive nyhetsram117. 

Analysen genomfördes i tre steg: Först använde jag mig av innehållsvariabler-
na från den klassiska innehållsanalysen för att ta reda på vilka ämnen, teman, ak-
törer etc. som var typiska i en nyhetsram (se figur 3, s 69). Bakgrundsvariablerna 
användes för att finna skillnader i tillämpningen av ramar mellan olika tidningar, 
redaktioner och reportrar av olika kön (se ”Variabler i innehållsanalysen”, s 65). 

Därefter närläste jag på nytt artiklarna inom respektive nyhetsram. På basis av 
resultaten från innehållsanalysen och mina egna och andra forskares observatio-
ner av vad som utmärker de olika nyhetsramarna utformade jag specifika fråge-
ställningar till varje nyhetsram. Svaren kodades i strängvariabler. För att nämna 
två exempel ställde jag frågor till artiklar med konflikt- eller utspelsram om vem 
som enligt artiklarna var i konflikt med vem, av vilken anledning, och till artiklar 
med vetenskapsram frågor om hur forskningsresultaten, metoderna och forskarna 
framställdes. I nästa steg gjordes strängvariablerna om till nominalvariabler. I 
kodschemat (som återges i bilaga 4, s 289) presenteras några av de nominalvari-
abler som var specifika för respektive nyhetsram. 

                                                      
116 Analysen av huvudrubrik och ingress bygger i sin tur på antagandet att nyheter har det van 
Dijk (1985) kallar för en relevans struktur. Det innebär att det innehåll skribenten anser vara vik-
tigast, mest intressant eller mest relevant för läsarna placeras först i artikeln, d.v.s. i huvudrubrik 
eller ingress. Huvudrubrik och ingress har också specifika tematiska funktioner, d.v.s. de samman-
fattar det i texten som skribenten anser vara viktigast, mest relevant och aktuellt. 
117 Däremot analyserade jag inte nyhetsramarnas språkliga uttryck. Sådana analyser har tidigare 
framför allt genomförts inom effektforskningen och i studier av mediebias (se t.ex. Gamson & 
Modigliani, 1989; Petersen, 2001; Freudenburg m.fl., 1996). 
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet och intern validitet 
För kodningen av innehållsvariablerna stod två kodare, jag själv och Margaretha 
Marklund, och för nyhetsramvariablerna jag själv. 

En reliabilitetstest av de innehållsvariabler vi båda hade kodat visade att relia-
biliteten var tillfredsställande – d.v.s. att vi sinsemellan i tillräckligt hög grad 
hade gjort samma bedömningar av nyhetsinnehållet för att undersökningen i 
detta avseende skulle vara tillförlitlig. Reliabilitetstesten innebar att ca 3 % av 
undersökningsmaterialet, var 35:e artikel i datumordning, kodades om av båda 
kodarna, varpå antalet avvikelser oss emellan dividerades med totala antalet fall. 
För majoriteten av de 30-tal variabler som kodades var överensstämmelsen i det 
närmast hundraprocentig. De avvikelser som noterades rörde i stort sett uteslu-
tande kodningar av variabler med mångtydiga och komplicerade kategorier. I 
dessa fall korrigerades variablerna och hela materialet kodades om enligt de nya 
kategorierna. 

Från första till sista versionen av kodschemat skedde flera omarbetningar. 
Variabler som ansågs irrelevanta eller alltför problematiska ströks, variabelka-
tegorier modifierades eller slogs samman. Samtliga variabler kodades om minst 
tre gånger. På så sätt fick jag fram variabler som var anpassade till det faktiska 
innehållet i texterna. 

Extern validitet och generaliserbarhet 
Det kan diskuteras om den valda tidsperioden, september till mars, var represen-
tativ för rapporteringen under året som helhet. Speciella förhållanden råder t.ex. 
för dagspressen under jul- och nyårshelgerna. Samtidigt är såväl lågkonjunktu-
rer som högkonjunkturer en naturlig del i nyhetsarbetets rytm. 

Man kan också diskutera hur representativt mitt urval var för tidningarnas ar-
betsmiljörapportering över tid. Under den period jag studerade var arbetslöshe-
ten hög. Påverkade tidningarnas rapportering om arbetslösheten hur mycket de 
skrev om arbetsmiljö? För att få något slags svar på frågan gjorde jag en sök-
ning i databasen ”Artikelsök” efter svenska tidningsartiklar indexerade med el-
ler innehållande orden arbetsmiljö respektive arbetslös118. 

 
 
 
                                                      

118 I ”Artikelsök” indexeras innehållet i ett 30-tal dagstidningar. Allt indexeras inte, utan endast 
”analyser, debatter, större reportage, intervjuer, artikelserier, forskningsresultat, konsumentupp-
lysning, samt recensioner av konst, litteratur, film, musik, teater och visst elektroniskt material”. 
(http://www.btj.se/sb/FrontServlet?jump=asok). Resultaten av en sökning begränsas alltså både av 
mig som användare, av vilka sökord jag väljer och av hur indexeringen har skett, hur urvalet har 
gått till, vilka kategorier som har använts och hur varje artikel har tolkats och kodats. ”Artikelsök” 
är således ett trubbigt och långt ifrån heltäckande instrument, men kan ändå ge ett grovt mått på 
tendenser i ett material. 
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Figur 4. Dagstidningsartiklar i databasen ”Artikelsök” indexerade med/innehållande ord-
stammarna arbetsmiljö respektive arbetslös 

Figuren ovan indikerar att arbetsmiljöbevakningens omfattning inte nämnvärt 
påverkades av den omfattande arbetslöshetsbevakningen. En orsak kan vara att 
ämnet var lågt prioriterat redan före 1990-talet (se även Djerf Pierre, 1996:347). 
Att det mellan åren 1998 och 2002 skedde mer än en dubblering i antalet arbets-
miljöartiklar samtidigt som artiklarna om arbetslöshet drastiskt minskade i antal 
är förmodligen en fråga om ett skensamband (confounder). Tidpunkten för det 
ökade antalet arbetsmiljöartiklar, åren 1997-2002, sammanfaller ganska väl i tiden 
med den tidpunkt då den arbetsrelaterade ohälsan drastiskt ökade i Sverige119. 

                                                      
119 Enligt Liukkonen (2004:42) ökade sjukfrånvaron mellan 1997 och år 2000 från 5,50 till 9,04 
procent av ordinarie arbetstid för arbetare, och för tjänstemän från 1,97 till 3,40 procent. 
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  Kapitel 7  
Produktionsstudiernas metoder 

Produktionsstudierna syftade till att belysa hur journalistikens olika produk-
tionsvillkor kan påverka nyhetsinnehållet. Studierna bestod av tre delstudier 
som ur något olika perspektiv belyste nyhetsproduktionen (se tabell 1b). 

Tabell 1b. Produktionsstudiernas urval och metoder 

STUDIEOBJEKT 

 Nyhetskällor 
Journalister på 
dagstidningar Nyhetsartiklar  

Produktionsstudierna: Hur produktionsfaktorer kan påverka arbetsmiljönyheters innehåll 
Vetenskaps- 
journalistik- 
studien 

Telefon-
intervjuer med 
16 arbets-
miljöforskare 

Telefonintervjuer 
med 18  
tidningsreportrar 

Intervjuunderlag: 
20 artiklar om 
arbetsmiljö-
forskning 

 

Redaktions- 
studien 

 En veckas observa-
tion av en tidnings-
redaktion 

  

Prioriterings- 
studien 

 E-postenkäter till 
nyhetsred. & ar-
betsmiljöreportrar 

  

 
Vetenskapsjournalistikstudien, d.v.s. de telefonintervjuer som genomfördes 

med reportrar som skrivit någon av de 20 utvalda artiklarna om arbetsmiljö-
forskning, syftade till att ge inblick i hur individuella reportrar uppfattade att 
olika faktorer, och då särskilt individuella och redaktionella faktorer, de journa-
listiska rutinerna och källorna hade påverkat produktionen av de enskilda ny-
hetsartiklarna. Telefonintervjuerna med de arbetsmiljöforskare som medverkat 
som källor i ovan nämnda artiklar hjälpte till att belysa källornas inflytande 
över innehållet. Genom en ny analysmetod, som jag benämner händelsekedje-
analys (se vidare s 80), kunde jag väga samman de enskilda reportrarnas och 
forskarnas upplevelser av produktionen av de enskilda artiklarna. Det gav mig 
möjlighet att analysera hur interaktionen mellan journalisterna och forskarna 
hade fungerat samt effekterna av deras samspel för framingen av arbetsmiljö-
forskningen. 

Redaktionsstudien gav mig bland annat möjlighet att på plats iaktta de jour-
nalistiska rutinernas och nyhetskulturens inverkan på nyhetsinnehållet. Vidare 
kunde jag studera samspelet mellan de individuella journalisterna på en nyhets-
redaktion och mellan de olika redaktionella avdelningarna. 

Prioriteringsstudien, d.v.s. den e-postenkät som skickades till samtliga i 
studien ingående tidningsredaktioner och till reportrar med arbetsmiljö inom 
sina bevakningsområden, skulle framför allt belysa vilka redaktioner och  
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journalister som bevakade arbetsmiljöfrågorna och vilka föreställningar journa-
listerna hade om tidningarnas prioritering av arbetsmiljöbevakningen. De tre 
delstudierna presenteras närmare nedan. 

Vetenskapsjournalistikstudien - telefonintervjuer 
Under tre månaders tid följdes sammanlagt tjugo av de arbetsmiljöartiklar som 
ingick i innehållsstudien upp med telefonintervjuer med 18 reportrar och 16 
forskare. Nedan presenteras urvalskriterier och intervju- och analysmetoder. 

Urval av artiklar, intervjupersoner och tidsperiod 
Jag valde att följa upp nyhetsartiklar om arbetsmiljöforskning därför att tidigare 
forskning har visat att forskare har en huvudroll i nyhetsrapporteringen om mil-
jö och hälsa, vilket bland annat beror på att de anses ha hög trovärdighet (se 
inledning, s 12 & teorin, s 35). 

Urvalskriterierna för de tjugo artiklar som valdes ut för uppföljningar med te-
lefonintervjuer var att de skulle handla om arbetsmiljöforskning, inkludera byli-
ne120 och citera minst en forskare, som också skulle vara huvudkälla. 

För att möjliggöra jämförelser mellan olika grupper av reportrar och forskare 
var urvalet strategiskt, eller ändamålsenligt som Hartmann definierar det (I: 
Hansen m.fl., 1998:241). Jag strävade efter att det bland reportrarna skulle fin-
nas såväl kvinnor som män, som allmän- som specialreportrar, representera-
de121, från så många som möjligt av de sju i innehållsstudien ingående tidning-
arna. Urvalet uppfyllde alla dessa krav utom ett, ingen av informanterna kom 
från Borlänge Tidning eller Hälsinge Kuriren. Orsaken var att tidningarna under 
denna period inte publicerade några egna forskningsartiklar122. 

Jag försökte också få en blandning av kvinnliga och manliga forskare från 
olika forskningsorganisationer och -discipliner, med olika erfarenheter av att 
medverka i nyhetsmedier. Därför gjordes en viss selektion bland forskningsar-
tiklarna, som till exempel innebar att om en tidning innehöll många forsknings-
artiklar under perioden (vilket t.ex. gällde DN och VK) följdes inte alla dessa 
upp123. Även detta urval uppfyllde de krav jag ställt upp124. 

                                                      
120 Byline, som är en textrad med namnet på artikelns författare, visar vanligen att reportern lagt 
ned mer arbete på artikeln. Artikelförfattaren kunde vara tidningens egen journalist eller en ny-
hetsbyråjournalist. 
121 Observera att här avser jag inte representativitet i statistisk bemärkelse. 
122 Av de arton reportrarna var elva kvinnor och sju män, nio allmänreportrar och nio specialre-
portrar. Sex av reportrarna kom från DN, fyra från VK, tre från SvD, en från VF, en från Ab, två 
från FLT, en från TT och ingen från BT och HK.  
123 På grund av tidspressen bland journalister och forskare bedömdes en intervju per person vara 
tillräcklig. Informanterna intervjuades därför vid ett enda tillfälle, vilket innebar att artiklar med 
informanterna som publicerades efter detta tillfälle inte följdes upp. 
124 Av de sexton forskarna var tretton män och tre kvinnor, vara åtta kom från Arbetslivsinstitutet, 
fem från svenska universitet eller sjukhus och tre från övriga forskningsorganisationer. De repre-
senterade flera olika forskningsdiscipliner, bl.a. psykosocial arbetsmiljö, arbetsorganisation, hud-
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Valet av telefonintervjuer istället för personliga intervjuer betingades av att 
jag ansåg att det var viktigt att intervjuerna genomfördes så nära publicerings-
tillfället som möjligt för att intervjupersonerna125 skulle ha produktionen i färskt 
minne. Det fanns också praktiska skäl för urvalet, jag hade varken tid eller re-
surser att med så kort varsel åka ut till informanterna som var utspridda över 
Sverige. Intervjuerna genomfördes mellan december 1997 och mars 1998, så 
nära artiklarnas publicering som möjligt. 

Intervjumetod 
Intervjun, som rörde sig i gränslandet mellan att vara semistrukturerad och 
strukturerad, var uppbyggd kring ett antal teman126. I en intervjumanual formu-
lerades under varje tema ingångsfrågor och vissa följdfrågor (som återges i sin 
helhet i bilaga 5, s 307). 

Frågorna i intervjumanualen baserades på mina iakttagelser från pilotunder-
sökningens redaktionsstudie (se figur 1, s 25), på preliminära resultat från inne-
hållsstudien och på tidigare forskning (som presenterades i del I). Frågorna var 
framför allt fokuserade på hur produktionen av de enskilda forskningsartiklarna 
hade gått till, på vad som hade påverkat produktionen samt på hur produktionen 
hade påverkat artiklarnas innehåll. Vissa jämförelser gjordes också med det 
”normala”, d.v.s. jag ställde frågor om hur produktionen i de enskilda fallen 
liknade eller skilde sig från den ”normala” nyhetsproduktionen127. Motsvarande 
frågor ställdes till både reportrar och forskare. 

Transkriptioner 
Varje intervju, som tog ca ½ timme, spelades in och transkriberades ordagrant. 
Transkriptionerna skickades därefter till respektive informant som hade möjlighet 
att föreslå ändringar och kommentera utskriften128. Detta förfaringssätt brukar 
användas för respondentvalidering (se Larsson, 2000:75). Flera av intervju-

                                                                                                                                  
sjukdomar, belastningsskador, elektromagnetiska fält, kemiska risker, buller och vibrationer och 
virussjukdomar. 
125 Eftersom intervjupersonerna både fungerar som informanter och respondenter i undersökning-
en har jag valt att använda begreppet intervjupersoner. Larsson (2000:52) beskriver informanter 
som personer som ”ger sak- och bakgrundsupplysningar med värde för forskningen” och respon-
denter som personer som ”avger sin syn och sina uppfattningar kring en fråga”. 
126 Teman var 1. Nyhetsartikelns bakgrund och tillkomst; 2. Informantens värdering av artikeln; 3. 
Faktorer som påverkat artikelns utformning; 4. Samspelet mellan reporter och forskare; 5. Infor-
mantens tankar om artikelns läsare samt; 6. Responsen på artikeln. 
127 Att jag använde artiklar som utgångspunkt för intervjuerna har en bakgrund. Innan jag kon-
struerade intervjumanualen genomförde jag ett par provintervjuer med journalister där jag ställde 
allmänna frågor om deras syn på yrkesrollen, tidningens läsare, de journalistiska villkoren och 
rutinerna. Svaren blev väldigt ytliga och generella och återspeglade troligen journalistikens nor-
mer snarare än praxis. Därför utgick jag, i samband med ytterligare en provintervju, istället från 
två enskilda nyhetsartiklar som informanten producerat. Jag fann att det utifrån frågor om produk-
tionen av de specifika nyhetsartiklarna också var lättare att få svar på mer generella frågor kring 
nyhetsproduktionen. 
128 Endast smärre förändringar föreslogs och vissa tillägg och förtydliganden gjordes, varav de 
flesta beaktades då de inte ändrade innebörden i det tidigare sagda. 
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personerna, och då särskilt journalisterna, påpekade att texten borde ”tvättas”. 
Reaktionerna var, menar jag, bland annat ett resultat av att det talade språket 
skiljer sig markant från det skrivna. Därför genomfördes en större redigering av 
texterna för att omvandla dem till skriftspråk129. Jag bytte t.ex. plats på ord och 
meningar som kom i logiskt felaktig följd. Ord som utelämnades i svaren men 
som kunde uttydas ur sammanhanget, skrevs inom hakparenteser [ ], för att 
markera mitt ingrepp. Alla personnamn, ortsnamn eller liknande som innebar att 
intervjupersonerna kunde identifieras ströks eller ersattes med text som [journa-
listen] eller [forskaren]. 

Analys 
Transkriptionerna analyserades därefter med hjälp av tre olika metoder. Jag har 
valt att benämna dem som kategorianalys, händelsekedjeanalys och kvalitativ 
dataanalys. 

Kategorianalys 
För att bli förtrogen med materialet läste jag noggrant igenom alla intervjuer 
flera gånger. Därefter ställde jag ett antal övergripande frågor till transkriptio-
nerna om bland annat journalisternas/forskarnas tankar kring artiklarna och ar-
tiklarnas läsare, kring det egna agerandet och de överväganden som gjorts i 
samband med produktionen, kring villkoren för produktionen och kring samspe-
let mellan journalist och forskare. Därefter identifierades och extraherades ur 
texterna de meningsenheter som kunde besvara frågorna. På basis av menings-
enheterna skapades kategorier, varpå de kategorier som beskrev likartade upp-
levelser fördes samman. 

Under varje kategori förde jag in citat och betydelsebärande ord130 ur texterna 
som var representativa för kategorin, samt mina egna kommentarer till texterna. 
Dessa kommentarer kunde t.ex. vara nya frågeställningar som transkriptionerna 
väckt eller tankar kring orsakssamband131  som jag tyckte mig se i texterna. 

Händelsekedjeanalys 
Kategorianalysen ledde fram till en händelsekedjeanalys. Datorkalkylprogram-
met Microsoft Excel användes för att sammanfatta reportrarnas och forskar-

                                                      
129 Ordagrant nedskrivet talspråk kan ge intrycket av att talaren är oklar och ologisk fast så inte är 
fallet. När vi talar påbörjar vi ofta meningar som vi inte avslutar. Vi hoppar hit och dit, söker oss 
fram och korrigerar ord eller uttalanden medan vi talar. Många av oss har språkliga "ovanor" för 
oss, som att humma eller ofta upprepa ett utfyllnadsord, som ser konstiga ut i skriven text. 
130 Två exempel på ofta återkommande betydelsebärande ord i intervjuerna var ”seriös” och 
”nytt”. Det första begreppet användes av forskarna när de skulle beskriva vad som kännetecknade 
en bra journalist medan det andra begreppet var mycket vanligt i journalisternas redogörelser för 
nyhetsvärdet i en händelse. 
131 Ett exempel på orsakssamband var att vilket utrymme och placering en arbetsmiljönyhet fick i 
tidningen en specifik dag inte enbart berodde på journalistens nyhetsvärdering utan också på ex-
empelvis den interna och externa konkurrensen den aktuella dagen.  
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källornas beskrivningar av hur de agerat och tänkt vid och runt produktionen av 
artiklarna (se tabell 3).  

Tabell 3. Händelsekedja för ett ”rapporteringsfall”132 

Tidsaxel 
Forskarens  
agerande Aktör/källa 

Journalistens 
agerande 

Förhållanden 
(Situationen) 

Journalistiska 
rutiner 

Före Skrev om 
forskningen i 
anslagsgivarnas 
informations-
blad 

3-4 tidningar 
följde upp det 
forskaren skri-
vit i informa-
tionsbladet  

Journalisten 
brukade skriva 
om ämnet     

Produktio-
nen pågick 
ca 1 tim. 
dagen före 
publicering. 
Intervjun tog 
4-5 min.  

Intervjuades 4-5 
ggr av medier 
under 10 dagar. 
Hade svårt att 
urskilja denna 
intervju från 
andra 

Informations-
bladet ”Nytt 
om forskning” 

1. Läste info. 
bladet. Valde 
denna forskning 
p.g.a. läsekret-
sen 
2. Ringde och 
intervjuade 
forskaren direkt

Ett ”mellan-
jobb” en 
normal dag 
för journalis-
ten. Flera 
jobb pågick  
samtidigt 

Journalisten 
trodde att hän-
delsen hade 
”åkt med” som 
en notis om 
han inte fått tag 
på forskaren  

Artikeln 
publicerades
fred 9 jan 
1998 

Tyckte artikelns 
storlek (< ¼ 
sida) och inne-
håll motsvarade 
hur långt de 
hunnit i forsk-
ningen 

      

Artikeln fick 
puff på 1:a 
sidan. Det 
fanns inga 
”hetare” nyhe-
ter den dagen 

Efter 

  

Planerade ny 
kontakt med 
forskaren då 
FO-resultat 
förelåg 

  

 
Varje Excelblad utgjorde ett fall, och sammanfattade reporterns och forskarens 
reflexioner kring en och samma artikel. Kolumnerna i Excel utgjordes av be-
skrivande variabelvärden133 och raderna av en tidsaxel, d.v.s. händelseutveck-
lingen kring produktionen av artikeln placerades i kronologisk ordning uppifrån 
och ned i tabellen. 

Händelsekedjekodningarna komprimerades, d.v.s. sammanfattades mer och 
mer så att samtliga fall slutligen rymdes på ett blad. Vissa kolumner slogs ihop 
medan andra splittrades. Kolumnerna ställdes mot varandra134. 

                                                      
132 Några kolumner saknas här, t.ex. reporterns och forskarens tankar om läsarna och feedback 
från läsarna. 
133 Exempel på beskrivande variabelvärden var: Aktörer och källor i artikeln; Förhållanden under 
vilka artikeln producerades; Medierutiner som påverkade produktionen (se metodbilaga 1, kod-
schema innehålls- och nyhetsramanalyser). 
134 Exempelvis jämförde jag hur nöjda reportrarna och forskarna varit med artiklarna med hur 
lång tid och under vilka förhållanden artiklarna producerats. 
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Resultaten från händelsekedjekodningen ledde i sin tur till att kategoristruktu-
ren reviderades (se kategorianalys ovan). Alla de tidigare använda analyskate-
gorierna och betydelsebärande orden sorterades in under de beskrivande värden 
som använts vid händelsekedjekodningen. 

Framinganalys av intervjutranskriptionerna 
Slutligen togs, på basis av ovan nämnda analyskategorier och betydelsebärande 
ord samt på tidigare forskning (se teoridelen, s 47), ett kodschema (se s 309) 
fram för fördjupad dataanalys i det kvalitativa dataanalysprogrammet N-Vivo. 
Huvudsyftet var att närmare undersöka vilka faktorer som hade påverkat journa-
listernas framing av arbetsmiljöforskningen. 

Varje intervjutranskription lades in som ett textdokument i N-Vivo och alla 
dokument inordnades under ett projekt. Projektfunktionen i N-Vivo gör det 
möjligt att hantera alla dokument som en helhet. Analysenheter var hela textdo-
kumenten. Samtliga textdokument lästes igenom och kodades135 enligt kod-
schemat (s 309). Samtliga kategorier i projektet med därtill hörande kodad text 
listades och undersöktes vidare. Slutligen användes sökverktygen i N-Vivo, och 
då framför allt Boolean-136 och ordsökfunktionerna för att vidare utforska de 
olika kategorierna. Resultaten från denna analys och kategori- och händelseked-
jeanalyserna presenteras i avhandlingens del IV. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Här berörs metodproblem som rör urvalets generaliserbarhet, intervjuareffekter, 
överföringen från inspelat tal till skriven text och analysen av intervjutranskrip-
tionerna. 

Resultatens generaliserbarhet 
Det primära syftet med intervjuerna var att belysa villkoren för nyhetsproduk-
tionen och de journalistiska rutinerna. Många av villkoren och rutinerna är all-
männa inom nyhetsjournalistiken. Alla tidningsredaktioner är exempelvis hie-
rarkiskt uppbyggda, man konkurrerar på delvis samma marknader, journalister-
na är medlemmar i samma fackförbund, etc. Även om urvalet till intervjuunder-
sökningen var förhållandevis litet uppfattades det på grund av syftet inte som ett 
problem. Ett litet urval på några enstaka individer kan säga mycket om en kultur 
om intervjupersonerna är representativa för en större grupp (se också Ekström, 
2000:45; Nordenstam, 1968:119). Alla tidningsreportrar är, oavsett vilken tid-
ning de arbetar på, delaktiga i en allmän nyhetskultur. 

Som jag tidigare nämnde föll emellertid Borlänge tidning och Hälsinge Kuri-
ren bort helt ur intervjuundersökningen då de under den aktuella perioden inte 

                                                      
135 Kodningen innebar att de fastställda variablerna, eller noderna som de benämns i N-Vivo, län-
kades till relevant text i transkriptionerna. 
136 Vid Boolean sökning används de logiska operatörerna AND, OR, NOT och/eller NEAR. 
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producerade några egna nyhetsartiklar om arbetsmiljöforskning137. Eftersom 
journalisterna på små dagstidningar jobbar under delvis andra betingelser än 
journalister på mellanstora och stora tidningsredaktioner kan jag utifrån veten-
skapsjournalistikundersökningens resultat i första hand uttala mig om de förhål-
landen som råder på de senare tidningsredaktionerna. 

I statistisk mening var det dessutom en snedfördelning mellan framför allt in-
formanter från olika tidningar och mellan forskare av olika kön. Jag uppfattade 
emellertid inte detta som något större problem därför att jag inte eftersträvade 
representativitet i statistisk mening utan informanternas berättelser skulle i för-
sta hand fungera som fallbeskrivningar. 

Intervjuareffekter 
Det går inte att i en intervjuundersökning helt undvika intervjuareffekter efter-
som man som intervjuare alltid genom röst, tonfall och så vidare kan påverka 
den intervjuade. För att reducera intervjuareffekterna har jag vidtagit flera åt-
gärder.  

För det första vägleddes, som tidigare nämndes (s 79), intervjuerna av en in-
tervjumanual med standardiserade, öppna och neutrala frågor. Däremot var inte 
ordningsföljden på frågorna alltid densamma och alla följdfrågor inte standardi-
serade. Jag är medveten om att detta i viss mån kan ha inverkat på svaren (se 
Kvale, 1997:145). Det vägdes dock mot att intervjuerna blev mindre formella 
och mer lika samtal. Jag fick också ökade möjligheter att följa upp nya och för 
mig okända aspekter som dök upp under intervjuernas gång.  

För det andra omfattade intervjuerna både frågor kring de enskilda nyhetsfal-
len och de vardagliga produktionsförhållandena vilket, enligt Larsson 
(2000:75), ökar hållbarheten i en studie. 

För det tredje spelades intervjuerna in på band. Eftersom både journalister 
och forskare uppträdde i sina professionella roller upplevde jag inte att de häm-
mades av bandspelaren.  

För det fjärde fick intervjupersonerna möjlighet att läsa och kommentera in-
tervjutranskriptionerna i sin helhet, vilket reducerade risken för missförstånd. 

Från inspelat tal till skriven text 
I samband med att bandinspelningarna överförs till text kan reliabilitets- eller 
validitetsproblem uppstå (Kvale, 1997:149ff). Exempelvis kan den som skriver 
ut texten ta med olika mycket av det som sägs, hon eller han kan höra fel eller 
göra feltolkningar av det sagda. 

Jag genomförde själv samtliga intervjuer medan Margareta Marklund utförde 
flertalet transkriptioner. Därefter lyssnade jag igenom varje intervju och jämför-
de bandinspelningarna med transkriptionerna för att se om jag tolkade och hör-
de på samma sätt. 

                                                      
137 Innehållsanalysen bekräftade att det under perioden september 1997 till mars 1998 inte före-
kom en enda egenproducerad artikel om arbetsmiljöforskning i BT eller HK. 
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Slutligen lyfte jag, i samband med resultatpresentationen, ut citat ur tran-
skriptionerna, d.v.s. ur deras skriftliga sammanhang. För att undvika fel- eller 
övertolkningar utifrån enskilda citat gick jag även här systematiskt till väga. När 
jag i intervjumaterialet tyckte mig hitta ett återkommande fenomen eller en all-
mänt spridd åsikt bland intervjupersonerna gick jag igenom samtliga intervjuer 
och sökte reda på alla citat som bekräftade eller förkastade mina iakttagelser. 
Citaten sammanfattades därefter i löpande text och ett eller ett par av de citat 
som jag bedömde vara representativa för slutsatserna lämnades kvar som exem-
pel. 

För att göra materialet rättvisa hade jag egentligen velat publicera intervjuer-
na i sin helhet. Jag hade också velat ta med alla citat från intervjuerna som be-
kräftade och förkastade mina antaganden. Av utrymmesskäl och på grund av att 
jag utlovat informanterna138 anonymitet var detta omöjligt. En intervjuad jour-
nalist eller forskare känns lätt igen av kollegor om en intervju presenteras i sin 
helhet. Jag har därför själv fått generalisera. Läsaren får förlita sig på att det jag 
säger understöds av materialet. 

Redaktionsstudien – observationer & intervjuer 
Efter intervjuundersökningen tog redaktionsstudien vid. Jag tillbringade en 
vecka i oktober år 2000 på en större svensk tidningsredaktion. Syftet var tvåfal-
digt. För det första ville jag närmare studera de journalistiska rutiner och påver-
kansfaktorer som innehålls- och intervjuundersökningarna indikerade var bety-
delsefulla för artikelinnehållet. För det andra var intentionen att undersöka 
aspekter i det journalistiska arbetet som intervjuundersökningen inte kunnat ge 
svar på, t.ex. hur samspelet mellan reportrarna och övriga journalister fungerade 
på en tidningsredaktion. Jag hade samma ambitioner som Ekström (2000) upp-
gav att han hade i sina redaktionsstudier, nämligen att följa produktionen steg 
för steg och samtidigt få mer generella kunskaper om organisationen, arbets-
formerna, kulturen på redaktionerna och intentionerna bakom texterna. Redak-
tionsstudien ska inte betraktas som en separat studie utan som en komplettering 
och fördjupning av intervjuundersökningen. 

Urval av tidningsredaktion 
Av resurs- och tidsskäl hade jag inte mer än en vecka på mig för att genomföra 
redaktionsstudien. För att trots den korta tiden få ut så mycket som möjligt av stu-
dien valde jag att förlägga den till en enda tidning. Valet föll på en större svensk 
dagstidning som allmänt antas påverka dagordningen på andra nyhetsmedier. För 
att jag skulle få till stånd en så öppen dialog som möjligt med medarbetarna på 
tidningen garanterades tidningens journalister och källor anonymitet. Därför  

                                                      
138 De personer som har studerats har haft flera roller; som studieobjekt, informanter och respon-
denter. Här har jag valt att sammanfatta alla rollerna med begreppet informanter. 
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benämns tidningsorganisationen i resultatredovisningen i del IV med det finge-
rade namnet ”Nyhetsbladet”. 

Eftersom denna avhandling handlar om arbetsmiljönyheter hade det varit lo-
giskt att i redaktionsstudien studera produktionen av arbetsmiljönyheter. Av två 
skäl valde jag att koncentrera fältstudien till nyhetsjournalistik generellt. För det 
första visade innehållsstudien att arbetsmiljönyheter publicerades infrekvent i 
dagstidningarna. En kortare tids redaktionsstudie, fokuserad endast till arbets-
miljörapporteringen, skulle ha givit alltför knapphändig information. För det 
andra påverkas arbetsmiljöbevakningen av nyhetsjournalistikens allmänna vill-
kor. 

Redaktionsstudiens genomförande 
Redaktionsstudien förbereddes genom att jag tog fram en observationsguide 
med ett antal huvudteman139 som skulle observeras. Guiden som presenteras i 
sin helhet i bilaga 5 (s 310) bygger vidare på resultaten och iakttagelserna från 
de studier i projektet som föregått denna, samt på empiri från tidigare journalis-
tikforskning (se teoridelen, s 25ff). Därutöver använde jag intervjumanualen 
från intervjuundersökningen med journalister (se s 79, 307) som underlag för 
fältarbetet. Även om observationsguiden och intervjumanualen fungerade som 
underlag för fältarbetet var observationerna och intervjuerna relativt ostrukture-
rade. I huvudsak koncentrerade jag mina observationer till sådana moment i 
produktionen som intervjuundersökningen och tidigare forskning har visat har 
avgörande betydelse för artiklarnas konstruktion. 

Jag följde under veckan arbetet på två olika redaktionella avdelningar på tid-
ningen. Deltagande observationer varvades med samtal och intervjuer med 
journalister på redaktionerna. Jag tog också del av vissa dokument, till exempel 
bevakningslistor och organisationsskisser. 

Huvuddelen av tiden följde jag fyra reportrar, varav en arbetsmarknadsrepor-
ter, i deras dagliga arbete. Jag observerade nyhetsproduktionen steg för steg 
med fokus på de enskilda reportrarnas dagliga rutiner och förhandlingar om ny-
heter. 

Jag satt också med vid vissa gruppmöten, morgonmöten och olika typer av 
nyhetsmöten. Därutöver genomförde jag informella, ostrukturerade intervjuer 
med två redaktionschefer och en redaktionssekreterare och satt under kortare 
stunder med vid nyhetsdesken och redigeringsavdelningen för att observera en 
del av den kommunikation och de förhandlingar som skedde där. Genom alla 
ovan nämnda observationer och intervjuer försökte jag få en viss förståelse för 
hur de organisatoriska och redaktionella villkoren och rutinerna, såsom tidning-
ens hierarkiska struktur, arbetsfördelning och planering, kunde påverka innehål-
let i de enskilda artiklarna. 

                                                      
139 Observationsguiden täckte in teman såsom nyhetsproduktionen från idé till artikel, relationen 
till källorna, rutiner på nyhetsredaktionen, lagarbetet, nyhetsplanering, det oväntade och oplanera-
de och organisatoriska villkor.  
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Under veckan förde jag kontinuerligt, flera gånger per dag, anteckningar. An-
teckningarna var av två slag. För det första skrev jag ned mina observationer 
kring vad reportrarna faktiskt gjorde i olika faser av nyhetsproduktionen. För 
det andra sammanfattade jag det viktigaste innehållet, utifrån studiens syften, i 
de samtal och intervjuer jag observerade respektive själv deltog i. I slutet av 
varje dag förde jag in de anteckningar jag fört under dagen i en datafil, en slags 
loggbok, och kompletterade med mer utförliga anteckningar. I samband med 
detta skrev jag också ned vissa egna reflektioner, till exempel kring samband 
som jag iakttagit mellan redaktionsstudien och mina övriga studier eller tidigare 
forskning. 

Analys 
Tillvägagångssättet vid analysen av loggboken var i stort sett detsamma som vid 
analysen av intervjuerna. För att bli förtrogen med materialet läste jag igenom 
loggboken flera gånger. Jag strök under meningsenheter och antecknade åter-
kommande kategorier och betydelsebärande ord i texterna. Därefter sorterades 
loggboksanteckningarna in under två delar, en dagboks- och en kategoridel. I 
dagboken sammanfattade jag mina observationer av journalisternas produktion 
av nyhetsartiklar steg för steg, timme för timme, dag för dag. I kategoridelen 
sorterade jag, under olika huvudkategorier, dels in reportrarnas reflektioner 
kring nyhetsproduktionen och dels anteckningar rörande tidningsorganisationen, 
dess organisering, arbetsfördelning, etc. Jag utgick från de kategorier jag kom-
mit fram till vid intervjuundersökningen (se s 80) och kompletterade med vissa 
nya kategorier. Några exempel på huvudkategorier var tidningens organisation, 
tidningens form och innehåll, en redaktionschefs dag, en vanlig dag för en spe-
cialreporter och reportrarnas tankar om källor, om läsare och om det journalis-
tiska skrivandet. 

Därefter genomfördes samma framinganalys av loggboksanteckningarna som 
tillämpats på intervjumaterialet (se s 82). Loggboken fick utgöra ett textdoku-
ment i det projekt som skapats i N-Vivo för att analysera intervjutranskriptio-
nerna. 

Redaktionsstudiens validitet och reliabilitet 
Man kan mot denna fältstudie invända att den var alltför begränsad, att en vecka 
på en enda tidningsredaktion inte säger något om tidningarnas produktionsvill-
kor i allmänhet. Det hade givetvis varit önskvärt att göra en längre tids kompa-
rativ redaktionsstudie där alla de sju tidningarna i innehållsstudien hade ingått 
(se t.ex. Ekström, 2000:42). Den tiden hade jag tyvärr inte. Utfallet av en studie 
måste dock vägas mot syftet. För det första var det en fallstudie, med syftet att 
exemplifiera och inte generalisera. Jag ville med exemplens hjälp belysa hur 
nyhetsinnehållet kunde påverkas av olika produktionsfaktorer. För det andra 
analyserades och presenterades redaktionsstudien tillsammans med vetenskaps-
journalistikstudien, vilket innebar att den fungerade som en fallbeskrivning, 
bland flera andra. 
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Här är det även på sin plats att ställa frågan om hur representativ den första 
veckan i oktober var för arbetet på den observerade tidningsredaktionen under 
resten av året. Under veckan inträffade en stor och överraskande händelse, pre-
sidentvalet i Jugoslavien ogiltigförklarades. Händelsen medförde att utrikesre-
daktionen under en dag fick mer utrymme i tidningen än annars och övriga re-
daktioner mindre. I övrigt uppfattade jag att det var en relativt normal vecka. 
Här kan man också framhålla att det även hör till de journalistiska rutinerna att 
bevaka det oväntade (se t.ex. Berkowitz, 1992; Tuchman, 1978; se också teorin, 
s 39). Nyhetsarbetet förändras därför inte märkbart från vecka till vecka (se Ek-
ström, 2000:44). 

I en fältstudie kan man aldrig bortse från att man som observatör, oavsett vil-
ken observatörsroll man har, med sin närvaro kan påverka den situation man 
observerar. Det finns dock flera studier som indikerar att forskarens agerande 
inte påverkar vanor och rutiner som har byggts upp under längre tid (se t.ex. 
Ekström, 2000:46; Merriam, 1988:109). Detta gäller sannolikt många av de 
journalistiska rutinerna. Utöver detta är rutinerna på en tidningsredaktion, på 
grund av ”höga krav på produktivitet, förutsägbarhet och tidsmässig synkronise-
ring”, så hårt styrda att de knappast förändras av forskares närvaro (Ekström, 
2000:46). 

Jag bedömde således att journalisterna inte, mer än möjligen marginellt, för-
ändrade sina rutiner på grund av min närvaro. Jag upplevde också att flertalet 
journalister på redaktionen som både välkomnande och öppna. En av de report-
rar jag följde, en ung vikarierande reporter med relativt kort journalistisk erfa-
renhet, visade emellertid en viss rädsla inför hur jag skulle använda observatio-
nerna. Det är sannolikt att denna rädsla i någon mån påverkade reporterns bete-
ende vid mina observationer och i ännu högre grad vad hon valde att berätta för 
mig vid våra samtal. Jag bedömer dock inte att det påverkade mina resultat som 
helhet. 

Studiens reliabilitet minskade också något i och med att jag valde att inte spe-
la in samtalen och intervjuerna på band. Reliabilitetsproblemet ställdes mot min 
bedömning att en bandspelare skulle ha stört relationen mellan mig och infor-
manterna, särskilt vid de många spontana samtal som uppstod. Dessutom hade 
materialet blivit ohanterligt stort140. Istället förde jag i direkt samband med sam-
talen, intervjuerna och observationerna korta anteckningar över vad jag hade 
hört och/eller iakttagit. Efter samtalen, intervjuerna och observationerna, samt 
efter dagens slut, gick jag igenom och kompletterade mina anteckningar. An-
vändandet av observationsguiden och intervjumanualen i samband med inter-
vjuerna eller observationerna bidrog till att öka resultatens hållbarhet. 

                                                      
140 Transkriptioner är ett enormt resurskrävande arbete. En halvtimmes intervju i intervjuunder-
sökningen tog ungefär fyra timmar att transkribera. En veckas samtal och intervjuer hade genere-
rat tiotals timmar av bandinspelningar. 
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Prioriteringsstudien – E-postenkät 
Den sista delstudien i produktionsstudien var en e-postenkätundersökning som i 
första hand fungerade som ett komplement till de övriga studierna. Jag hade två 
huvudsyften med prioriteringsstudien. Det första var att få veta hur många och 
vilka redaktionella avdelningar och journalister på de enskilda tidningarna som 
bevakade arbetsmiljöfrågorna. Det andra syftet var att undersöka vilka föreställ-
ningar journalister som bevakade arbetsmiljöfrågor hade om arbetsmiljöbevak-
ningen - om hur den generellt prioriterades på den egna tidningen, om vilka en-
skilda arbetsmiljöfrågor som gynnades i bevakningen, och om det hade skett 
några förändringar i dessa prioriteringar mellan åren 1997/98 och 2000141, och i 
sådana fall varför. 

Två olika e-postenkäter skickades under hösten 2000 till de sju tidningarna i 
projektet: Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Västerbottens Kuri-
ren (VK), Västerbottens Folkblad (VF), Borlänge Tidning (BT) och Hälsinge 
Kuriren (HK). Den första enkäten, som bestod av fyra frågor (som återges i bi-
laga 5, s 311), skickades till tidningarnas nyhetsredaktioner. Den besvarades av 
alla tidningar, utom SvD och HK. Trots upprepade påminnelser lyckades jag 
aldrig få in något svar från dessa båda tidningar. En orsak kan ha varit turbulens 
på tidningarna. HK såldes år 1997, till följd av den dåliga ekonomin, till Ljus-
dals Tidnings AB (Hälsinge Kuriren, 2001-08-28). Av samma skäl övertog den 
norska mediekoncernen Schibsted aktiemajoriteten i SvD år 1998 (Sundin, 
1999). 

Den andra enkäten, som bestod av åtta frågor (som återges i bilaga 5, s 311), 
riktades till reportrar på de sju tidningarna som inom sina bevakningsområden 
hade arbetsmiljö. Enkäten besvarades av reportrar från alla tidningar utom BT 
och HK. Av enkäten till BT:s nyhetsredaktion framgick att tidningen, vid tiden 
för e-postenkätundersökningen, inte hade någon reporter med arbetsmiljö inom 
sitt bevakningsuppdrag.  

De enskilda journalisternas minnesbilder och uppfattningar om hur arbetsmil-
jöbevakningen prioriterades på deras tidning jämfördes med resultaten från in-
nehålls- och vetenskapsjournalistikstudien. I första hand användes citat ur en-
kätsvaren som belysande exempel, i de fall de kunde kasta ett ljus över orsaks-
samband jag redan funnit i de två övriga studierna. Eftersom prioriteringsstudi-
en genomfördes två år efter de två andra studierna var avvikelser, som mycket 
väl kunde bero på glömska, av mindre intresse. 

                                                      
141 Som tidigare har framgått i avhandlingen ökade den arbetsrelaterade ohälsan dramatiskt mellan 
dessa år. 

 
88

•



Sammanfattning metoder 
För att besvara frågan om hur arbetsmiljörapporteringen såg ut i dagstidningar-
na har jag genomfört innehålls- och nyhetsramanalyser på ett tidningsmaterial 
omfattande 897 artiklar från sju dagstidningar från perioden september 1997 till 
mars 1998. För att jag skulle ha något att relatera till arbetsmiljöinnehållet har 
även jämförelser gjorts mellan tidningarnas arbetsmiljöbeskrivningar och ex-
tramediedata, som framför allt bestod av officiell arbetsmiljö- och arbetsskade-
statistik. Resultaten från dessa analyser presenteras i avhandlingens nästa del, 
del III. 

För att förstå varför arbetsmiljörapporteringen såg ut som den gjorde har jag 
genomfört tre olika produktionsstudier: en intervjuundersökning, en redaktions-
studie och en begränsad enkätstudie. I den förstnämnda studien intervjuades 18 
reportrar som skrivit nyhetsartiklar om arbetsmiljöforskning och 16 forskare 
som medverkat som källor i artiklarna. I den andra studien studerades under en 
veckas tid det journalistiska arbetet på en tidningsredaktion. I den tredje studien 
fick journalisterna besvara frågor om hur de uppfattade att arbetsmiljöbevak-
ningen prioriterades på deras tidning. Dessa tre studier, vars resultat presenteras 
i avhandlingens del IV, skulle tillsammans belysa hur nyhetsjournalistiken i 
allmänhet och arbetsmiljöjournalistiken i synnerhet kan påverkas av journalis-
tiska rutiner, redaktionella och individuella faktorer, källornas inflytande, tid-
ningarnas prioritering av arbetsmiljöbevakningen och nyhetskulturen. 
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DEL III 
ARBETSMILJÖN I SJU DAGSTIDNINGAR 

– EN ANALYS AV INNEHÅLL OCH 
NYHETSRAMAR 

I avhandlingens del III presenteras resultat från analyser som bygger på sex må-
naders nyhetsrapportering av arbetsmiljöfrågor (8 sept. 1997 till 9 mars 1998) i 
sju dagstidningar: Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Aftonbla-
det (Ab), Västerbottens Kuriren (VK); Västerbottens Folkblad (VF), Borlänge 
Tidning (BT) och Hälsinge Kuriren (HK). 

 
Sju viktiga huvudfrågor har väglett analyserna: 
1. I vilken omfattning uppmärksammas och lyfts olika arbetsmiljöfrågor fram i 

tidningarna? (kap 8) 
2. Hur stämmer detta överens med den bild officiell statistik ger av våra arbets-

miljöproblem? (kap 8) 
3. Vilka källor använder journalisterna för att beskriva arbetsmiljön? (kap 9) 
4. Vilka nyhetsramar dominerar arbetsmiljörapporteringen och hur påverkar detta 

vilka aspekter av arbetsmiljön som kommer fram? (kap 11) 
5. Hur skiljer sig arbetsmiljöinnehållet mellan olika tidningar? (kap 10 & 12) 
6. Hur skiljer sig arbetsmiljöinnehållet mellan olika sidvinjetter? (kap 10 & 12) 
7. Hur skiljer sig arbetsmiljöinnehållet mellan artiklar skrivna av reportrar av olika 

kön? (kap 10 & 12) 
 
Här redovisas, i kapitel 8-10, resultaten av den genomförda innehållsanalysen 

och jämförelser mellan mediedata och extramediedata, därefter, i kapitel 11 och 
12, presenteras utfallet av nyhetsramanalyserna. 
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  Kapitel 8  
Arbetsmiljönyheter - 

våld, stress, olyckor och katastrofer 

Arbetsmiljö är ett område som berör i stort sett alla svenskar, eftersom den i så 
hög grad påverkar vårt välbefinnande och vår vardag. Man skulle därför kunna 
förvänta sig att det, precis som medicin och hälsofrågor (se t.ex. Fjæstad, 1994), 
är ett ämne som många läsare tycker är både viktigt och intressant. Hur omfat-
tande var då tidningarnas bevakning av arbetsmiljöfrågorna? 

Under den sexmånadersperiod materialinsamlingen pågick förekom det 
sammanlagt 897 arbetsmiljöartiklar i tidningarna vilket betyder att tidningarna i 
genomsnitt innehöll 0,9 nyhetsartiklar per utgivningsdag i ämnet142. Det är svårt 
att uttala sig om huruvida detta är mycket eller lite jämfört med andra områden, 
eftersom det inte finns jämförbar statistik143. Men med tanke på ämnets aktuali-
tet för läsarna och min generösa arbetsmiljödefinition144 kan knappt en artikel 
per dag inte anses visa på något större intresse för området. 

För att kunna besvara frågan om i vilken omfattning olika arbetsmiljöfrågor 
uppmärksammades delades artiklarna in i fem huvudkategorier och fyra under-
kategorier, beroende på vilka arbetsmiljöområden de huvudsakligen berörde 
(för ytterligare beskrivning av arbetsmiljövariabeln, se metoddelen, s 66). Som 
framgår av tabell 4 handlade sammanlagt 43 % av arbetsmiljöartiklarna om 
våld/hot om våld eller olyckor. Här överensstämmer mina resultat väl med tidi-
gare nyhets- och riskjournalistikforskning som visar att våld och olyckor hör till 
de händelser som får mest uppmärksamhet i nyhetsmedierna. Till exempel 
beskrev Pollack (2001:259) våld som ett slags övergripande allmänt tema som 
år 1995 definierade mycket av journalistiken och Frid (2000) benämner olyckor 
som en journalistisk stapelvara (se också van Dijk, 1985:82; Galtung & Ruge, 
1974; Gant & Dimmick, 2000; Hansen, 1994a; Hvitfelt, 1985, 1986; Rodgers & 
Thorson, 2001; Sand & Helland, 1998:86). 

Denna bild behöver dock modifieras något. Som framgår av tabell 4 fick ex-
ponering och arbetssjukdomar, d.v.s. exponering som antas kunna eller har lett 
till arbetssjukdom, relativt mycket utrymme i tidningarna. Här skiljer sig mina 

                                                      
142 Det totala antalet artiklar (897) har delats med totala antalet dagar för alla tidningar (1029). 
Det totala antalet dagar har beräknats enligt följande: (164 dgr x 3 tidningar) + (140 dgr x 3 tid-
ningar) + 52 dgr = 1029 dagar. 
143 Problemet är att det inte finns några jämförbara siffror från svenska studier från samma tidspe-
riod. För att ändå ge något slags mått visade Dahlgren (1987) att DN, SvD och Ab i genomsnitt 
publicerade 4 artiklar per dag om brottslighet och Tjernström (2001) att DN år 1996 i genomsnitt 
publicerade ca 7 artiklar per dag om EU. 
144 Definitionen inkluderade såväl arbetsmiljö som fysisk och psykisk arbetsrelaterad hälsa och 
ohälsa. 
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resultat från tidigare studier av riskjournalistik (se s 22), som har visat att 
olyckor och katastrofer är överrepresenterade i nyhetsmedierna i förhållande till 
kroniska sjukdomar, dit arbetssjukdomarna kan räknas. Men, som tabellen visar, 
var det framför allt två typer av exponering tidningarna skrev om, nämligen 
psykosociala frågor och kemiska/biologiska ämnen medan fysikaliska faktorer 
och belastningsfaktorer hade en betydligt mer undanskymd plats i tidningarna. 

Tabell 4. Arbetsmiljöområdenas utrymme i tidningarna (artikelfrekvens och spaltcm) 

Artikel-
frekvens 

 
Utrymme 

Arbetsmiljöområde % (n) spcm 
Arbetsolyckor 16   (142) 7841 
Exponering/arbetssjukdomar 46 (415) 29174 

Psykosociala faktorer 24 (218) 15583 
Kemiska/biologiska ämnen 15 (135) 9571 
Fysikaliska faktorer 4 (39) 2323 
Belastningsfaktorer 3 (23) 1697 

Våld/hot om våld 27 (242) 13477 
Arbetsmiljö generellt 7 (65) 3834 
Barnarbete 4 (33) 1873 

Totalt 100 (897) 56199 
 
Här vill jag dock göra läsaren uppmärksam på diskrepansen mellan hur fre-

kvent respektive hur omfattande tidningarna skrev om de olika arbetsmiljöom-
rådena (se tabell 4). Framför allt fick våld/hot om våld och olyckor lite utrymme 
i relation till hur frekvent de förekom i tidningarna. En förklaring till denna 
diskrepans är, som tabell 5 åskådliggör, att närmare hälften av artiklarna om 
våld och olyckor bestod av notiser145. 

De siffror jag hittills har presenterat ger endast en grov kategorisering av vilka 
arbetsmiljöområden tidningarna prioriterade. Det finns en stor mängd enskilda 
arbetsmiljöfrågor som kan knytas till var och en av dessa arbetsmiljöområden (se 
t.ex. Arbetarskyddsstyrelsen & SCB, 2000b). Vi ska närmare undersöka vilka 
specifika arbetsmiljöfrågor tidningarna prioriterade inom respektive område. 
Nedan följer en presentation av nyhetsrapporteringen inom var och en av de nio 
arbetsmiljöområdena. För att läsaren ska ha något att relatera mediebilden av ar-
betsmiljö till följs flertalet presentationer av jämförelser mellan tidningarnas verk-
lighetsbeskrivningar och en annan typ av verklighetsbeskrivningar, den officiella 
statistiken (för metodbeskrivning av tillämpningen av extramediedata, se s 68). 
Observera att jag vid dessa jämförelser, och endast vid dessa jämförelser, har ex-
kluderat utrikesnyheter för att de båda materialen skulle bli mer likvärdiga. 

 

                                                      
145 Notis definieras här som en artikel som saknar byline och som är upp till 30 satta rader. 
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Tabell 5. Fördelning av fullstora artiklar och notiser inom de sju arbetsmiljöområdena 

Fullstor 
artikel Notis  

 
Totalt 

 % (n) % (n) % (n) 
Arbetsolyckor 51 (72) 49 (70) 100 (142) 
Exponering/arbetssjukdomar 73 (305) 27 (110) 100 (415) 

Psykosociala faktorer 78 (169) 22 (49) 100 (218) 
Kemiska/biologiska ämnen 70 (94) 30 (41) 100 (135) 
Fysikaliska faktorer 67 (26) 33 (13) 100 (39) 
Belastningsfaktorer 70 (16) 30 (7) 100 (23) 

Våld/hot 59 (142) 41 (100) 100 (242) 
Arbetsmiljö generellt 75 (49) 25 (16) 100 (65) 
Barnarbete 73 (24) 27 (9) 100 (33) 

Arbetsolyckor, framför allt gruv- och trafikolyckor 
Som framgick av tabell 5 skrev tidningarna om arbetsolyckor i sammanlagt 142 
artiklar, varav ungefär hälften var notiser. Med tanke på det nyhetsvärde olyckor 
brukar tillskrivas (se s 22) hade jag möjligen förväntat mig att området skulle få 
mer utrymme. Samtidigt visar Frids (2000:190) studie, att även om olyckor kan 
betraktas som journalistisk stapelvara minskade antalet olycksartiklar i tidningar-
na mellan åren 1925 och 1995. År 1995 fanns inte längre olyckorna, såsom tidiga-
re var fallet, dagligen i tidningarna. 

De vanligaste arbetsolyckorna i tidningarna var trafik- och gruvolyckor. Hälf-
ten av olycksartiklarna handlade om sådana olyckor146. Den enskilda olyckshän-
delse som tidningarna rapporterade mest om var en olycka i Petiknäsgruvan i 
Västerbotten (n=19)147. 

Ju allvarligare olyckor, desto större tycktes chansen vara att tidningarna skulle 
uppmärksamma dem. Hälften av alla olycksartiklar handlade om arbetsolyckor 
med dödlig utgång, varav flertalet var gruvolyckor. Samtliga artiklar om gruv-
olyckor (n=33) involverade dödsfall. Här överensstämmer mina resultat med 
Frids (2000:190) som visade att det endast var större inrikesolyckor med många 
döda eller skadade eller extraordinära bilolyckor som ledde till större artiklar. 

                                                      
146 Därutöver berörde en fjärdedel av artiklarna, i fallande ordning, ras- och fallolyckor (inom 
framför allt byggbranschen), flyg- och fartygsolyckor. En tiondel av artiklarna handlade om 
olyckor generellt inom framför allt militärer, skogs-, lantbruks- och tillverkningsarbetare. Övriga 
arbetsolyckor, som t.ex. skador av maskiner eller föremål i rörelse, bränder, explosioner, kläm-
skador, drunkning, vapenolyckor och elolyckor, förekom i fyra eller färre artiklar. 
147 Trafikolyckorna drabbade framför allt poliser och yrkesförare. Men av de 38 artiklar som upp-
märksammade trafikolyckor handlade fjorton om tre fall, där poliser, i samband med biljakter på 
tjuvar eller fortkörare, råkade ut för bilolyckor. Dessa artiklar hade lika gärna kunnat definieras 
som våld eller hot om våld. Förutom att tidningarna beskrev biljakterna och de påföljande trafik-
olyckorna, följde de också de rättsliga efterspelen till händelserna. 
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Olyckor i tidningarna jämfört med offentlig statistik 
Av de 142 olycksartiklarna handlade 108 om svenska arbetsolyckor. Jämfört med 
arbetsskadestatistiken är det, som tabell 6 illustrerar, en klar underrapportering. 
Det antyder att olyckornas nyhetsvärde är något överskattat inom nyhetsvärde-
ringsforskningen eller att arbetsolyckorna inte uppfyller mediernas krav på publi-
ceringsvärda olyckor. Det gäller dock inte alla typer av olyckor. Dödolyckor tycks 
ha ett högt nyhetsvärde. I tidningarna handlade ca 40 % av de svenska olycksar-
tiklarna om dödsolyckor medan motsvarande siffra i statistiken var 0,2 %148 (Ar-
betarskyddsstyrelsen & SCB, 2000b:10, 51). Härvidlag stämmer alltså mina re-
sultat med vad man funnit i tidigare forskning. Jämfört med olycksfallsstatistiken 
fokuserade medierna oproportionerligt på plötsliga och våldsamma olyckor (se 
kapitlet ”Arbetsmiljöns plats i nyhetsrapporteringen”, s 19). 

Tidningarnas intresse för dödsolyckor och mer dramatiska olyckor fick konse-
kvensen att de vanligaste olyckstyperna enligt arbetsskadestatistiken, d.v.s. fall 
och skador orsakade av maskiner, föremål i rörelse eller överbelastning, sällan 
bevakades av tidningarna (Arbetarskyddsstyrelsen & SCB, 2000b:11). Här kan 
nämnas att de vanligaste olyckstyperna bland gruvarbetare enligt statistiken var 
just fall- och överbelastningsolyckor och inte gruvexplosioner eller ras (ibid:143). 
De förstnämnda olyckskategorierna behandlades inte i en enda artikel om gruv-
olyckor. 

Tabell 6. Tidningarnas rapportering om svenska arbetsmiljöfrågor jämfört med anmälda 
arbetsskador år 1998 enligt officiell statistik149 (Arbetarskyddsstyrelsen & SCB, 2000b). 

”Svenska” 
nyhetsartiklar1

Arbetsskade- 
statistik2

Arbetsmiljöproblem i Sverige % (n) % (n) 
Arbetsolyckor 16 (108) 63 (35045) 
Exponering/arbetssjukdomar 56 (377) 31 (17433) 

Psykosociala faktorer 30 (204) 4 (1989) 
Kemiska/biologiska ämnen 18 (125) 4 (2396) 
Fysikaliska faktorer 4 (29) 3 (1764) 
Belastningsfaktorer 3 (19) 19 (10716) 
Övrigt - - 1 (568) 

Våld/hot 29 (194) 5 (2978) 
Totalt 100 (679) 100 (55456) 

1 Observera att i denna tabell är endast artiklar inkluderade som handlar om arbetsmiljön i Sverige 
eller i svenska företag/organisationer. 

                                                      
148 Denna siffra stämmer troligen ganska väl med de faktiska förhållanden då alla dödsolyckor 
utreddes av Yrkesinspektionen (och Polisen). 
149 Jag har, för att Arbetarskyddsstyrelsens kategorisering skulle bli jämförbar med min kategori-
sering, flyttat: 2869 olycksfall i arbetsskadestatistiken som, enligt anmälarna, har orsakats av 
våld, hot eller aggressivitet från annan person (enligt uppgifter från Eva Malmros, statistiker på 
Arbetsmiljöverket. E-post, 2005-03-07) till kategorin våld/hot om våld; 113 anmälda fall av smit-
ta till kemiska och biologiska ämnen; och 109 anmälda fall av psykosociala (organisatoriska och 
sociala) faktorer orsakade av hot och aggressivitet till våld/hot om våld. 
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Exponering och arbetssjukdomar, 
framför allt stress och kemikalier 

Psykosociala faktorer med tonvikt på stress 
Att psykosociala faktorer var det arbetsmiljöområde som fick mest utrymme i 
tidningarna (se tabell 4, s 94) var oväntat mot bakgrund av att tidigare forskning 
har visat att odramatiska sjukdomar är underrepresenterade i medierna. Tidning-
arna skrev mer om stress och utbrändhet än alla andra psyksociala frågor. Närma-
re hälften av de sammanlagt 218 artiklarna om psykosociala faktorer handlade om 
stress/utbrändhet150. Därutöver togs mobbning, trakasserier eller bråk på arbets-
platsen upp i sammanlagt en tredjedel av artiklarna och övriga organisatoriska 
problem, diskriminering eller mer generella psykosociala problem i arbetslivet i 
totalt en fjärdedel av artiklarna. 

Närmare hälften av artiklarna om psykosociala faktorer berörde frågor om ar-
betssituationen bland vårdpersonal, lärare eller barnomsorgspersonal151. Vårdper-
sonal förknippades framför allt med stress/utbrändhet och lärare och barnom-
sorgspersonal med stress/utbrändhet, mobbning och trakasserier. 

Psykosociala frågor i tidningarna jämfört med offentlig statistik 
I tidningarna framstod stress och utbrändhet som det i särklass mest spridda 
psykosociala problemet. Statistiken och flertalet rapporter bekräftade att stress var 
en av de arbetssjukdomar som ökade kraftigast, mätt i relativa tal (se t.ex. Arbe-
tarskyddsstyrelsen, 2000; Arbetsmiljöverket & SCB 2001:2). Men tittar man i 
stället på de faktiska talen i 1998 års arbetsskadestatistik finner man att mobbning 
och trakasserier var något vanligare orsaker till arbetsskadeanmälningar än stress 
(Arbetarskyddsstyrelsen & SCB, 2000b:77). 

Även i arbetsskadestatistiken hörde vård-, omsorgspersonal och lärare till de 
yrkesgrupper som år 1998 oftast anmälde arbetsskada till följd av psykosociala 
faktorer (Arbetsmiljöverket & SCB, 2001:20ff), men räknat i faktiska tal kom 
flest anmälningar från polisverksamheten (Arbetarskyddsstyrelsen & SCB, 
2000b:77). De psykosociala problemen inom de fyra ovan nämnda yrkesgrupper-
na uppges i en rapport från Arbetsmiljöverket och SCB (2002a:188) ha samma 
grund, nedskärningar i kombination med att man i dessa yrken arbetar med andra 
människor. Detta är intressant mot bakgrund av hur mycket plats vård-, omsorgs-
personal och lärare (n=93) fick i nyhetsartiklar om psykosociala faktorer jämfört 
med poliser (n=6). 

                                                      
150 Stress förknippas framför allt med arbetsorganisation och ledarskap (Ds 2002:63). Dessa fakto-
rer antas i sin tur påverka vilka krav som ställs på individen och vilken grad av egenkontroll och 
socialt stöd hon eller han får i organisationen. (se t.ex.; Ekstedt m.fl., 2001; Karasek &Theorell, 
1990; Karasek, 1979; Theorell, 2003) 
151 Femtio artiklar handlade om vårdpersonal och 43 artiklar om lärare och barnomsorgspersonal. 
Exempel på andra yrkesgrupper som figurerade i artiklar om psykosociala frågor var, i fallande 
ordning, militärer (n=14), politiker (n=11), poliser (n=8) och försäkringskasseanställda (n=6). 
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Värt att notera är också att alkohol- och drogproblem på arbetsplatserna var i 
stort sett osynliga i tidningarna, liksom i arbetsskadestatistiken. Ändå hävdar Al-
na152 att var fjärde arbetsplatsolycka i världen kan härledas till alkohol eller drog-
missbruk och att en majoritet av ca 400 000 alkoholberoende svenskar finns i ar-
betslivet. 

Kemiska & biologiska faktorer dominerades av ”Hallandsåsen” 
Av de totalt 135 artiklar som uppmärksammade riskerna med kemiska eller bio-
logiska ämnen eller produkter handlade 114 artiklar om kemiska ämnen eller pro-
dukter och 21 om biologiska153. Att kemiska ämnen fick så stort utrymme är 
framför allt en följd av att en enskild händelse dominerade i materialet. I samband 
med ett tunnelbygge genom Hallandsåsen läckte kemikalien akrylamid ut i 
grundvattnet. De tunnelarbetare som tätat tunneln befarades ha blivit förgiftade. 
Händelser relaterade till detta följdes upp i sammanlagt 81 artiklar154. 
Hallandsåsen var därmed den enskilda arbetsmiljöhändelse tidningarna under da-
tainsamlingsperioden rapporterade mest om och troligen den enskilda svenska 
arbetsmiljöhändelse som under 1997 och 1998 fick störst genomslag i nyhetsme-
dierna. I kapitel 11, under rubriken ”Nyhetsramar vid krisrapportering - 
Hallandsåsen som exempel” (s 161), följer en relativt detaljerad redogörelse för 
rapporteringens innehåll. 

Av de resterande 33 artiklar som redogjorde för andra kemikalier än akrylamid 
var närmare hälften någon form av forskningslarm155. En förklaring till att just 
gifter fick relativ stor uppmärksamhet i tidningarna är, som tidigare studier har 
visat (se s 22), att giftlarm sedan länge är ett etablerat tema inom nyhetsjournalis-
tiken (se t.ex. Djerf Pierre, 1999; Linné & Hansen, 1990; Raymonds, 1998). Ex-
empelvis visade Djerf Pierre (1996) att arbetsmiljögifterna asbest och vinylklorid 
debatterades intensivt i TV:s nyhetssändningar under 1970-talet (Djerf Pierre, 
1996:347). 

Kemiska & biologiska ämnen i tidningarna jämfört med offentlig statistik 
Även om akrylamid var det enskilda kemiska/biologiska ämne som fick mest 
uppmärksamhet i tidningarna var det långtifrån det ämne som år 1998 föranledde 
flest arbetsskadeanmälningar156, utan mögelsporer, vatten, lösnings-, spädnings- 

                                                      
152 På Alnas hemsida (2003-12-01, http://www.alna.se/), kan man läsa att: "Alna bildades 1961 av 
SAF, LO, och TCO i Stockholms län. Flera arbetsplatser hade upptäckt att man ofta bytte miss-
brukare med varandra. Därför beslöt man att varje arbetsplats skulle ta sitt ansvar för problemen. 
Idag finns det tio regionala Alna i Sverige." 
153 Av de 21 artiklarna om biologiska ämnen handlade 7 om mögel, totalt 12 om arbetsplatsens 
luft, smitta, kost eller allergener från djur och 2 om övrig biologisk exponering. 
154 Ungefär 60% av artiklar om kemiska och biologiska ämnen uppmärksammade riskerna med 
akrylamid. 
155 Artiklarna berörde t.ex. giftig gas i spisars isoleringsull (n=8), PVC, flamskyddsmedel och 
dioxin (n=9) och koldamm, cigarettrök och formaldehyd (n=6). 
156 Enligt Eva Malmros, statistiker på Arbetsmiljöverket, kom det i slutet av 1990-talet in ett antal 
arbetsskadeanmälningar om arbetssjukdom till följd av exponering för akrylamid. Flest anmäl-
ningar, sju stycken, inkom 1998 (e-post, 2005-03-09). 
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och avfettningsmedel, färger, lim, etc. (Arbetarskyddsstyrelsen, 2000b:73). Inte 
heller var tunnelarbetare den statistiskt sätt mest skadedrabbade yrkesgruppen till 
följd av kemisk/biologisk exponering. Det fanns flera yrkesgrupper som förekom 
mer frekvent i statistiken över kemiskt/biologiskt skadade, t.ex. personal inom 
brand- och räddningsverksamhet, kemisk tillverkningsindustri, polisverksamhet 
eller tandvård (Arbetarskyddsstyrelsen, 2000b:74). 

Dessutom visar statistiken att risken för att tunnelarbetare och andra byggarbe-
tare skulle skadas i allvarliga olyckor var många gånger större än risken att de 
skulle skadas av akrylamid. De drygt 20 tunnel- och byggarbetare som i nyhetsar-
tiklarna uppgavs ha skadats av akrylamid kan till exempel jämföras med 1940 
olycksdrabbade bygg- och anläggningsarbetare i arbetsskadestatistiken, varav åtta 
döda157 (Arbetarskyddsstyrelsen, 2000b). 

Fysikaliska faktorer - framför allt elektromagnetiska fält 
Rapporteringen om fysikaliska faktorer utmärktes dels av att andelen vetenskaps-
artiklar var hög, 64 % av 39 artiklar presenterade forskningsresultat, och dels av 
att en majoritet av artiklarna, 72 %, handlade om elektromagnetiska fält 
(EMF)158. Resultatet var inte särskilt överraskande då elöverkänslighet och mobil-
telefoner är etablerade nyhetsteman. Ända sedan 1970-talet har medierna intresse-
rat sig för de eventuella sambanden mellan EMF och elöverkänslighet och sedan 
1990-talet för riskerna med mobiltelefoner (Brante & Norman, 1995; Elforsk 
2000).  

Av de 28 EMF-artiklarna handlade tolv om elöverkänslighet och nio om hälso-
effekterna av mobiltelefoner159. Riskbedömningarna i de förstnämnda artiklarna 
skilde sig från dem i de sistnämnda. Hälften av elöverkänslighetsartiklarna hand-
lade om att man inte funnit några vetenskapliga belägg för att det finns några 
samband mellan EMF och elöverkänslighet medan artiklarna om mobiltelefoner 
handlade om att det kunde finnas samband mellan EMF och hälsobesvär. 

Fysikaliska faktorer i tidningarna jämfört med offentlig statistik 
Som framgick av tabell 6 (s 96) var fysikaliska faktorer ungefär lika vanliga i tid-
ningarna som i arbetsskadestatistiken. Men vilka specifika fysikaliska faktorer som 
dominerade skilde sig mellan tidningarna och statistiken. I tidningarna handlade 20 
av de 29 ”svenska” artiklarna om fysikaliska faktorer om EMF och två om buller 
och vibrationer. I arbetsskadestatistiken från år 1998 var den uppgivna orsaken till 
skada på grund av fysikalisk exponering i 90 % av fallen buller och vibrationer 
(Arbetarskyddsstyrelsen & SCB, 2000b). Det är svårare att finna siffror på antalet 
skadade till följd av elektromagnetiska fält, bland annat därför att forskningen inte 

                                                      
157 I hela materialet var det sammanlagt 81 artiklar som handlade om bygg- och anläggningsarbe-
tare. Av dessa skildrade 16 andra risker än akrylamid. 
158 Utöver de 28 artiklar om elektromagnetiska fält (EMF) berörde åtta artiklar kyla, buller eller 
vibrationer och 3 artiklar andra typer av fysikalisk exponering. 
159 Utöver elöverkänslighet förknippades EMF också med flera andra hälsoeffekter, och då fram-
för allt med cancer, sömnrubbningar och kromosomförändringar. 
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har kunnat säkerställa sambanden mellan EMF och elöverkänslighet160 (Bergqvist 
m.fl., 1998:30f). Men år 1996 kom det in 96 arbetsskadeanmälningar till Arbetar-
skyddsstyrelsen, där orsaken uppgavs vara närhet till dator, lysrör eller annan 
elektrisk utrustning. Hur många av anmälarna som uppfattade att huvudorsaken 
var EMF är däremot svårt att säga. Siffrorna varierar dessutom avsevärt i olika 
rapporter. Exempelvis uppskattade TCO:s Utvecklingsenhet antalet elöverkänsli-
ga personer inom TCO till mellan 10 000 och 30 000.  

Belastningsfaktorer 
Belastningsfaktorer var det arbetsmiljöområde tidningarna rapporterade minst om, 
vilket överensstämmer med de resultat Eklund (1993) kom fram till i sin studie av 
arbetsmiljöbevakningen i svensk morgonpress. 

Av de 23 artiklar som handlade om belastningsfaktorer presenterade 10 artiklar 
forskningsresultat eller statistik över antalet belastningsskadade. Ytterligare 10 
artiklar tog upp olika typer av förebyggande eller behandlande åtgärder för att 
motverka belastningssjukdomar, såsom friskvård, arbetsplatsanpassning eller be-
handling hos kiropraktor. I två artiklar var huvudtemat att antalet arbetsskadean-
mälda belastningssjukdomar rasat med 75 % sedan 1988 på grund av sämre er-
sättningsregler, tuffare bedömningskrav och hög arbetslöshet161. Denna nedgång, 
som bekräftas i statistiken (Arbetarskyddsstyrelsen & SCB, 2000b:66), är sanno-
likt också en bidragande orsak till att tidningarna inte uppmärksammade belast-
ningssjukdomarna i högre utsträckning. 

Belastningsfaktorer i tidningarna jämfört med offentlig statistik 
I tabell 4 (s 94) framgår det tydligt att belastningsfaktorer var det minst vanliga 
”svenska” arbetsmiljöområdet i tidningarna men den i särklass vanligaste uppgiv-
na orsaken till arbetssjukdom i arbetsskadestatistiken. 

En orsak till tidningarnas svaga intresse för ämnesområdet, utöver att antalet 
arbetsskadeanmälningar hade minskat drastiskt, kan vara att belastningssjukdo-
mar enligt statistiken i högre utsträckning drabbar kvinnor och arbetare än män 
och tjänstemän (Arbetarskyddsstyrelsen & SCB, 2000b:66). Tidigare forskning 
kring nyhetskällor (s 33) har påvisat att kvinnor och arbetare inte har samma till-
träde till medierna som män på högre positioner i samhället. Det är rimligt att anta 
att en konsekvens av detta blir att typiska ”kvinno- och arbetarsjukdomar” som 
belastningssjukdomar får mindre utrymme i tidningarna162. 

Notera också att tidningarna skrev tio gånger så ofta om psyksociala faktorer 
som om belastningsfaktorer medan arbetsskadestatistiken visar att belastningsfak-
torer var en nästan fem gånger så vanlig angiven orsak till arbetssjukdom som 

                                                      
160 Däremot har forskarna funnit vissa indikationer på att det kan finnas ett samband mellan expo-
nering för mobiltelefoner och cancer (Elwood, 2003). 
161 "Allt färre anmäler belastningsskador" (VK 16/2-98), "Allt färre anmäler skador från arbetsli-
vet" (BT, 16/2-98). 
162 Här var således stressrapporteringen, som framför allt kretsade kring de kvinnodominerade 
sektorerna vård, omsorg och skola, ett undantag. 
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psykosociala faktorer163. Belastningssjukdomarna ledde dessutom till dubbelt så 
många sjukskrivningsdagar som de psykosociala sjukdomarna164 och var den 
sjukdomskategori som ledde till längst sjukskrivningsperioder (RFV, 2000:11). 

Att tidningarnas rapportering rörande dessa båda områden var så oproportio-
nerligt skev i förhållande till statistiken väcker flera intressanta frågor, särskilt 
mot bakgrund av att forskare och myndigheter har visat att det finns ett samband 
mellan stress och belastningssjukdomar (se t.ex. Arbetarskyddsstyrelsen, 1999c; 
Nationella folkhälsokommittén, 1999; Vingård & Hägg, 1999). Inte en enda arti-
kel berörde detta samband. 

Den händelseinriktade våldsrapporteringen 
Tidningarna publicerade sammanlagt 242 artiklar om våld eller hot om våld under 
yrkesutövning, vilket gjorde detta arbetsmiljöområde till ett av de mest uppmärk-
sammade i tidningarna. Men även om det i artiklarna framgick att våldet/hoten 
skedde i samband med yrkesutövning skildrades våldet i huvudsak som isolerade 
brottshändelser (se också, s 145). 

Ju grövre våldet var, desto större var sannolikheten att tidningarna skrev om 
det. I närmare hälften av de 242 artiklarna hade våldsoffren antingen mördats, 
hotats till livet eller tillfogats livshotande skador. 

I två tredjedelar av artiklarna var våldsoffren, i fallande ordning, poliser, lärare, 
journalister eller yrkesförare. Resultaten kan jämföras med Pollacks (2001:259) 
studie, som visade att kvinnliga psykvårdare, poliser och yrkesförare hörde till 
mest våldsutsatta yrkesgrupperna i medierna. Vård- och omsorgspersonal var i 
min undersökning våldsdrabbade i endast två procent av våldsartiklarna. Att lära-
re och journalister hade en framträdande roll i min studie, men inte i Pollacks, 
förklaras av att tre enskilda fall av våld och trakasserier mot två lärare och en 
journalist blev följetonger i tidningarna. 

En typ av våldsartiklar skilde sig från de övriga. Det var elva utrikesartiklar 
som beskrev övergrepp mot journalister som hot mot yttrandefrihet och demokra-
ti. Det var formuleringar som inte förekom när våldsoffren exempelvis var politi-
ker eller poliser. 

Våld under yrkesutövning i tidningarna jämfört med offentlig statistik 
Arbetsmiljöområdet våld eller hot om våld var flera gånger vanligare i tidningarna 
än i arbetsskadestatistiken (se tabell 6, s 96). Mot bakgrund av att våld och hot om 
våld drabbar svenskar oftare på arbetsplatserna än i något annat sammanhang, 

                                                      
163 Då har inte de totalt 6447 anmälda olycksfallen till följd av överbelastning av kroppsdel vid 
exempelvis tunga lyft räknats in (Arbetarskyddsstyrelsen & SCB, 2000b:192). Dessa döljer sig i 
olycksfallskolumnen i tabell 6. 
164 Ungefär 40 % av alla långtidssjukskrivna under 1990-talet hade fått diagnosen sjukdomar i 
rörelseorganen (inom vilken belastningssjukdomarna var den största sjukdomsgruppen) och unge-
fär 20 % diagnosen psykiska sjukdomar (dit stress och utbrändhet hörde), (Riksförsäkringsverket, 
2000). 
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närmare fyra av tio våldsövergrepp sker enligt en rapport från Arbetarskyddssty-
relsen (1998:5) under yrkesutövning165, kan det tyckas lite förvånande att man i 
tidningarna så sällan beskrev det yrkesrelaterade våldet i termer av arbetsmiljö-
problem. 

De yrkesgrupper som förekom mest frekvent i rollen som våldsdrabbade i tid-
ningarna var inte alltid de som enligt statistiken var mest utsatta. Det gällde sär-
skilt vård- och omsorgspersonal som enligt statistiken var den i särklass mest 
våldsutsatta yrkeskategorin (Arbetarskyddsstyrelsen, 1998:8) men som endast 
förekom i enstaka våldsartiklar. En orsak skulle kunna vara att journalisterna, till 
följd av att den ganska intensivt bevakade stressen i vården, hade utvecklat sär-
skilda nyhetsramar för detta nyhetstema, nyhetsramar som inte inbegrep våldet i 
vården166. 

Generella arbetsmiljöfrågor 
Till kategorin generella arbetsmiljöfrågorna räknades bland annat artiklar om 
sjukskrivningsstatistik och annan form av ohälsostatistik, allmänna beskrivningar 
av förebyggande, rehabiliterande eller behandlande åtgärder i arbetslivet och re-
dogörelser för mångfaktoriella risker för exempelvis ett yrke, en bransch eller ett 
kön. De flesta av de 65 artiklarna hörde till den sistnämnda kategorin av artiklar i 
vilka man framför allt skildrade krisen i vården och i skolan167. Dessa artiklar 
kunde handla om allt ifrån Temo-undersökningar om vårdanställdas arbetssitua-
tion till riksdagsdebatter om krisen i skolan. I 40 % av artiklarna presenterades 
någon form av statistik eller undersökningsresultat, företrädesvis från forsknings-
organisationer, myndigheter eller fackförbund. 

I 17 artiklar berördes sjukskrivningar, förtidspensioneringar, förebyggande, be-
handling eller rehabilitering. De hade rubriker som ”Kvinnors sjukfrånvaro oroar 
Umeå kommun” (VF 14/11-97) eller ” Sjukfrånvaron bland lärare ökar drama-
tiskt” (HK 15/12-97). I sju artiklar lyfte man särskilt fram kvinnors arbetsmiljö-
problem. Här kan t.ex. nämnas en artikel som berättade att det vid en konferens 
som LO anordnat framkommit att kvinnliga arbetare har sämre hälsa än manliga 
högre tjänstemän (”Lägre lön ger sämre hälsa”, HK, 14/11-97). 

                                                      
165 Våldsövergreppen i arbetslivet är, enligt Arbetarskyddsstyrelsen (1998:5), vanligare än gatu-
våldet eller våldet inom familjen. 
166 Jag noterade att tidningarna på ett liknande sätt framför allt fokuserade rapporteringen om 
lärare till ett enskilt arbetsmiljöproblem, våldet i skolan, medan Arbetsmiljöundersökningen 1997 
visade att det var många gånger fler lärare som upplevde stress i yrket än som drabbades av våld 
eller hot om våld på arbetsplatsen (Arbetarskyddsstyrelsen, SCB, 2000c:157, 169). Även här kan 
framingen ha haft betydelse. 
167 Andra riskgrupper vars arbetsmiljö beskrevs i generella ordalag var skiftarbetare, massaindu-
striarbetare, jordbrukare, värnpliktiga och yrkesförare (sammanlagt 11 artiklar). 
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Generella arbetsmiljöfrågor i tidningarna jämfört med offentlig statistik 
Riksförsäkringsverkets statistik (2002:4) visar att de årliga utgifterna för sjukför-
säkringen under perioden 1998 till 2001 nästan fördubblades. Kostnaderna ökade 
från drygt 19 miljarder till drygt 36 miljarder. Denna eskalering var sannolikt en 
huvudorsak till att arbetsrelaterade ohälsan fick ökad uppmärksamhet i nyhetsme-
dierna i början av 2000-talet (se också inledningen, s 11). Men under den under-
sökta perioden rapporterade alltså tidningarna väldigt lite om sjukskrivningar, 
förtidspensioner, förebyggande verksamhet, etc. 

De mönster som så här långt framträder är att dagstidningarna konstruerar en 
bild av situationen i svenskt arbetsliv som relativt ensidigt lyfter fram och försto-
rar upp enstaka och, enligt officiell arbetsskadestatistik, mindre arbetsmiljöpro-
blem medan andra enligt statistiken mer utbredda arbetsmiljöproblem såsom be-
lastningsskador, arbetsolyckor eller våldet i vården hamnar i medieskugga168. 

Barnarbete 
Av de 33 artiklar som handlade om barnarbete rörde endast två barnarbete i Sve-
rige. En majoritet av artiklarna var direkta uppföljningar av en TV-dokumentär 
om de svenska företagens, IKEA och Hennes & Mauritz, utnyttjande av barnarbe-
tare i sina fabriker utomlands (n=20). Genom att tidningarnas rapportering fram-
för allt var fokuserad på de båda företagens skuld var det ovanligt att orsakerna 
till barnarbete diskuterades på ett djupare plan, t.ex. ställdes ytterst sällan frågor 
om varför barn i tredje världen utnyttjas i så kallat lönearbete. Barnarbete har varit 
ett återkommande tema i nyhetsmedierna sedan man 1995 uppmärksammade den 
pakistanske mattpojken och före detta skuldslaven Iqbals kamp mot utnyttjandet 
av barnarbetare och senare mordet på honom169. Eftersom jag uppfattar barnarbe-
te som ett arbetsmiljöproblem inkluderar jag även fortsättningsvis området i de 
tabeller som presenteras. Däremot analyseras inte vidare dessa artiklar då jag i 
grunden anser att det är ett fattigdoms- och demokratiproblem för tredjevärlden 
snarare än ett svenskt arbetsmiljöproblem. 

                                                      
168 Detta påminner om Westerståhls och Johanssons (1985) resultat i ”Bilden av Sverige”, som 
visar på ett nästan omvänt förhållande mellan vissa samhällsfrågors förekomst i medierna respek-
tive deras utbredning i s.k. extramediemått (som hämtades från olika statistikkällor som fackför-
bunds- och AMS-rapportering, statistisk årsbok och Riksrevisionsverkets budgetredovisning). 
169 Se t.ex. "Tolvåring mördad efter kamp mot barnarbete" (SvD, 19/4-95), "12-årige hjälten mör-
dades av mattmaffian" (Ab, 19/4-95), "Barn säljs som slavar. Mattorna du köper är vävda i bar-
nens blod" (Expressen, 21/11-94). "Befriad slav bildar opinion mot barnarbete" (DN, 3/11-94). 
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Några ytterligare mått på 
arbetsmiljöområdenas nyhetsvärde 

Ett ämnes eller en frågas nyhetsvärde avspeglar sig inte bara i hur mycket utrym-
me det får i tidningarna. En annan metod, som ofta har tillämpats inom nyhets-
värderingsforskningen, är att utvärdera vilka typer av nyheter som lyfts fram på 
bästa plats i tidningen, och då framför allt på tidningarnas förstasidor. Ett tredje 
sätt att mäta uppmärksamhet är att undersöka vilka ämnen eller frågor som blir 
följetonger i tidningarna. 

Arbetsmiljö som blev förstasidesnyheter 
Av de 897 arbetsmiljöartiklarna inleddes 10 % på tidningarnas förstasidor170. 
Som framgår av tabell 7 förekom artiklar som handlade om psykosociala faktorer, 
kemiska/biologiska ämnen, olyckor eller våld oftare på tidningarnas förstasidor än 
artiklar inom andra arbetsmiljöområden. Det var alltså god samstämmighet mel-
lan utrymmesmässig prioritering och förstasidesstoff. 

Tabell 7. Fördelningen av arbetsmiljöfrågor bland förstasides- respektive insidesartiklarna 

Förstasides- 
artikel 

In- eller 
baksides-
artikel1

 % (n) % (n) 
Arbetsolyckor 20 (17) 15 (125) 
Exponering/arbetssjukdomar 55 (47) 45 (368) 

Psykosociala faktorer 28 (24) 24 (194) 
Kemiska/biologiska ämnen 20 (17) 15 (118) 
Fysikaliska faktorer 7 (6) 4 (33) 
Belastningsfaktorer 0 (0) 3 (23) 

Våld/hot om våld 20 (17) 28 (225) 
Arbetsmiljö generellt 5 (4) 8 (61) 
Barnarbete 1 (1) 4 (32) 

Totalt 100 (86) 100 (811) 
1 Här är även artiklar med puff på förstasidan inkluderade 
Skillnaderna mellan förstasida och in/baksida är icke signifikanta (χ2-test, p = 0,132) 

 
Flertalet förstasidesartiklar karaktäriserades av att de var dramatiskt skildrade. 

Många av de artiklar om psykosociala faktorer som hamnade på förstasidorna var 
larmrapporter om stressen i arbetslivet. De hade rubriker som ”Kris inom omsor-
gen. Nedskärningarna har nått smärtgränsen” (BT 21/1-98), ”Slår larm om poli-
sens mardrömssituation” (BT 22/12-97) eller ”Dubbel stress drabbar kvinnor” 
(DN 13/2-98). I förstasidesartiklar om kemiska/biologiska ämnen var det domine-
rande temat giftiga kemikalier och då framför allt giftutsläppet vid Hallandsåsen. 
I olycksartiklarna övervägde de dramatiska biljakterna, brorasen och dödsolyck-
orna och i våldsartiklarna mordhoten och de våldsamma överfallen. 

                                                      
170 Där utöver hade 6 % av artiklarna en puff på förstasidan, d.v.s. en påannons om att artiklarna 
fanns inne i tidningen.
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Arbetsmiljö som blev följetonger 
Bland följetongerna dominerade artiklar om giftlarm och våld eller hot om våld, 
som nedanstående sammanfattning av de nio mest omskrivna följetongerna vi-
sar (n = antal artiklar): 
 
• Händelserna kring giftutsläppet vid Hallandsåsen blev följetong i samtliga 

tidningar (n=62). Flera lokala uppföljningar gjordes (n=19). 
• En polischef och en TV-programledare utsattes för dödshot av en nazist-

grupp. Tidningen Aftonbladet skrev om detta och publicerade bilder av na-
zisterna med vapen utanför polischefens och programledarens hem. Samtli-
ga tidningar följde händelseutvecklingen (n= 43). Mest utrymme fick be-
skrivningarna av hotsituationerna, diskussioner kring Aftonbladets eventu-
ella skuld till hoten171 och det därpå följande rättsliga efterspelet. 

• En TV-dokumentär om svenska företags utnyttjande av barnarbetare följdes 
upp i alla tidningar (n=20). 

• En gruvolycka skedde i Petiknäsgruvan i Västerbotten. Samtliga tidningar 
skrev om olyckan (n=19). 

• En hög tjänsteman vid Högsta Domstolen knivhöggs svårt. Händelseutveck-
lingen bevakades av alla tidningar (n=15). Rapporteringen kretsade framför 
allt kring våldsincidenten och den efterföljande polisjakten och gripandet av 
förövaren. 

• Tre fall av trakasserier eller våld riktat mot lärare följdes i samtliga tidning-
ar, från polisanmälan till domstolsbeslut (n=23). 

• Ett larm om att isoleringsull i nya spisar utvecklar giftig gas följdes upp i 
alla tidningar, utom VK och BT (n=8). Förutom konsumenter, befarades 
anställda i vitvarutillverkningen ha exponerats för giftet. Tillverkarna stop-
pade försäljningen av spisarna. 

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det i första hand var dramatiskt 

presenterade arbetsmiljöhändelser som hamnade på tidningarnas förstasidor el-
ler som blev följetonger. Eftersom förstasidesartiklar och följetonger också ger 
journalisterna indikationer på att vilka artiklar som man på redaktionerna upp-
fattas som bra nyheter, kan det leda till att nyhetsrapporteringen generellt blir 
mer dramatisk. 

Vad säger andelen egenproducerade artiklar om ett områdes nyhetsvärde? 
Att egenproducerade artiklar hade högre nyhetsvärde än nyhetsbyråartiklar vi-
sade sig bland annat i att samtliga av de 86 förstasidesartiklarna var tidningarnas 
egna produktioner.  

                                                      
171 Aftonbladets reporter anklagades för att ha beställt bilderna. Reportern friades i hovrätten i 
slutet av 1998 (Arnborg, 1998). 
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En övervägande majoritet av de egenproducerade artiklarna172 (p<0,001) 
handlade om något av de fyra arbetsmiljöområden som enligt föreliggande stu-
die även fick mest utrymme i tidningarna: psykosociala faktorer, våld/hot om 
våld, kemiska/biologiska ämnen eller olyckor (se tabell 4 & 8). När tidningarna 
själva uppmärksammade en enskild händelse eller arbetsmiljöfråga, såsom gift-
utsläppet vid Hallandsåsen, stressen i vården eller knivhuggningen av en tjäns-
teman vid Högsta Domstolen, fick dessa händelser dessutom mer utrymme i 
nyhetsbyråmaterialet. Signifikanstesten visade att det inte fanns några genom-
gående skillnader mellan vilka arbetsmiljöområden som prioriterades i de egna 
artiklarna jämfört med i nyhetsbyråmaterialet, med undantag av nyheter inom 
det psykosociala området (χ2= 0,00034). 

Tabell 8. Producenter av artiklar inom de sju arbetsmiljöområdena 

Egen-
producerad 

artikel 
Nyhetsbyrå-

artikel  
 % (n) % (n) 
Arbetsolyckor 14 (76) 21 (61) 
Exponering/arbetssjukdomar 50 (277) 40 (116) 

Psykosociala 28 (158) 17 (48) 
Kemiska/biologiska 15 (83) 17 (50) 
Fysikaliska 4 (22) 5 (15) 
Belastningssjukdomar 3 (14) 1 (3) 

Våld/hot om våld 25 (140) 27 (79) 
Arbetsmiljö generellt 8 (47) 6 (16) 
Barnarbete 3 (16) 6 (17) 

Totalt 100 (556) 100 (289) 
 
Jag refererade i teoridelen (s 29) till studier som visar att det är viktigt att 

komma först i jakten på nyheter, d.v.s. att hitta exklusiva nyheter. Med exklusi-
va nyheter avses här egenproducerade nyheter som tidningarna är ensamma om 
och/eller först med. 

Av de sammanlagt 477 fullstora artiklarna173 i mitt material, som tidningarna 
själva hade producerat, var 48 % så kallade exklusiva nyheter. Av de samman-
lagt 228 exklusiva artiklarna (se tabell 9) behandlade 143 artiklar psykosociala 
faktorer eller våld/hot om våld. Det innebär att de två arbetsmiljöområden som 
fick mest utrymme i tidningarna (tabell 4) också var de frågor som redaktioner-
na producerade flest exklusiva nyheter om. Det tycks alltså vara så att när ett 
ämne får ett nyhetsvärde är sannolikheten större att tidningarna försöker hitta 
nya, egna infallsvinklar och teman på ämnet174.  

                                                      
172 I egenproducerat material inkluderas även artiklar skrivna av kontrakterade reportrar, så kalla-
de stringers, och frilansande reportrar. 
173 Jag har inte analyserat mängden exklusiva nyheter bland notiserna, men då två tredjedelar av 
notiserna var nyhetsbyråmaterial kan man utgå från att de exklusiva nyheterna var sällsynta. 
174 Att dessa områden så ofta uppmärksammades i exklusiva nyheter kan även bero på journalis-
ternas kategorisering och framing. När journalisterna har kategorier och nyhetsramar för att skild-
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Tabell 9. De fullstora egenproducerade artiklarnas exklusivitet inom olika arbetsmiljöom-
råden 

Gemensam 
nyhet &  
vinkel 

Gemensam 
nyhet, egen 

vinkel 

Exklusiv nyhet, 
egen nyhet & 

vinkel 
 % (n) % (n) % (n) 
Arbetsolyckor 16 (20) 16 (20) 8 (18) 
Exponering/arbetssjukdomar 40 (50) 52 (65) 59 (133) 

Psykosociala faktorer 14 (17) 23 (29) 43 (97) 
Kemiska/biologiska ämnen 24 (30) 24 (30) 6 (14) 
Fysikaliska faktorer 2 (3) 5 (6) 5 (11) 
Belastningsfaktorer 0 (0) 0 (0) 5 (11) 

Våld/hot om våld 37 (46) 20 (25) 20 (46) 
Arbetsmiljö generellt 5 (6) 5 (6) 11 (26) 
Barnarbete 2 (2) 7 (9) 2 (5) 

Totalt 100 (124) 100 (125) 100 (228) 
Skillnaderna är signifikanta (χ2-test, p < 0,001) 

                                                                                                                                  
ra ett ämne ökar sannolikheten för att de selektivt ska uppmärksamma ämnet, vilket i sin tur också 
kan leda till att nya kategorier och/eller nyhetsramar med anknytning till ämnet uppstår. 
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Sammanfattning 
Under den studerade perioden skrev tidningarna så pass lite om arbetsmiljö, i ge-
nomsnitt 0,9 artiklar per dag, att det är tveksamt om man kan tala om att det i 
egentlig mening fanns någon arbetsmiljöbevakning. Exkluderar man notiser och 
artiklar som inte uttryckligen beskrev problemen i termer av arbetsmiljöproblem 
blir siffran ännu lägre, 0,4 artiklar per dag175. En databassökning (se figur 4, s 75) 
indikerar, liksom tidigare forskning, att nyhetsmediernas svaga intresse för ar-
betsmiljöfrågorna inte var specifikt för de studerade åren (se t.ex. Eklund, 1993; 
Hvitfelt & Malmström, 1990; Raymond, 1985). Enligt Djerf Pierre (1996:347) 
hade arbetsmiljöfrågorna sin storhetstid i nyhetsmedierna i mitten av sjuttiotalet, 
varefter uppmärksamheten minskade rejält. 

Samtidigt visar resultaten från innehållsanalysen att det fanns enstaka arbets-
miljöfrågor som fick relativt mycket uppmärksamhet i tidningarna. Med undantag 
från stress var det i första hand händelser och skeenden i arbetslivet som kunde 
beskrivas i termer av giftlarm, allvarliga brott eller olyckor som fick mest utrym-
me, blev följetonger och fick plats på tidningarnas förstasidor. Om man bortser 
från att tidningarna publicerade få artiklar om arbetsmiljöpolitiska beslut, fanns 
det många likheter mellan arbetsmiljörapporteringen och det Djerf Pierre 
(1996:266) beskriver som kärnan i televisionens miljöbevakning och som utgörs 
av "den dagsaktuella nyhetsrapporteringen kring alarmerande forskningsresultat, 
betydelsefulla miljöpolitiska beslutsprocesser och dramatiska katastrofer eller 
olyckor". Det är händelser som man även i annan riskjournalistikforskning har sett 
tillskrivs högt nyhetsvärde (se teorigenomgången, s 22).  

Den relativt stora andelen artiklar som handlade om psykosociala frågor, och 
då framför allt om stress och utbrändhet, avvek från detta mönster. Det bidrog till 
att kroniska risker inte var fullt så underrapporterade som tidigare forskning har 
visat att de är (se t.ex. Greenberg m.fl., 1989:125). Men då var rapporteringen om 
arbetssjukdomar i huvudsak koncentrerad till just psykosociala faktorer och ke-
miska ämnen medan arbetsmiljöområdena biologiska ämnen, belastningsfaktorer 
och fysikaliska faktorer, undantaget elektromagnetiska fält, var underrepresente-
rade i tidningarna jämfört med i arbetsskadestatistiken. Detta gäller särskilt be-
lastningsfaktorerna som var den i särklass vanligaste orsaken till anmälan om ar-
betssjukdom. Inte heller hade den arbetsrelaterade ohälsan och de höga sjukskriv-
ningstalen ännu hamnat på mediernas dagordning. Endast 2 % av de 897 artiklar-
na berörde sjukskrivningar, förtidspensioneringar, förebyggande, behandling eller 
rehabilitering i mer generella ordalag. 

Man kan fråga sig vad det var som skilde de arbetssjukdomar tidningarna 
skrev minst om från de arbetsmiljöområden de skrev mest om? Kännetecknande 
för arbetssjukdomarna är att de i regel utvecklas under lång tid och därför inte 
så lätt kan förbindas med något enskilt skadetillfälle. I och med att de inte kan 

                                                      
175 Exkluderar man från de 897 artiklarna alla notiser och alla fullstora artiklar som handlar om 
våld/hot om våld återstår 450 artiklar. Summan 450 har delats med 1029 som är det totala antalet 
dagar tidningarna kom ut under materialinsamlingsperioden. 
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relateras till en plötslig, akut händelse blir de relativt odramatiska till sin karak-
tär och passar därmed inte in på journalisternas nyhetsvärdeskriterier. 

Samtidigt är detta en beskrivning som även stämmer in på stressjukdomarna så 
varför fick då denna fråga så mycket utrymme i tidningarna? En orsak kan ha va-
rit att ämnet ofta återkom i samhällsdebatten under den här perioden, bl.a. till 
följd av att nedskärningar, hög arbetslöshet och strukturomvandlingar på arbets-
marknaden hade lett till att antalet personer med stressjukdomar hade ökat (Mark-
lund, 2000:10). Problemet uppmärksammades av flera aktörer med kanaler till 
medierna, som arbetarskyddsmyndigheter, forskare, politiker och fackförbund. 
När medierna hade rapporterat tillräckligt frekvent och länge om stress blev det 
ett etablerat nyhetstema i tidningarna, något som också bekräftades när jag gjorde 
en sökning i databasen ”Artikelsök” efter svenska dagstidningsartiklar om stress 
eller utbrändhet176 (se figur 5). Figuren visar att stress inte var något nytt tema år 
1997 och 1998, när min undersökning ägde rum, samt att tidningarna intresse för 
frågan höll i sig och till och med ökade efter 1998. Det kan i sin tur vara en kon-
sekvens av att när ett ämne har blivit ett etablerat nyhetstema utvecklades det ock-
så särskilda bevakningsrutiner och nyhetsramar (berättelsestrukturer) för att beva-
ka frågan som i sin tur gör att journalisterna även i framtiden selektivt uppmärk-
sammar frågan. 
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Figur 5. Dagstidningsartiklar i databasen ”Artikelsök” indexerade med/ innehållande: 
(stress ELLER utbränd) OCH (arbet ELLER jobb) 

                                                      
176 Mot bakgrund av de begränsningar det innebär att söka artiklar i Artikelsök är mörkertalet 
troligen stort. 
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Slutligen visade min genomgång av tidningarnas arbetsmiljörapportering att 
tidningarnas rapportering om respektive arbetsmiljöområde dominerades av en-
skilda riskfaktorer, symptom och/eller yrkesgrupper medan arbetsskadestatistiken 
visade att det rymdes en stor variation av riskfaktorer, symptom och drabbade 
yrkesgrupper inom varje ämnesområde. Varför relaterades exempelvis stress till 
framför allt vårdpersonal och inte till poliser? Varför handlade olycksrapporte-
ringen i huvudsak om trafik- och gruvolyckor trots att det fanns många andra ty-
per av dramatiska olyckor? Återigen kan journalistiska rutiner, som tillämpningen 
av vedertagna nyhetskategorier och nyhetsramar och rutinkontroller hos specifika 
källor vara en förklaring till varför vissa arbetsmiljöproblem eller riskyrken upp-
märksammades men inte andra. 
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  Kapitel 9   
Arbetsmiljönyheternas huvudkällor 

Källor som kan tillhandahålla för dagstidningarna användbar information är 
oumbärliga för journalister. Tidigare forskning har visat att mycket av journalis-
tiken är passivt refererande (se t.ex. Allern, 2001:13; Furhoff, 1986:96), vilket 
kan innebära att de arbetsmiljöaktörer som får tillträde till medierna har stora 
möjligheter att påverka innehållet i nyheterna. 

Ett sätt för journalister att motverka manipulation från källorna är att efter-
sträva allsidighet, något som också är ett journalistiskt ideal. Idealet innebär, 
enligt Nohrstedt och Ekström (1994b:16), nästan uteslutande att journalisterna 
låter flera parter komma till tals i en fråga. Detta kan också främja den kritiska 
granskningen177. Som framgår av tabell 10 innehöll sammanlagt 27 % av de 897 
artiklarna två eller fler källreferenser. Det kan jämföras med Sahlstrands studie 
(2000:100) där 53 % av artiklarna innehöll fler än två källor. En förklaring till 
skillnaderna kan vara att konfliktnivån var lägre i mitt urval än i Sahlstrands178. 
Sahlstrand fann nämligen en korrelation mellan en artikels konfliktnivå och an-
talet källor (Ibid:100ff). 

Tabell 10. Antalet refererade källor i fullstora arbetsmiljöartiklar resp. notiser 

Fullstor 
artikel Notis  

 
Totalt 

 % (n) % (n) % (n) 
Ingen källa 10 (59) 67 (204) 29 (263) 
En källa 50 (297) 32 (98) 44 (395) 
Två källor 24 (141) 1 (3) 16 (144) 
Tre källor eller fler 16 (95) 0 (0) 11 (95) 

Totalt 100 (592) 100 (305) 100 (897) 
 
Utöver dessa källor har jag också analyserat förekomsten av referenser till 

andra medier i artiklarna. Som tidigare redovisades var 289 artiklar uttryckligen 
producerade av nyhetsbyråer. Nyhetsbyråerna var därmed också den vanligaste 
typen av mediereferenser i artiklarna. Därutöver fanns det i 123 artiklar referenser 
till andra typer av medier, och då främst till andra tidningar179 och televisionen 
(se tabell 11). 

                                                      
177 Att låta flera källor komma till tals är emellertid inte alltid liktydigt med att låta flera parter 
komma till tals. Flera källor kan mycket väl säga samma saker eller understödja varandra i sak. 
178 Att konfliktnivåerna var högre i Sahlstrands (2000:21) studie är sannolikt en effekt av att hans 
urval var avgränsat till egenproducerade riksnyheter i storstadsmorgonpress. Sahlstrand definiera-
de riksnyheter som nyheter som ”har relevans för beslutsprocesser och ställningstaganden på riks-
nivå”. Med sådana nyheter i materialet borde rimligen konfliktnivån bli ganska hög. 
179 De tidningar som refererades var i fallande ordning storstadstidningar, landsortstidningar och 
fack- och specialtidningar. 
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Tabell 11. Mediereferenser i egen- respektive nyhetsbyråproducerade artiklar 

Egen-
producerad 

artikel 
Nyhetsbyrå-

artikel Totalt 
 % (n) % (n) % (n) 

Inga mediereferenser 92 (510) 0 (0) 60 (510) 
Nyhetsbyrå 0 (0) 73 (212) 25 (212) 
Medium utöver nyhetsbyrå 8 (46) 27 (77) 15 (123) 

Totalt 100 (556) 100 (289) 100 (845) 
Skillnaderna är signifikanta (χ2-test, p < 0,001) 

 
Som framgår av tabellen var mediereferenser vanligare i nyhetsbyråartiklar 

än i egenproducerade artiklar180. En förklaring är att nyhetsbyråerna är mer be-
roende av andra medier för sin produktion än vad tidningarna är (se t.ex. Lund, 
2001). Men det finns sannolikt ett mörkertal i statistiken, ett mörkertal som be-
ror på att systematisk återvinning av nyheter utan referenser till primärkällan 
har blivit en allmänt accepterad norm inom journalistiken (Lund, 2001). Av ta-
bell 9 (s 107) framgår det att en relativt stor andel av de artiklar tidningarna 
själva producerade var nyheter som även förekom i andra medier. Det ger en 
indikation på att det kan ha varit fler än 8 % av de egenproducerade artiklarna 
som byggde på gemensamma mediekällor. 

Elitkällornas dominans 
De arbetsmiljöaktörer som får tillträde till nyhetsmedierna har potential att både 
påverka vilka arbetsmiljöfrågor som uppmärksammas i samhället och hur de 
uppmärksammas. Det var mot denna bakgrund jag ville kartlägga vilka sam-
hällsaktörer som hade de mest framträdande rollerna i arbetsmiljöartiklarna. Här 
var huvudkällan181 särskilt intressant, d.v.s. att den person som refererades eller 
citerades i artikeln och som gav underlag för artikelns vinkel, figurerade först i 
artikeln och/eller som fick mest utrymme i artikeln. 

Jag kom fram till samma resultat som många tidigare nyhetsstudier (s 33ff), 
elitkällorna dominerade. Bland de totalt 599 namngivna huvudkällorna hade män 
på höga positioner i inflytelserika organisationer i samhället företräde framför 
kvinnor och enskilda arbetstagare eller medborgare (se figur 6). Totalt 71 % av 
huvudkällorna var män och 29 % kvinnor och sammanlagt 55 % chefer eller ar-
betsledare, 27 % handläggare och 18 % enskilda arbetstagare eller medborgare. 

                                                      
180 Mediereferenser förekom dessutom dubbelt så ofta i notiser som i fullstora artiklar. I 21 % av 
de 205 notiserna och i 11 % av de 592 fullstora artiklarna fanns det referenser till andra medier än 
nyhetsbyråer. Därtill var mediereferenser något vanligare i storstadstidningarna än i landsortstid-
ningarna. Av de 495 storstadstidningsartiklarna innehöll 16 % mediereferenser jämfört med 12 % 
av 402 lokaltidningsartiklar. 
181 Huvudkällan var i 80 % av artiklarna identisk med artikelns huvudaktör. 
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Här var tidningen Aftonbladet ett intressant undantag med 42 % kvinnor och  
35 % enskilda arbetstagare bland huvudkällorna182.

 

4003002001000

Man

Kvinna

Antal huvudkällor

Enskild arbetstagare/medborgare

Handläggare/föreståndare

Chef/arbetsledare

Skillnaderna är signifikanta (X -test, p<0,001)2

Figur 6. Huvudkällans kön och formella status i organisationen eller samhället (n=599) 

Som framgår av figuren var fördelningen mellan chefer, handläggare och en-
skilda arbetstagare eller medborgare relativt jämn bland de kvinnliga huvudkäl-
lorna medan chefer och arbetsledare dominerade bland de manliga huvudkällor-
na183. En förklaring till denna snedfördelning är, som tidigare forskning har vi-
sat, mediernas preferenser för manliga elitkällor. Snedfördelningen är också till 
viss del en återspegling av den faktiska könsfördelningen på de högsta posterna 
i arbetslivet, där männen dominerar. 

Myndigheter, näringsliv och experter dominerade 
I det svenska samhället finns det flera organisationer som har inflytande över vår 
arbetsmiljö, t.ex. arbetarskyddsmyndigheter, politiker, fackförbund, arbetsgivare, 
rättsväsende och försäkringsmyndigheter (för ytterligare beskrivning av samhäl-
lets arbetsmiljöaktörer, se bilaga 3, s 285). 

Sammanlagt 62 % av alla huvudkällor kom från myndigheter, näringsliv eller 
forskning (se tabell 12). Dominansen av dessa källor är i överensstämmelse med 
vad man kommit fram till i tidigare riskjournalistikforskning (se s 12, 33). I ett 
avseende skilde sig dock arbetsmiljönyheterna från andra risknyheter, politikerna 
hade en betydligt mer underordnad roll i arbetsmiljönyheterna än i exempelvis 
miljönyheterna (se t.ex. Djerf Pierre, 1996:269). Orsaken kan vara att arbetsmiljö 
oftare framställdes som en arbetsgivarfråga än som en politisk fråga184. 

                                                      
182 Närmare hälften vardera av de kvinnliga huvudkällorna och de enskilda arbetstagarna åter-
fanns under sidvinjetten ”Kvinna”. 
183 Av de 425 manliga huvudkällorna var 61 % chefer eller arbetsledare, 26 % handläggare och 13 % 
enskilda arbetstagare/medborgare. Av de 174 kvinnliga huvudkällorna var 40 % chefer/arbetsledare, 
29 % handläggare och 30 % enskilda arbetstagare/medborgare. 
184 Ett belägg för att arbetsmiljön framför allt uppfattas som en arbetsgivarfråga får man i de 
sammanlagt 208 artiklar som skildrade arbetsmiljön som problem. I 28 % av dessa artiklar utpe-
kades arbetsgivare som arbetsmiljöansvariga och i 4 % politiker. 
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Tabell 12. Huvudkällornas organisationstillhörighet 
 Artiklar Artiklar 
 inkl. våld exkl. våld 
Källans organisationstillhörighet  % (n)  % (n) 
Politisk organisation därav … 7 (40) 7 (32) 

EU 0 (1) 0 (1) 
Riksdag, regering 5 (28) 5 (22) 
Kommunal-/landstingspolitiker 2 (11) 2 (9) 

Myndighet därav … 24 (143) 21 (97) 
Rättsväsendet (Polis, domstol, åklagare) 11 (63) 4 (20) 
Arbetarskyddsmyndigheter 5 (31) 6 (30) 
Försvarsmakten 3 (18) 4 (17) 
Försäkringsmyndigheter 0 (3) 1 (3) 
Övriga myndigheter 5 (28) 6 (27) 

Offentlig verksamhet därav … 16 (95) 18 (84) 
Sjukvård- och äldreomsorg 6 (37) 8 (36) 
Skola och barnomsorg 5 (30) 4 (21) 
Landstings-/kommunalförvaltning 3 (19) 4 (18) 
Övrig offentlig verksamhet 2 (9) 2 (9) 

Forskningsorganisation/ expert 17 (103) 20 (93) 
Näringsliv därav … 22 (128) 22 (96) 

Tillverkningsindustrin 5 (27) 6 (27) 
Byggverksamhet (inkl Skanska) 4 (24) 5 (24) 
Massmedier 4 (21) 1 (6) 
Gruvnäringen 2 (12) 3 (12) 
Företagshälsovård 0 (1) 0 (1) 
Övrigt näringsliv 7 (43) 6 (26) 

Facklig organisation 10 (62) 11 (53) 
Intresseorganisation 2 (10) 1 (6) 
Enskild medborgare 3 (18) 2 (10) 

Totalt 100 (599) 100 (471) 
 
Det fanns många olika typer av myndighetskällor185 med olika roller företrädda i 

materialet, men rättsväsendet och arbetarskyddsmyndigheterna186 var oftast repre-
senterade (se tabell 12). Rättsväsendets framträdande roll förklaras av att de hade en 
nyckelroll i våldsartiklarna. Exkluderar man våldsartiklarna var arbetarskyddsmyn-
digheterna de vanligaste myndighetskällorna. Men arbetarskyddsmyndigheterna 
hade ändå en oväntat blygsam roll i tidningarna jämfört med exempelvis forsk-
ningsorganisationer och fackliga organisationer. 

Fackförbunden, som är viktiga arbetsmiljöaktörer i samhället, var också relativt 
väl företrädda i materialet, men hade ändå en undanskymd plats jämfört med myn-
digheter, näringsliv, forskning och offentlig verksamhet. Djerf Pierres (1996:271) 

                                                      
185 Huvudkällorna representerade, förutom de myndigheter som presenteras i tabell 12, också 
Banverket, Vägverket, AMI, AMS, Arbetsförmedlingen, Arbetarskyddsnämnden, Kemikaliein-
spektionen, Luftfartsverket, Livsmedelsverket och SSI. 
186 Till arbetarskyddsmyndigheterna räknas här Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen. 
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studie visar att facket i tidigare arbetsmiljörapporteringen har haft en betydligt 
mer framträdande roll187. 

Det fanns också arbetsmiljöaktörer som var mer eller mindre osynliga i tid-
ningarna, till exempel försäkringsmyndigheter och företagshälsovård. 

Slutligen fick enskilda medborgare liten plats i arbetsmiljönyheterna, vilket 
är i enlighet med vad man funnit i tidigare nyhetsstudier (se t.ex. Djerf Pierre, 
1996; Ekecrantz & Olsson, 1991; Sahlstrand, 2000). Men om man till de enskil-
da medborgarna lägger de totalt 93 enskilda anställda, som döljer sig under de 
olika organisationerna i tabell 12, finner man att enskilda personer var huvud-
källor i 111 artiklar, eller 18 % av samtliga artiklar med källreferenser. Det in-
nebär att även om de enskilda personerna var få, jämfört med cheferna och 
handläggarna (se figur 6) var de ändå vanligare i denna studie än vad som fram-
gått i tidigare nyhetsstudier188. Däremot fick de enskilda personernas berättelser 
sällan stå för sig själva utan i regel understödde en elitperson, som vanligen var 
en expert, den enskildes berättelse i samma eller en intilliggande artikel. 

Även här återfanns könsskillnader i det att könsfördelningen endast var jämn 
bland de huvudkällor som hämtades från politiska organisationer och offentlig 
verksamhet189 medan 23 % av de källor som hämtades från övriga organisatio-
ner var kvinnor och 77 % män. 

Aktiva chefer och passiva enskilda arbetstagare 
Det fanns även variationer i hur aktiva de olika huvudkällorna var i artiklarna. 
Jag skiljer här på aktiva av-aktörer och passiva om-aktörer. Av-aktörerna age-
rade i artiklarna; de undersökte, granskade eller åtgärdade arbetsmiljöproblem, 
medan om-aktörerna var passivt utsatta för en handling som drabbade, granska-
de, eller liknande. Ungefär två tredjedelar av de 599 huvudkällorna var av-
aktörer och en tredjedel om-aktörer (se tabell 13). 

Det var i huvudsak chefer och handläggare som var av-aktörer medan enskilda 
drabbade var om-aktörer (se figur 7). Däremot var könsskillnaderna små, 61 % av 
kvinnorna var av-aktörer jämfört med 69 % av männen. 
 

                                                      
187 I Djerf Pierres studie var arbetsmiljö liktydigt med kemiska risker och kärnkraft. Troligen be-
ror fackförbundens dominans på att de var aktiva i de debatter om arbetsmiljöriskerna kärnkraft, 
vinylklorid och bekämpningsmedel, som Djerf Pierre (1996:258) visade pågick i TV-nyheterna i 
mitten av 1970-talet. 
188 I Sahlstrands (2000) studie av nyhetskällor hade 10 % av källorna rollen som enskilda med-
borgare, anställda eller offer. I Djerf Pierres (1996:270) studie av miljöjournalistik var 12 % av samt-
liga intervjupersoner i Rapports nyhetssändningar mellan 1981 och 1991 enskilda medborgare. 
I Ekecrantz och Olssons (1991) studie av nyhetskällor var 13 av 95 källor enskilda medborgare. 
189 Totalt 50 % av huvudkällorna från politiska organisationer och 51 % från offentlig verksamhet 
var kvinnor och 50 % respektive 49 % män. 
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Tabell 13. Huvudkällans aktivitetsgrad och organisationstillhörighet (antal/% artiklar) 
Av-aktör Om-aktör Totalt  

% (n)   % (n)  % (n) 
Politisk organisation 80 (32) 20 (8) 100 (40) 
Myndighet 73 (104) 27 (39) 100 (143) 

Rättsväsendet 68 (34) 32 (16) 100 (50) 
Arbetarskyddsmyndigheter 100 (24) 0 (0) 100 (24) 
Försvarsmakten 33 (5) 67 (10) 100 (15) 

Offentlig verksamhet 49 (47) 51 (48) 100 (95) 
Forskningsorganisation 89 (92) 11 (11) 100 (103) 
Näringsliv 52 (66) 48 (62) 100 (128) 
Facklig organisation 76 (47) 24 (15) 100 (62) 
Intresseorganisation 70 (7) 30 (3) 100 (10) 
Enskild medborgare 22 (4) 78 (14) 100 (18) 

Totalt 67 (399) 33 (200) 100 (599) 
Skillnaderna är signifikanta (χ2-test, p < 0,001) 
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Figur 7. Aktivitet hos huvudkällor med olika formell status (n=599) 

 
Det fanns också skiljaktigheter när det gäller hur aktiva huvudkällor från oli-

ka organisationer var (se tabell 13). Andelen av-aktörer var störst bland forska-
re, politiker och fackliga representanter medan källor från näringslivet och den 
offentliga verksamheten i ungefär hälften av artiklarna var om-aktörer. Att om-
aktörerna var så många bland de senare beror på att flertalet av dessa källor 
hämtades inifrån organisationer med arbetsmiljöproblem. De uppträdde framför 
allt i rollerna som chefer som ställdes till svars för organisationernas arbetsmil-
jöproblem eller som anställda som drabbats av problemen. Det fanns också, som 
tabell 13 illustrerar, stor skillnad mellan hur aktiva olika myndigheter var. Det 
beror på att vissa myndigheter, såsom arbetarskyddsmyndigheterna och rättsvä-
sendet, framför allt uppträdde i rollen som granskare eller rättskipare medan 
andra myndigheter, såsom försvarsmakten, själva var drabbade av arbetsmiljö-
problem. 
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Forskare hade en särställning som källor 
Forskare hörde inte bara till de mest välrepresenterade och aktiva huvudkällorna 
utan de tillhörde också en av de källkategorier med högst formell status190. De 
uppträdde i en expertroll i ca 80 % av artiklarna och fick oftare än andra huvud-
källor framträda ensamma. Av de 103 forskare som uppträdde som huvudkällor 
var 87 % ensamma som källor i artiklarna jämfört med 57 % bland övriga 496 
huvudkällor. Det senare är en indikation på vad man funnit inom tidigare forsk-
ning, nämligen att experter ofta får stå oemotsagda i nyhetsmedierna (se t.ex. 
Albæks m.fl., 2002; Eide & Ottosen, 1994). 

Olika huvudkällor – olika arbetsmiljöområden 
Huvudkällor från olika organisationer var delvis förknippade med olika arbets-
miljöområden (se tabell 36 i bilaga 6). Exempelvis var rättsväsendet framför allt 
huvudkällor i artiklar om våld och hot, arbetarskyddsmyndigheter och forsk-
ningsorganisationer i artiklar om psykosociala frågor och kemiska ämnen och 
näringslivet i artiklar om våld och hot och kemiska ämnen. 

Även här fanns det, som tabell 14 visar, könsskillnader. Endast i artiklar 
inom tre arbetsmiljöområden: psykosociala faktorer, belastningsfaktorer och 
barnarbete var könsfördelningen mellan huvudkällorna relativt jämn. Artiklarna 
om psykosociala faktorer rörde framför allt kvinnodominerade yrken inom vård, 
omsorg och skola. I artiklar från alla de övriga arbetsmiljöområdena fanns det, 
som tabellen visar, en klar dominans av manliga huvudkällor. 

Tabell 14. Huvudkällornas kön i artiklar om olika arbetsmiljöområden 

Kvinna Man Totalt 
 % (n) % (n) % (n) 
Arbetsolyckor 3 (2) 97 (65) 100 (67) 
Exponering/arbetssjukdomar 37 (122) 63 (206) 100 (328) 

Psykosociala faktorer 48 (86) 52 (92) 100 (178) 
Kemiska/biologiska ämnen 24 (25) 76 (81) 100 (106) 
Fysikaliska faktorer 17 (5) 83 (25) 100 (30) 
Belastningsfaktorer 43 (6) 57 (8) 100 (14) 

Våld/hot om våld 20 (26) 80 (102) 100 (128) 
Arbetsmiljö generellt 26 (13) 74 (37) 100 (50) 
Barnarbete 42 (11) 58 (15) 100 (26) 

Totalt 29 (174) 71 (425) 100 (599) 
Skillnaderna är signifikanta (χ2-test, p < 0,001) 

                                                      
190 Efter politiker var forskare var den kategori av huvudkällor som bestod av högsta andelen 
chefer eller arbetsledare. Totalt 78 % av politikerna, 63 % av forskarna, 58 % av näringslivsrepre-
sentanterna, etc. hade en chefs- eller arbetsledarposition. 
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Sammanfattning 
Precis som i andra nyheter hade män på höga positioner i inflytelserika organi-
sationer företräde i arbetsmiljönyheterna på bekostnad av kvinnor och enskilda 
arbetstagare och medborgare (se t.ex. Allern, 2001; Ekecrantz & Olssons, 1991; 
Gans, 1979; Gant & Dimmick, 2000; Sahlstrand, 2000:138; Tuchman, 1978). 
Endast bland de källor som hämtades från politiska organisationer eller offentlig 
verksamhet var könsfördelningen jämn. De enskilda arbetstagarna, de som be-
rördes av arbetsmiljöproblemen, var inte bara underrepresenterade i förhållande 
till cheferna, de hade dessutom ofta en passiv roll i artiklarna som drabbade el-
ler offer. Det beror sannolikt på, som flera studier har visat, att de har låg status 
och trovärdighet som nyhetskällor. En indikation på de enskilda personernas 
låga status var att elitpersoner i regel fick styrka de enskilda personernas berät-
telser, något som Raymond (1985:124) benämner som en motviktsritual191: 

De dominerande källorna var myndighets- och näringslivsrepresentanter samt 
forskare. De är källor som ingår i journalisternas nyhetsnät och bevakningsruti-
ner därför att de uppfattas som användbara och trovärdiga auktoriteter som kan 
tillhanda information som tillskrivs högt nyhetsvärde (Gans, 1979). Journalis-
terna är beroende av dessa organisationer för att få sina nyheter. Det är dessut-
om källor som representerar organisationer med egna informatörer eller PR-
konsulter och med väl utvecklade kontakter med och kunskaper om medierna. 

Forskarna hade, genom att de var många och aktiva och i allmänhet fick upp-
träda ensamma i en expertroll, en särställning som källor. Detta är inte unikt för 
arbetsmiljönyheter, tidigare forskning har visat att forskare och experter har en 
framträdande plats i nyhetsjournalistiken därför att de bidrar till att nyheter 
framstår som objektiva och trovärdiga (Steele, 1995; Albæk m.fl., 2002:17; 
Tuchman, 1972). I och med experternas status, trovärdighet och framträdande 
plats i arbetsmiljönyheterna fick de, precis som inom miljöjournalistiken, en 
nyckelroll som problembeskrivare i samhället (Djerf Pierre, 1996:353). 

Däremot hade flera av de myndigheter och organisationer som ansvarar för 
arbetsmiljöfrågorna i samhället en märkligt undanskymd plats i tidningarna i 
förhållande till deras inflytande över arbetsmiljöfrågorna i samhället. Här kan 
nämnas tre exempel. Politikerna, som bland annat svarar för lagstiftning och 
resurstilldelning på arbetsmiljöområdet, var huvudkällor i 7 % av artiklarna med 
källreferenser. Arbetarskyddsmyndigheterna, som ska tillse att arbetsgivarna 
upprätthåller en god arbetsmiljö, var huvudkällor i 5 % av artiklarna och fackli-
ga organisationer, som historiskt har haft och troligen fortfarande innehar en 

                                                      
191 ““Just call the chairman” was a set routine in many of the local papers. A worker who had 
worked for 39 years at an iron foundry was not judged by one editor to be a competent person as a 
source about his destroyed lungs. The journalist had to counterbalance the evidence through an 
interview with the director who denied any relationship between mineral dust particles and silico-
sis. In this instance, the journalist was sufficiently involved to engage a third source, a physician, 
who agreed with the worker. This counterbalancing ritual is not stated when it is an authoritative 
source who pronounces” (Raymond, 1985:124). 
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nyckelroll i samhället som pådrivare i arbetsmiljöarbetet, var huvudkällor i 10 
% av artiklarna med källreferenser. Det är troligt att det framför allt är externa 
faktorer som ligger bakom dessa källors relativt diskreta roll i arbetsmiljöartik-
larna. Under större delen av 1990-talet var det lågkonjunktur i Sverige med hög 
arbetslöshet som följd. Enligt Nilsson (2003) var fackförbunden under den ak-
tuella perioden helt upptagna med arbetslöshetsfrågorna. Det är rimligt att anta 
att också politikerna var upptagna med sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrå-
gorna. Lågkonjunkturen kan också indirekt ha bidragit till att arbetarskydds-
myndigheterna inte var mer synliga i arbetsmiljörapporteringen192. Myndighe-
terna genomgick år 1995 stora neddragningar med omorganisationer som följd, 
något som mycket väl även kan ha påverkat deras utåtriktade verksamhet (se 
även bilaga 2, s 283). 

                                                      
192 Även företagshälsovården drabbades av enorma neddragningar till följd av att politikerna 1993 
drog in det statliga stödet för företagshälsovården. Att företagshälsovården inte var huvudkälla i 
en enda artikel kan sannolikt förklaras med deras drastiskt minskade betydelse i samhället. 
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  Kapitel 10  
Faktorer som influerade arbetsmiljöinnehållet 

Efter att i kapitel 8 och 9 ingående ha studerat innehållet i arbetsmiljönyheterna 
ligger det nära till hands att gå ytterligare ett steg med frågor om varför innehål-
let såg ut som det gjorde. För att komma närmare en sådan förståelse har jag 
granskat hur tre interna (mediespecifika) bakgrundsfaktorer påverkade arbets-
miljöinnehållet: tidningsorganisationen, den redaktionella avdelningen och re-
porterns kön. 

Arbetsmiljöinnehållet i olika tidningar 
Tidigare forskning har, som jag nämnde i teoridelen (s 26) visat att när de orga-
nisatoriska förutsättningarna skiljer sig åt återspeglar det sig också i journalisti-
ken. Tidningarna i studien valdes medvetet utifrån att de arbetade under olika 
förutsättningar. Tre av tidningarna var storstadstidningar, varav två morgontid-
ningar och en kvällstidning, och fyra av tidningarna var landsortstidningar, var-
av två publicerades i en universitetsstad och två på mindre industriorter. Fanns 
det då några avvikelser i arbetsmiljöinnehållet mellan de olika tidningarna som 
skulle kunna förklaras med tidningarnas skilda förutsättningar? 

Tabell 15. Arbetsmiljöns utrymme i svenska dagstidningar sept. 1997 t.o.m. febr. 1998. Tre 
mått (spaltcentimeter, antal artiklar, antal artiklar/dag) 

Arbetsmiljöns 
utrymme Ab DN SvD VK VF BT HK 
Antal artiklar1 175 166 154 134 130 86 52 
        (exkl. våld/hot)1 (102) (126) (105) (113) (105) (64) (40) 
Antal artiklar/dag2 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 0,6 0,4 
       (exkl. våld/hot) 2 (0,6) (0,8) (0,6) (0,8) (0,8) (0,5) (0,3) 
Spcm3 15931 8730 7512 8530 8584 4691 2221 

(exkl. våld/hot) 3 (8592) (7284) (5917) (7327) (7806) (4062) (1734) 
1 Skillnaderna är signifikanta (χ2-test, p < 0,001) 
2 Siffrorna är beräknade utifrån totala antalet utgivningsdagar under perioden, det innebär för 
storstadstidningarna: 164 dagar; VK, VF, BT: 140 dagar och; HK: 117 dagar. 
3 Jämförelse av spcm mellan tidningar har genomförts med ANOVA (p < 0,001). Parvisa jämfö-
relser visar att Aftonbladet skilde sig från alla de övriga tidningarna. När våld och hot om våld 
exkluderades ur materialet var skillnaderna inte signifikanta (p=0,056). 
 

Storstadstidningarna skrev, som framgår av tabell 15, fler arbetsmiljöartiklar 
än landsortstidningarna. En orsak är att storstadstidningarna kommer ut fler da-
gar i veckan. Intressant är att om man tar hänsyn till tidningarnas utgivningsda-
gar, eller räknar utrymmet i spaltcentimeter, skrev de båda Västerbottenstid-
ningarna, Västerbottens Kuriren (VK) och Västerbottens Folkblad (VF) ungefär 
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lika mycket om arbetsmiljö som storstadstidningarna. Med tanke på att stor-
stadstidningarna både hade mer utrymme i tidningen och större personella re-
surser än Västerbottenstidningarna hade jag förväntat mig större skillnader (se 
tabell 2a och b, s 62f). 

Tittar man på de enskilda tidningarnas produktion finner man att Aftonbladet 
(Ab) gav arbetsmiljön störst utrymme i flest artiklar. Men då 42 % av artiklarna 
i Ab handlade om våld eller hot om våld (se tabell 15) ger dessa siffror en något 
missvisande bild. Utesluter man våldsartiklarna ur materialet innehöll alla tid-
ningar, utom Borlänge Tidning (BT) och Hälsinge Kuriren (HK), fler arbetsmil-
jöartiklar än Ab. Däremot fick de enskilda artiklarna i genomsnitt mer utrymme 
i Ab än i övriga tidningar. 

Exkluderar man våldsartiklarna var det i stället DN som hade den mest om-
fattande arbetsmiljöbevakningen, intressant nog följt av VK och VF och först 
därefter SvD. Minst utrymme fick arbetsmiljön, oavsett beräkningssätt, i de två 
minsta landsortstidningarna BT och HK.  

Tidningarnas egen produktion av arbetsmiljöartiklar 
Ett annat mått på hur tidningarna prioriterade arbetsmiljöbevakningen får man 
om man jämför tidningarnas egenproduktion av arbetsmiljöartiklar. Som tabell 
16 visar var andelen egenproducerade artiklar störst i Ab, följt av DN. Observe-
ra den höga andelen nyhetsbyråartiklar i HK och SvD. Arbetsmiljön fick således 
inte bara minst utrymme i HK, och mindre utrymme i SvD än i Västerbottens-
tidningarna, de bägge tidningarnas egenproduktion av arbetsmiljöartiklar var 
dessutom liten jämfört med övriga tidningar.  

Tabell 16 Artikelproducent i de olika tidningarna 

Storstadstidning Landsortstidning 
Ab DN SvD VK VF BT HK 

 

Artikel-
producent % % % % % % % 

Inklusive Tidningen 81 75 51 51 62 53 33 
våld/hot  Nyhetsbyrå 7 25 48 40 38 29 63 
 Ej nämnd 12 0 1 8 0 17 4 

 Totalt % 100 100 100 100 100 100 100 
 Totalt (n) (175) (166) (153) (134) (130) (86) (52) 

Exklusive Tidningen 78 75 54 53 67 63 35 
våld/hot Nyhetsbyrå 9 25 45 41 33 28 60 
 Ej nämnd 13 0 1 6 0 9 5 

 Totalt % 100 100 100 100 100 100 100 
 Totalt (n) (102) (126) (105) (113) (105) (64) (40) 

Skillnaderna är signifikanta både inklusive och exklusive våld/hot (χ2-test, p < 0,001) 
 
Hur HK:s och SvD:s arbetsmiljöbevakning påverkades av beroendet av nyhets-

byråmaterial berodde på vilka nyhetsbyråartiklar tidningarna tog in. I HK handlade 
flertalet nyhetsbyråartiklar om våld/hot om våld och psykosociala faktorer och i 
SvD om våld/hot om våld och olyckor (se tabell 35 i bilaga 6). 
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Slutligen kan man konstatera att om man inkluderar våldsartiklarna i materialet 
fick arbetsmiljön i särklass mest utrymme i Ab totalt sett och i de egenproducerade 
artiklarna. Exkluderar man våldsartiklarna var det totala antalet artiklar och an-
talet egenproducerade artiklar störst i DN medan Ab gav arbetsmiljön mest ut-
rymme i spaltcentimeter (se tabell 17). Slutligen gav Västerbottenstidningarna 
inte bara arbetsmiljön mer utrymme totalt sett än SvD, de producerade dessutom 
fler och längre egna artiklar i ämnet. 

Tabell 17. Utrymmet för egen- & nyhetsbyråproducerade arbetsmiljöartiklar i de enskilda 
tidningarna (exkl. våld/hot om våld) 

 
Producent 

Arbetsmiljöns 
utrymme Ab DN SvD VK VF BT HK 

Tidningen Antal artiklar1 80 95 57 60 70 40 14 
 Spaltcentimeter 7869 7000 4979 5737 6908 3406 1242 

Nyhetsbyrå Antal artiklar1 9 31 47 46 35 18 24 
 Spaltcentimeter 90 284 922 1511 898 540 404 

Totalt* Antal artiklar 102 126 105 113 105 64 40 
 Spaltcentimeter 8592 7284 5917 7327 7806 4062 1734 

* I totalsumman är de 51 artiklar som inte uppgav någon producent inkluderade. 
1 Skillnaderna är signifikanta (χ2-test, p < 0,001) 

Tidningarna prioriterade olika arbetsmiljöfrågor 
Storstadstidningarnas prioriteringar mellan de olika arbetsmiljöområdena såg 
likartad ut (se tabell 18), men våldsmaterialet dominerade i Ab och SvD. Att Ab 
rapporterade mest om våld var väntat, tidigare studier har visat att nyheter om 
brott193 och olyckor får särskilt stor plats i kvällspressen (se t.ex. Ghersetti, 
2000; Hadenius & Weibull, 2002:65; Hvitfelt, 1985:156). Däremot var det mot 
denna bakgrund något förvånande att olycksartiklarna var så få. Kanske har ti-
digare nyhetsstudier givit en missvisande bild av olycksrapporteringens omfatt-
ning genom att våld och olyckor ofta har förts samman under samma ämneska-
tegori (se t.ex. Hvitfelt, 1985; Jönsson, 2004:228). Den höga andelen våldsartik-
lar i SvD förklaras av att det var den tidning som tog in flest nyhetsbyråartiklar 
om våld194. 

DN publicerade något fler artiklar om psykosociala faktorer än om våld och 
hot om våld. Samtidigt är det värt att notera att Ab innehöll en nästan lika hög 
andel artiklar om psykosociala faktorer som DN, vilket förklaras av att dessa 
frågor var prioriterade under Ab:s sidvinjett ”Kvinna”. 

Att storstadstidningarna innehöll fler artiklar om kemiska ämnen än lands-
ortstidningarna, om man undantar HK, beror på att de hade en mer omfattande 
bevakning från Hallandsåsen. 

                                                      
193 Pollack (2001:259) har visat att våld är ett slags övergripande tema i brottsjournalistiken. 
194 SvD innehöll 26 nyhetsbyråartiklar om våld jämfört med i genomsnitt 9 artiklar i övriga tid-
ningar. 

 
123



Tabell 18. Tidningarnas rapportering om olika arbetsmiljöfrågor (%, antal artiklar) 

 Storstadstidning Landsortstidning 
 Ab DN SvD VK VF BT HK 
Arbetsmiljöområde % % % % % % % 
Arbetsolyckor 6 16 14 28 25 9 10 
Exponering/arbetssjukdom 45 50 42 44 42 52 56 

Psykosociala faktorer 23 25 20 21 22 38 31 
Kemisk/biologisk 13 19 18 13 13 9 21 
Fysikaliska faktorer 4 3 4 7 6 2 4 
Belastningsfaktorer 5 3 1 4 1 2 0 

Våld/hot om våld 42 24 32 16 19 26 23 
Arbetsmiljö generellt 2 8 7 9 11 9 6 
Barnarbete 5 2 5 3 2 3 6 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 
Totalt (n) (175) (166) (154) (134) (130) (86) (52) 

Skillnaderna är signifikanta (χ2-test, p < 0,001) 
 
De största skillnaderna fanns ändå mellan grupperna storstads- och landsorts-

tidningar. En förklaring till det är att det fanns stora innehållsliga skillnader 
inom gruppen landsortstidningar. De båda Västerbottenstidningarna hade dock 
ett likartat rapporteringsmönster, med en i det närmaste identisk prioritering 
mellan de olika arbetsmiljöområdena. Exempelvis innehöll VK och VF närmare 
tre gånger så många olycksartiklar som övriga tidningar. Det är framför allt en 
följd av tre följetonger i tidningarna, en gruvolycka i Petiknäsgruvan195 och två 
fall av polisjakter med bilolyckor som följd (se också s 95). De båda tidningarna 
skrev också mycket om stressen i vården, 18 av totalt 37 artiklar som behandla-
de temat var publicerade i VK och VF. 

BT och HK liknade varandra såtillvida att det var de tidningar som innehöll 
högsta andelen artiklar om psykosociala faktorer. Tidningarna publicerade ock-
så en något högre andel våldsartiklar än VK och VF. Att HK var den tidning 
som skrev mest om kemiska/biologiska ämnen berodde på att man gjorde en 
egen, lokal uppföljning av Hallandsåsen från tunnelbygget vid Hällåsen. 

Skillnader i tidningarnas placering av artiklarna 
I storstadstidningarna, som ju i viss begränsad mening är nationella tidningar, 
dominerade helt naturligt inrikes- eller specialnyheterna (se tabell 19). Observera 
att Ab avvek från DN och SvD genom att arbetsmiljön fick mest utrymme under 
specialvinjetterna196, och detta trots att DN och SvD, till skillnad från Ab, hade 
särskilda ekonomi- och näringslivsredaktioner i vars uppdrag det ingick att beva-
ka arbetsmarknadsfrågor. Endast 10 % av arbetsmiljöartiklarna i DN och SvD var 
publicerade på ekonomi- eller näringslivssidorna. Det är också värt att notera att 

                                                      
195 Hälften av de totalt 19 artiklar i hela materialet som handlade om Petiknäsolyckan var publice-
rade i VF, vilket beror på att Petiknäsgruvan ligger inom VF:s spridningsområde. 
196 Flertalet ”specialartiklar” i Ab var publicerade under sidvinjetterna ”Kvinna” följt av ”Hälsa” 
och ”Extra”. 
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SvD, som var en av de tidningar som gav arbetsmiljön minst utrymme, innehöll 
en högre andel artiklar under specialvinjetterna än alla tidningar utom Ab. 

Tabell 19. Tidningarnas placering av arbetsmiljöartiklar 

Storstadstidning Landsortstidning 
Ab DN SvD VK VF BT HK 

Sidvinjett % % % % % % % 
Ej definierat 16 4 0 2 2 0 0 
Lokalt 13 17 12 59 65 71 33 
Inrikes 28 46 51 29 28 26 52 
Utrikes 11 19 15 7 5 3 15 
Specialvinjetter 33 14 22 3 0 0 0 

Totalt % 100 100 100 100 100 100 100 
Totalt (n) (175) (166) (154) (134) (130) (86) (52) 

Skillnaderna är signifikanta (χ2-test, p < 0,001) 
 
Det var inte heller särskilt överraskande att det lokala materialet klart domi-

nerade i alla landsortstidningar utom i HK. Landsortstidningarna har ju satsat på 
att vara just lokaltidningar. Att inte mer än en tredjedel av artiklarna i HK var 
lokala nyheter kan bero på tidningens beroende av nyhetsbyråmaterial. 

Arbetsmiljöinnehållet under olika sidvinjetter 
Forskning har visat (se s 31) att när ansvaret för att bevaka ett ämnesområde 
flyttas från en redaktion till en annan påverkas såväl urvalet av nyheter om äm-
net som hur man skriver om ämnet. Tidningarna i studien var tydligt olika när 
det gäller hur många (se s 62f) och vilka redaktionella avdelningar de förfogade 
över. Landsortstidningarna hade, med något undantag197, till skillnad från stor-
stadstidningarna inga specialredaktioner utöver kultur-, ledar- och sportredak-
tioner198 (Svenska mediaguiden 1998). Då de redaktionella avdelningarna till 
stor del publicerar under specifika sidvinjetter, det vill säga under tydligt marke-
rade platser i tidningarna där nyheter tillhörande ett visst ämne, tema eller geo-
grafiskt område samlas, använder jag här sidvinjett som indikation på redaktio-
nell avdelning. Redaktionella skillnader antas alltså leda till skillnader i innehåll 
mellan artiklar under olika sidvinjetter. Hade det då någon betydelse för arbets-
miljöinnehållet vilken redaktionell avdelning som skrev om ett arbetsmiljöområde? 

Tabell 20 visar att arbetsmiljönyheterna kunde förekomma under vitt skilda 
sidvinjetter, men att de uppträdde mest frekvent på lokal- och inrikessidorna och 

                                                      
197 År 1997 fick VK två nya redaktioner, en universitets- och en cityredaktion (Västerbottens-
Kuriren, 1997). 
198 Aftonbladet hade utöver dessa specialredaktioner också en kvinna-, nöjes-, plus och rese-, 
samhälls-, bil- och båt- och en TV-redaktion. Dagens Nyheter hade en familje-, feature-, konsu-
ment-, samhälls- och ekonomi-, samhälls- och politik redaktion samt redaktionerna Arbete & 
Pengar, DNet, Mälardalen och På stan/Teater. Svenska Dagbladet hade en ekonomi- och närings-
livs-, fakta-, politik-, vetenskaps- och reseredaktion samt Magasinet och Idagsidan. (Svenska 
mediaguiden, 1998) 
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minst frekvent på utrikessidorna. Här kan man jämföra med miljöjournalistiken 
som har gått från att bevaka lokala miljöproblem till globala (se t.ex. Einsiedel 
& Coughlans, 1993; Djerf Pierre, 1996:266). Det kan mycket väl vara så att när 
ett ämne blir en specialitet vidgas också intresset för ämnet till ett större geogra-
fiskt område. 

Tabell 20 Artiklarnas placering under olika sidvinjetter 

Sidvinjett % (n) 
Lokalt 35 (311) 
Inrikes 37 (328) 
Utrikes 11 (101) 
Specialvinjetter därav... 13 (118) 

Näringsliv/ekonomi1 4 (35) 
Kvinna2 3 (25) 
Hälsa/Kropp & Själ3 2 (21) 
Extra2 1 (10) 
Övrigt4 3 (27) 

Odefinierat 4 (39) 
Totalt 100 (897) 

1 Totalt 32 av artiklarna var publicerade i DN och SvD och 3 i VK. 
2 Endast i Ab 
3 I Ab, SvD och DN. 
4 Övriga specialvinjetter var Politik/EU (n=5), Idag (n=4), Aftonbladet avslöjar (n=3), Jobb & 
Pengar, Gränslöst, etc. 

 
Det fanns flera skillnader mellan artiklar publicerade under de olika sidvinjet-

terna. Ju närmare geografiskt en händelse hade inträffat desto större var sanno-
likheten att tidningarna själva skrev om händelsen i en fullstor artikel på lokal-
sidan och ju längre bort desto större sannolikhet för en nyhetsbyrånotis på 
utrikessidan199 (se figur 8). Specialartiklarna liknade i dessa båda avseenden de 
lokala artiklarna. En orsak till skillnaderna kan vara, som tidigare forskning har 
visat, att journalister antar att läsare lättare kan relatera till nyheter som de har 
ett kort geografiskt eller kulturellt avstånd till (Hansen, 1994a:114; Hvitfelt, 
1985:100; Hjarvard, 2001). 

 

                                                      
199 Detta gällde både lokaltidningar utan egna inrikes- och utrikesredaktioner och storstadstid-
ningar med inrikes- och utrikesredaktioner. 
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Figur 8. Artikelproducent och -storlek under olika sidvinjetter (A: n=806; B: n=858) 

Exkluderar man notiserna var specialartiklarna avsevärt längre i genomsnitt 
än artiklarna på de lokala sidorna, 124 spcm jämfört med 92 spcm200. Special- 
och lokalartiklarna var dessutom oftare exklusiva nyheter än artiklar under 
andra sidvinjetter201 (se tabell 21). 

Tabell 21. Andelen exklusiva fullstora artiklar under olika sidvinjetter  

 Lokalt Inrikes Utrikes 
Special-
vinjetter 

Exklusivitet % (n) % (n) % (n) % (n) 
Gemensam nyhet & vinkel 20 (51) 62 (112) 69 (25) 16 (15) 
Egen vinkel, gemensam nyhet 23 (59) 21 (38) 11 (4) 22 (20) 
Egen nyhet & vinkel 56 (142) 17 (30) 19 (7) 62 (58) 

Totalt 100 (252) 100 (180) 100 (36) 100 (93) 
Skillnaderna är signifikanta (χ2-test, p < 0,001) 

 
Det fanns också vissa innehållsliga skillnader mellan sidvinjetterna även om 

artiklar från de tre arbetsmiljöområden som var vanligast i tidningarna, 
psykosociala faktorer, våld och olyckor, förekom relativt frekvent under i stort 
sett alla sidvinjetter vilket är en ytterligare indikation på att dessa områden hade 
högre nyhetsvärde än övriga arbetsmiljöområden(se tabell 22). 

Framför allt utmärkte sig specialvinjetterna genom att andelen egenproduce-
rade artiklar om psykosociala faktorer och belastningsfaktorer (p < 0,03) var 
högre här än under andra vinjetter medan andelen artiklar om våld, olyckor och 
kemiska/biologiska ämnen var lägre (p < 0,001). 

                                                      
200 De fullstora artiklarna på inrikessidorna var i genomsnitt 75 spcm och på utrikessidorna 57 spcm. 
201 Det gällde även storstadstidningarna, som har egna in- och utrikesredaktioner, 25 % av artik-
larna på storstadstidningarnas inrikessidor och 28 % på utrikessidorna var exklusiva nyheter. 
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Utrikesrapporteringen dominerades nästan helt av våld och olyckor. Intres-
sant nog avvek inte storstadstidningarna som hade egna utrikesredaktioner från 
detta mönster, 73 % av storstadstidningarnas utrikesnyheter handlade om våld 
och olyckor. 

Tabell 22. Fördelningen av artiklar från olika arbetsmiljöområden under olika sidvinjetter 

 Lokalt Inrikes Utrikes Special 
Arbetsmiljöområde % (n) % (n) % (n) % (n) 
Arbetsolyckor 21 (64) 13 (42) 25 (25) 8 (9) 
Exponering/arbetssjukdom 42 (131) 52 (172) 20 (20) 60 (71) 

Psykosociala faktorer 27 (83) 19 (61) 8 (8) 47 (55) 
Kemiska/biologiska ämnen 9 (29) 27 (90) 6 (6) 3 (4) 
Fysikaliska faktorer 5 (14) 5 (16) 5 (5) 1 (1) 
Belastningsfaktorer 2 (5) 2 (5) 1 (1) 9 (11) 

Våld/hot om våld 28 (86) 24 (79) 50 (50) 15 (18) 
Arbetsmiljö generellt 9 (28) 6 (20) 1 (1) 11 (13) 
Barnarbete 1 (2) 5 (15) 5 (5) 6 (7) 

Totalt 100 (311) 100 (328) 100 (101) 100 (118) 
Skillnaderna är signifikanta (χ2-test, p < 0,001) 

 
Jämför man lokalsidorna med inrikessidorna finner man att psykosociala 

faktorer och arbetsolyckor fick mer utrymme på lokalsidorna än på inrikessi-
dorna medan kemiska/biologiska ämnen fick mer utrymme på inrikessidorna. 
Det senare förklaras av att nyheter om giftutsläppet vid Hallandsåstunneln fram-
för allt hamnade på inrikessidorna, liksom flertalet forskarlarm om farliga ke-
mikalier. 

Könsskillnader i reportrarnas arbetsmiljörapportering 
Nyhetsforskningen har visat att reportrarnas kön påverkar såväl nyhetsvärdering 
som vilka specialområden reportrarna bevakar och innehållet i nyheterna (s 32). 
Könsfördelningen i mitt material var jämn, d.v.s. det var i stort sett lika många 
kvinnliga som manliga reportrar som hade skrivit arbetsmiljöartiklarna202 (se 
tabell 23). 

Däremot fanns det vissa könsskillnader mellan artiklar publicerade under olika 
sidvinjetter. En majoritet av utrikesartiklarna var skrivna av män (p=0,001) och en 
majoritet av specialartiklarna av kvinnor (p=0,015). Kvinnodominansen var sär-
skilt markant under specialvinjetterna Kvinna och Hälsa/Kropp & Själ. Av 32 
artiklar från dessa specialvinjetter var 30 skrivna av kvinnor och två av män.  

                                                      
202 Könsfördelningen var jämn i både det egna och nyhetsbyråmaterialet. Av tidningarnas egna 
artiklar var 49 % skrivna av kvinnor och 51 % av män. I nyhetsbyråartiklarna var förhållandet det 
omvända, 51 % var skrivna av kvinnor och 49 % av män. 
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Tabell 23. Reportrarnas könsfördelning i artiklar under olika sidvinjetter 
Kvinna Man  Totalt 

Sidvinjett % (n) % (n) % (n) 
Lokalt 52 (122) 48 (112) 100 (234) 
Inrikes 44 (71) 56 (92) 100 (163) 
Utrikes 19 (6) 81 (26) 100 (32) 
Specialvinjetter 62 (54) 38 (33) 100 (87) 

Totalt 49 (253) 51 (263) 100 (516) 
Skillnaderna är signifikanta (χ2-test, p < 0,001) 

 
Intressant nog var 50 % av kvinnornas artiklar exklusiva men bara 33 % av 

männens (p=0,002). En delförklaring kan vara att specialartiklarna oftare var 
skrivna av kvinnor och tidigare forskning har visat att specialreportrarna tar fler 
egna initiativ till bevakningsuppdrag än allmänreportrar (se t.ex. Einsiedel & 
Coughlan, 1993:138). Men utesluts specialartiklarna kvarstår fortfarande köns-
skillnaderna, då var 45 % av kvinnornas artiklar exklusiva och 33 % av männens 
(p=0,025). Detta skulle kunna var en indikation på att kvinnorna tog upp aspekter 
på arbetsmiljön som gick utöver etablerade nyhetsämnen eller teman. 

En närmare undersökning av reportrarnas könsfördelning i artiklar om olika ar-
betsmiljöområden ger ytterligare belägg för att kvinnorna något oftare än männen 
skrev om ämnen som inte hörde till de klassiska nyhetsämnena (se tabell 24). 

Tabell 24. Kvinnliga och manliga reportrars rapportering om olika arbetsmiljöområden 

Kvinna Man   
Arbetsmiljöområde % (n) % (n) 

Inklusive Arbetsolyckor 6 (16) 19 (52) 
special- Arbetssjukdomar/exponering 60 (159) 44 (124) 
vinjetter Psykosociala faktorer 39 (103) 22 (60) 

 Kemiska/biologiska ämnen 13 (34) 18 (50) 
 Fysikaliska faktorer 5 (14) 3 (9) 
 Belastningsfaktorer 3 (8) 2 (5) 

 Våld/hot om våld 19 (52) 29 (81) 
 Arbetsmiljö generellt 10 (28) 6 (16) 
 Barnarbete 4 (12) 2 (6) 

 Totalt 49 (267) 51 (279) 
Exklusive Arbetsolyckor 7 (15) 19 (47) 
special- Arbetssjukdomar/exponering 57 (122) 45 (110) 
vinjetter Psykosociala faktorer 33 (71) 20 (49) 

 Kemiska/biologiska ämnen 15 (33) 20 (48) 
 Fysikaliska faktorer 6 (13) 4 (9) 
 Belastningsfaktorer 2 (5) 2 (4) 

 Våld/hot om våld 21 (45) 29 (71) 
 Arbetsmiljö generellt 10 (22) 5 (13) 
 Barnarbete 4 (9) 2 (5) 

  100 (213) 100 (246) 
Skillnaderna är signifikanta i båda tabellerna(χ2-test, p < 0,001) 
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Artiklar om olyckor, våld/hot om våld och kemiska/biologiska ämnen var ofta-
re männens domän medan psykosociala faktorer, belastningsfaktorer, generella 
arbetsmiljöfrågor och barnarbete oftare var kvinnornas. Även sedan specialartik-
larna uteslutits ur analysen kvarstod det att kvinnorna skrev mer om psykosociala 
faktorer (p=0,005) och männen om olyckor (p < 0,001), (se tabell 24). Männen 
skrev alltså i högre utsträckning om så kallade ”hårda” frågor, d.v.s. frågor som 
traditionellt har prioriterats inom journalistiken (Zilliacus-Tikkanen, 1993), me-
dan kvinnorna företrädesvis skrev om mjuka och mer lågprioriterade frågor. Även 
i tidigare forskning har man konstaterat denna uppdelning av hårda och mjuka 
frågor mellan reportrar av olika kön (se Zilliacus-Tikkanen, 1993; Djerf Pierre, 
2003; Löfgren Nilsson, 1994; Rodgers & Thorson, 2003). 

Som en konsekvens av ämnesuppdelningen mellan könen skrev kvinnorna 
oftare än männen om traditionellt kvinnodominerade yrken inom vård, barnom-
sorg och skola medan männen skrev om mansdominerade yrken såsom bygg-
nads- och gruvarbetare, yrkeschaufförer, militärer och poliser. Kvinnorna rap-
porterade alltså om stressade kvinnor inom vård och skola medan männen skrev 
om män som råkat ut för olyckor eller blivit överfallna. 

En annan följd av könsuppdelningen var att kvinnliga huvudkällor var nästan 
dubbelt så vanliga i artiklar skrivna av kvinnor  (se figur 9), något som inte är 
unikt för arbetsmiljörapporteringen utan även visar sig i annan nyhetsrapporte-
ring (se t.ex. Sahlstrand, 2000:136ff; Zoch & Turk, 1998). 
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Figur 9. Könsskillnader i journalisternas val av huvudkälla (n=466) 

Däremot använde sig inte kvinnorna, som tidigare forskning har visat (se t.ex. 
Sahlstrand, 2000:136ff; Zoch & Turk, 1998), av fler källor än vad männen gjor-
de203 (se tabell 25). 

 

                                                      
203 En delförklaring kan vara att kvinnorna refererade forskare dubbelt så ofta som männen (49 
artiklar jämfört med 22) och som jag tidigare demonstrerade (s 115) refererades i regel en enda 
källa i artiklar där forskare uppträdde som huvudkällor. 
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Tabell 25. Antalet källor i artiklar skrivna av reportrar av olika kön 
Kvinna Man  

Källor/artikel % (n) % (n) 
Ingen källa 10 (26) 13 (35) 
En källa 56 (150) 43 (121) 
Två källor 20 (54) 27 (75) 
Tre källor eller fler 14 (37) 17 (48) 

Totalt 100 (267) 100 (279) 
Skillnaderna är signifikanta (χ2-test, p = 0,029), men är inte så stora. 

 

Sammanfattning 

Skillnader mellan tidningarna 
Det var de tidningar med störst ekonomiska och personella resurser204, Ab och 
DN, som gav arbetsmiljön mest utrymme och producerade flest egna arbetsmil-
jöartiklar. Minst utrymme fick arbetsmiljön i den storstadstidning och de två 
landsortstidningar med minst resurser, SvD, BT och HK205. SvD försökte under 
den här perioden vända en avsevärd förlust genom omfattande personalned-
dragningar. HK såldes 1997, tillföljd av ekonomiska förluster, vilket i sin tur, 
enligt tidningen Journalisten, var en följd av arbetslöshet och utflyttning från 
utgivningsorten (Lindqvist, 1997). Under sådana förhållanden är det troligt att 
tidningarna i den egna bevakningen prioriterar ned ämnen som arbetsmiljö som 
är resurskrävande att bevaka. Dålig ekonomi kan också vara en delförklaring till 
den höga andelen nyhetsbyråartiklar i SvD och HK. När en tidning har små re-
surser blir beroendet av nyhetsbyråmaterial större206. Nyhetsbyråartiklar är 
kostnadseffektiva därför att de är färdigproducerade och anpassade till nyhets-
formatet och därför kräver minimala arbetsinsatser (Bell, 1991:58; Cohen m.fl., 
1995:2ff; Hvitfelt, 1985:48).  

Däremot var det lite förvånande att skillnaderna när det gäller arbetsmiljö-
rapporteringens omfattning inte var större mellan storstadstidningarna och de 
båda Västerbottenstidningarna VK och VF, med tanke på att de förra har betyd-
ligt större personella och, undantaget SvD, ekonomiska resurser. DN och SvD 
hade dessutom egna ekonomiredaktioner med arbetsmiljö inom sina bevak-
ningsområden. En förklaring till att det ändå inte skilde mer mellan tidningarna 
kan vara att arbetsmiljön generellt tycktes ha lågt nyhetsvärde på tidningarna 

                                                      
204 För fakta om tidningarnas ekonomi, storlek och andra förhållanden, se tabellerna 2a och b (s 
62f) och Bilaga 1 Tidningarnas förutsättningar 1996-1998 (s 281). 
205 Dessutom ledde tidningarnas ekonomiska läge till att HK såldes år 1997 och SvD delvis bytte 
ägarskap 1998 (se bilaga 1). Även ägarbytena kan ha fått effekter på tidningarnas arbetsmiljöbe-
vakning. 
206 Det skulle inte heller vara ekonomiskt görligt för de enskilda tidningarna att i någon större 
omfattning själva bevaka det som händer utanför tidningarnas geografiska spridningsområde. 
Detta gäller särskilt landsortstidningarna som också uppfattar sig själva som just lokaltidningar. 
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under den här perioden därför att det, som en journalist i prioriteringsstudien 
uttryckte det, ”inte finns kapacitet från mediers sida att gräva i arbetsmiljöfrå-
gor”. 

Det fanns också skillnader i arbetsmiljöinnehåll mellan tidningarna som tro-
ligen bland annat kan förklaras av tidningarnas olika ägarskap och läsarkatego-
rier. Ab var och är en oberoende socialdemokratisk tidning har som policy att 
”ge röst åt vanligt folk” (Aftonbladet, 2004-06-16). Det kan bland annat förkla-
ra varför kvinnor och ”vanliga” människor oftare uppträdde som huvudkällor i 
Ab än i andra tidningar. Vidare är Ab beroende av att sälja lösnummer till en 
bredare läsekrets, vilket kan vara en orsak till att arbetsmiljöartiklarna i Ab var 
mer våldscentrerade än artiklar i andra tidningar. Dramatiska och sensationsin-
riktade nyheter antas sälja (se t.ex. Hultén, 1999:325). 

SvD är en obunden moderat tidning som riktar sig till högutbildade männi-
skor (Svenska Dagbladet, 2004-06-16) inom framför allt näringslivet, d.v.s. sna-
rare till arbetslivets toppar än till vanliga arbetstagare. Den politiska inriktning-
en och målgruppen bidrog sannolikt till att arbetsmiljön fick så lite utrymme i 
SvD samtidigt som andelen specialartiklar var högre än i övriga tidningar, un-
dantaget Ab. 

De många artiklarna i Västerbottens Kuriren och Västerbottens Folkblad om 
forskning och ”stressen i vården” kan tolkas som en följd av att universitetet 
och landstinget hörde till de största arbetsgivarna i Västerbottens län. Därför 
hade man också landstingsreportrar på VK och VF och en universitetsreporter 
på VK som särskilt bevakade dessa frågor. 

Slutligen var, vid materialinsamlingsperioden, arbetslösheten mycket hög i 
Borlänge och Söderhamn, d.v.s. Borlänge Tidnings och Hälsinge Kurirens ut-
givningsorter. Det är därför rimligt att anta att de båda tidningarna i högre grad 
än övriga tidningar prioriterade arbetslöshets- och sysselsättningsfrågor framför 
arbetsmiljöfrågor, vilket kan vara en orsak till att arbetsmiljöartiklarna var så få 
i dessa tidningar. I tider av arbetslöshet ökar dessutom belastningen på de män-
niskor som är kvar i arbetslivet, vilket kan vara en förklaring till att tidningarna 
innehöll högsta andelen artiklar om psykosociala faktorer. 

Redaktionella skillnader 
Tidningarnas ekonomiska och personella resurser, läsekrets och ägarskap på-
verkade i sin tur hur många och vilka redaktionella avdelningar tidningarna höll 
sig med. Innehållsanalysen visade att de flesta arbetsmiljöartiklarna var publice-
rade på tidningarnas lokal- och inrikessidor men att det också förekom att speci-
alreportrar skrev om arbetsmiljön. Det var framför allt tre typer av specialredak-
tioner som publicerade arbetsmiljönyheter: Näringsliv/ekonomi, Kvinna, och 
Hälsa/Kropp & Själ. Jag hade dock förväntat mig ännu fler arbetsmiljöartiklar 
på DN:s och SvD:s ekonomi- och näringslivssidor bland annat därför att Hvit-
felt och Malmström (1990) i en studie från slutet av 1980-talet visade att arbe-
tarskydd och arbetsmiljö var ett vanligt tema i dagstidningarnas ekonomi- och 
arbetsmarknadsjournalistik. Ekonominyheternas omfång har sedan dess ökat i 
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dagstidningarna (Nilsson & Severinsson, 2001:83) och DN förstärkte år 1996 
sina ekonomisidor (Marieberg, 1997). Då arbetsmiljöbevakningen, i min studie, 
fick så pass lite utrymme på ekonomisidorna tolkar jag det som att arbetsmiljö-
bevakningens omfång kan ha minskat sedan 1980-talet. 

Att man skrev mindre om arbetsmiljön på specialsidorna än på lokal- och in-
rikessidorna betydde dock inte att man satsade mindre resurser på de enskilda 
artiklarna. Tvärtom var högsta andelarna egenproducerade, fullstora och exklu-
siva artiklar publicerade under special- och lokalvinjetterna. Dessutom var den 
genomsnittliga artikeln längre på specialsidorna än under övriga sidvinjetter. En 
trolig orsak till de många långa och exklusiva artiklarna på specialsidorna är att 
de är producerade av specialreportrar. Specialreportrar tar, enligt tidigare forsk-
ning, fler egna initiativ till bevakningsuppdrag och skriver längre artiklar än 
allmänreportrar (se t.ex. Einsiedel & Coughlan, 1993; Löfgren Nilsson, 1999). 
Det beror i sin tur på att specialreportrarna har ämneskunskaper och upparbeta-
de kontakter inom sina bevakningsområden och att de får mer tid för produktio-
nen än allmänreportrar (Nohrstedt, 1994:157). Det märktes också på att andra 
arbetsmiljöfrågor prioriterades under specialvinjetterna än under övriga vinjet-
ter. En hög specialiseringsgrad kan dock inte förklara varför de lokala artiklarna 
i så många avseenden liknade specialartiklarna. Dessa artiklar var sannolikt till 
övervägande delen skrivna av allmänreportrar. Här är istället de troligaste orsa-
kerna de många egna, långa och exklusiva artiklarna att lokala händelser anses 
ha högt nyhetsvärde på grund av den geografiska och kulturella närheten till 
läsarna samt reportrarnas närhet och därmed tillgång till lokala nyhetskällor. 

Kvinnlig och manlig arbetsmiljöjournalistik 
Som innehållsanalysen visade skrev kvinnliga och manliga reportrar lika ofta 
om arbetsmiljö, däremot skrev de inte alltid om samma arbetsmiljöfrågor. Kvin-
norna skrev oftare än männen om mjuka frågor, som stress, medan männen ofta-
re skrev om hårda frågor, såsom våld, olyckor och kemikalier. Detta mönster 
överensstämmer med vad som framkommit i tidigare forskning. 

Det kan delvis vara frågan om ett skensamband. Mina resultat visar att en 
övervägande majoritet av de artiklar som förekom under specialvinjetterna var 
skrivna av kvinnor - detta gällde särskilt under de ”mjuka” specialvinjetterna 
Kvinna och Hälsa/Kropp & Själ - och som jag nämnde i ovanstående avsnitt får 
specialreportrarna mer utrymme för att ta egna initiativ till bevakningsuppdrag. 
Samtidigt har tidigare forskning, som redovisades på sidan 32, visat att könet 
påverkar vilka specialområden reportrarna bevakar. Exempelvis bevakas speci-
alområdena polis och ting framför allt av männen och landsting och medicin av 
kvinnorna (Löfgren-Nilsson, 1994:93). Att en så hög andel artiklar om våld och 
olyckor i min studie var skrivna av män medan kvinnorna hade skrivit flertalet 
artiklar om sjukvård indikerar att dessa förhållanden kan ha påverkat arbets-
miljöbevakningen. 

Men varför ser fördelningen av ämnesområden mellan könen ut som den gör? 
Det kan finnas många anledningar till det. I vissa fall kan valet av bevakning 
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vara journalistens eget val. Det finns flera studier som visar på ganska stora 
skillnader mellan manliga och kvinnliga journalisters nyhetsvärdering (se t.ex. 
Jönsson, 2004:233; Löfgren Nilsson, 1992, 2000). En annan orsak är, enligt Zil-
licus-Tikkanen (1993:232), att kvinnorna på grund av sitt kön ofta tilldelas de 
lägre prioriterade mjuka ämnesområdena. En tredje orsak kan vara journalister-
nas utbildningsnivå. Tidigare forskning har visat att kvinnliga journalister är 
betydligt mer välutbildade än manliga (Djerf Pierre 2001), vilket i sin tur kan 
förklara varför kvinnorna oftare än männen skrev specialartiklar som kräver 
särskilda ämneskunskaper. 

Mina resultat visar dessutom att de kvinnliga reportrarnas artiklar oftare var 
exklusiva än männens. En orsak kan vara just att kvinnorna bevakade mjuka 
och inom journalistiken lågprioriterade frågor. En annan kan vara, som Larsson 
(1994) påvisar, ”att manliga journalisters uppdrag i större utsträckning är kopp-
lade till rutinkontroller än de kvinnliga kollegornas uppdrag”. Resultaten pekar 
på att journalisternas upplevelse, i undersökningen ”Journalist 2000” (Djerf 
Pierre, 2001:34), av att det ökade antalet kvinnor i journalistiken hade medfört 
en breddning av ämnen i nyhetsrapporteringen och annorlunda vinklar i bevak-
ningen också gäller arbetsmiljörapporteringen. Framför allt tycks det ökade an-
talet kvinnor kunna innebära att även mjuka frågor, som stress, har potential att 
hamna på mediernas dagordning. 
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  Kapitel 11  
Arbetsmiljöbevakningens nyhetsramar 

Hittills har jag presenterat resultat med fokus på vilka arbetsmiljöfrågor som 
framträder i nyheterna i de sju studerade dagstidningarna och vilka källor som 
användes. Kapitel 11 och 12 ägnas åt en närmare beskrivning av hur arbets-
miljön presenterades. Framför allt undersöker jag vilka nyhetsramar som tilläm-
pades, d.v.s. vilka sammanhang och kontexter arbetsmiljöfrågorna placeras i när 
de presenteras som nyheter. Nyhetsramen innebär en selektiv presentation och 
betoning av vissa teman, perspektiv, aktörer, ”fakta”, stereotyper, etc. i en ny-
hetstext, på bekostnad av andra. Min utgångspunkt är att en och samma arbets-
miljöhändelse kan presenteras på väldigt många olika sätt beroende på vilka 
nyhetsramar som används. Analysen har begränsats till fjorton olika nyhetsra-
mar. En arbetsmiljöhändelse kan infogas i följande ramar: 

 
• problem eller åtgärd 
• utspel eller konflikt 
• brottsfall, rättsfall eller olycksfall 
• ekonomi 
• vetenskap 
• human interest 
• episodisk eller tematisk 
• positiv eller negativ 

 
Alla nyhetsramar, förutom de episodiska, tematiska, positiva och negativa 

nyhetsramarna skildrade en händelse eller sakfråga utifrån ett specifikt tema 
eller perspektiv och var alltså avgränsade till vissa typer av händelser eller fe-
nomen. Exempelvis kunde en busskrock antingen presenteras som en olycka, ett 
trafikbrott, ett arbetsmiljöproblem för bussförare eller som ett utspel mot ett 
bussbolag som struntar i trafiksäkerheten. Dessa nyhetsramar var inte ömsesi-
digt uteslutande, en artikel kunde alltså innehålla en eller flera av nyhetsramar-
na. Några av nyhetsramarna skilde sig dock distinkt från varandra, t.ex. fann jag 
ingen artikel som samtidigt hade både en brotts- och en olycksfallsram och ing-
en artikel som kombinerade en vetenskaps- och en human interest ram. Av de 
897 arbetsmiljöartiklarna kunde 80 % placeras in i en eller flera av dessa ny-
hetsramar (se tabell 26). 
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De episodiska och tematiska nyhetsramarna var däremot, liksom de negativa 
och positiva nyhetsramarna, ömsesidigt uteslutande även om det förekom artik-
lar som innehöll både och. Dessa nyhetsramar var således applicerbara på hela 
materialet207. 

Tabell 26. Andelen arbetsmiljöartiklar med olika nyhetsramar 

Frekvens  
Nyhetsram % (n)  
Problem 16 (142) 
Åtgärd 4 (39) 
Problem & åtgärd 3 (27) 
Utspel 16 (147) 
Konflikt 3 (23) 
Brottsfall 19 (171) 
Rättsfall 9 (79) 
Olycksfall 9 (84) 
Ekonomisk ram 9 (77) 
Vetenskap 10 (92) 
Human interest 7 (60) 
Ingen av nyhetsramarna ovan 20 (177) 

Totalt artiklar  (897) 
 
Episodisk 

 
45 

 
(264) 

Tematisk 32 (192) 
Både episodisk & tematisk 23 (136) 

Totalt fullstora artiklar 100 (592) 
 
Negativ  

 
67 

 
(602) 

Positiv 11 (96) 
Både negativ & positiv/varken eller 22 (199) 

Totalt artiklar 100 (897) 
 
I detta kapitel visar jag hur de innehållsliga beskrivningarna av de olika ar-

betsmiljöfrågorna påverkas av vilka nyhetsramar de placeras in i. Varje nyhets-
ram illustreras med ett exempel, en faktisk nyhetsartikel208. 

För att kunna beskriva de mest karaktäristiska dragen hos varje nyhetsram och 
jämföra de enskilda nyhetsramarna sinsemellan har jag därtill vidareutvecklat en 
modell209 över arbetsmiljöproblemens händelsestruktur (se figur 10). Modellen 

                                                      
207 Vid kodningen av episodisk eller tematisk nyhetsram uteslöts dock notiserna därför att de för-
utsattes vara för korta för att, mer än möjligen i någon enstaka mening, kunna ge bakgrund och/el-
ler större sammanhang. 
208 För alla de tidningsartiklar som hädanefter används som exempel gäller att ursprungslayouten 
har ändrats, artiklarna har fått en enhetlig layout oavsett vilken tidning de är hämtade från. De 
fullstora artiklarna presenteras i tvåspalt och notiserna i enspalt. Bilder, bildtexter, grafik och fak-
tarutor har inte tagits med. För att ge en rättvisande beskrivning av dessa enheter hade bland annat 
en mer omfattande bildanalys krävts än vad som var resursmässigt möjligt. Däremot är övrigt 
innehåll i artiklarna, rubriker och brödtext, identiskt med originalen. 
209 Modellen bygger på Entmans (1993) definition av nyhetsramar (se s 51), Findahl & Höijers 
(1984:103ff) grafiska beskrivning av händelsestrukturer i nyhetsberättelser samt på egna resultat 
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bygger på premissen att vi tänker på problem och risker i termer av kausala 
samband, d.v.s. vi tillskriver dem orsaker och konsekvenser och delar upp dem i 
problem och lösningar (jmf Edelstein m.fl., 1989:71ff; Findahl & Höijer, 
1984:99). 

 

Orsaker
till riskens/
problemets
uppkomst

Negativa
hälso-

effekter

Inblandade
drabbade
av ohälsa

identifierar/
påtalar konsekvenserna/

uppmanar till åtgärder

Åtgärds-
effekter

problemet är (o)löst/
nya problem uppstår

Inblandade
utvärderar  åtgärder/
påverkas av åtgärder

Figur 10. Faser i arbetsmiljöproblemens händelsestruktur 

Modellen skiljer ut olika faser med början i att ett arbetsmiljöproblem av nå-
gon orsak uppstår eller hotar att uppstå. Problemet kan få eller har fått effekter 
för en eller flera individer eller organisationer i samhället i form av ohälsa. För 
att komma tillrätta med problemet krävs att någon vidtar undersökande och/eller 
konkreta åtgärder210. Effekterna av åtgärderna kan bli att problemet identifieras, 
löses, reduceras eller förvärras och/eller att nya problem uppstår. Inträffar det 
senare inleds en ny händelsestruktur. I samtliga faser finns det inblandade aktö-
rer som kan påverka eller som påverkas av händelseförloppet. Varje fas involve-
rar också en tids- och en rumsdimension, exempelvis kan problemet eller symp-
tomen på ohälsa uppstå på en viss plats vid en viss tidpunkt.211

I följande korta presentationer av nyhetsramarna följer jag samma ordning 
som i tabell 26. 

                                                                                                                                  
från innehållsanalysen. Dessutom förutsätter jag att en händelsestruktur framhävs i en nyhetsram, även 
om flera händelsestrukturer kan förekomma i en artikel. Ett annat underliggande antagande är att 
mängden orsaker, konsekvenser, aktörer, etc., som en nyhetsram förknippas med är begränsad. 
210 Diagnostiska åtgärder kan t.ex. vara arbetsplats- eller enkätundersökningar och konkreta åtgär-
der t.ex. förändringar på arbetsplatsen. 
211 Tidsaspekten ger svar på frågor som: När inträffade det? Hur länge har det pågått? Hur lång tid 
förväntas det pågå? Platsen kan både vara en geografisk plats och ett socialt rum som t.ex. en 
arbetsplats eller en organisation. 
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Problem- eller åtgärdsramen 
Av de 897 arbetsmiljöartiklarna hade sammanlagt 208 artiklar, eller 23 %, an-
tingen en problem- och/eller en åtgärdsram (tabell 26, s 136). Men, som framgår 
av tabellen, var det betydligt vanligare att arbetsmiljön presenterades som ett 
problem än att man förde fram åtgärder för att lösa problemen. Åtgärderna tycks 
alltså tillskrivas lägre nyhetsvärde, något som stämmer väl med tidigare forsk-
ning (se t.ex. Griffin m.fl., 1995). Vi ska titta närmare på likheter och skillnader 
mellan problem- och åtgärdsramen. 

Problemramen - framför allt konsekvensjournalistik 
Totalt 142 artiklar, eller 16 %, beskrev arbetsmiljöfrågorna som problem (se 
tabell 26, s 136). Problembeskrivningarna var relativt ofta tillspetsade, exem-
pelvis var 29 % av artiklarna larmrapporter av något slag. Figur 11 visar att pro-
blemen och deras hälsoeffekter var det centrala i denna ram (fet stil), medan 
orsaker och åtgärder hamnade i skymundan (grå text). Mest utrymme fick kon-
sekvensbeskrivningarna, som exempelvis kunde vara symptombeskrivningar 
eller statistik över antalet drabbade personer. Problemramen var således ett 
slags ”drabbad journalistik”.  
 

uppmärksammas
 av

facket,
arbetstagare

eller Yrkesinspektionen

 
Figur 11. Händelsestruktur och de vanligaste aspekterna inom problemramen 

Det var framför allt effekterna av exponering för psykosociala faktorer och 
kemikalier som berördes. Ungefär hälften av problemartiklarna handlade om 
psykosociala faktorer och cirka en fjärdedel om kemikalier. Dominerande teman 
var stressen inom vård, omsorg och skola och giftutsläppet vid Hallandsåsen212. 
Nedanstående artikel (i VK 9/11-97) är ett typexempel på det förra temat, men 
mycket av det som står i artikeln återfanns även i andra artiklar med problem-
ram. 

                                                      
212 Det sistnämnda temat avhandlas mer i detalj längre fram i detta kapitel, under rubriken ”Ny-
hetsramar vid krisrapportering – Hallandsåsen som exempel (s 161). 
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Lärarnas missnöje ökar 
”Vi känner oss otillräckliga” 

 
Personalen på mer än varannan svensk 
skola mår dåligt efter de senaste årens 
besparingar och omorganisationer, det 
visar en ny rapport från Arbetarskydds-
styrelsen.  
– Det är klart att vi gör så gott vi kan 
med de resurser vi har men det är 
många som känner sig otillräckliga, sä-
ger Lars Lidgren, lärare på Hagaskolan 
i Umeå. 
 
Ekonomiska åtstramningar, färre lärare och 
större klasser hör till skolpersonalens var-
dag. Det har lett till en kraftig ökning av 
psykosociala problem under de senaste 
åren visar arbetarskyddsstyrelsens rapport 
som publicerades på onsdagen. 
Rapporten är baserad på enkätundersök-
ningar gjorda 1992, 1993 och 1997 där 
som mest 1 400 skolledare deltagit. 
I den första undersökningen 1992 uppgav 
tio procent av de tillfrågade att de hade nå-
gon typ av psykosocialt arbetsmiljöpro-
blem på sin skola. I årets undersökning 
hade andelen stigit dramatiskt och omfattar 
nu mer än varannan skola. 

Ökad stress 

Personalens problem består av ökad stress, 
sämre stämning på arbetsplatsen, orimliga 
arbetsvillkor med större grupper elever och 
färre anställda. Skolledarna som deltagit i 
enkätundersökningen anger risken för ut-
brändhet och långtidssjukskrivningar som 
det största psykosociala problemet. [...] 
– Besparingarna sliter hårt på personalen 
men jag vill inte gå så långt att jag kallar 
det för utbrändhet, säger Lars Lidgren, lä-
rare ... på Hagaskolan i Umeå. 

Tuff tillvaro 

Lars har arbetat som lärare i 33 år, trivs 
mycket bra i jobbet och säger att han varit 
med tillräckligt länge för att ha lärt sig han-
tera svårigheterna i yrket. 
– Jag har haft en förmåga att klara mig 
men jag fruktar ärligt talat det värsta för de 
yngre lärarna. Det kommer att bli tufft för 
dem. 
Lars säger sig ha sett en allmän utveckling 
av ökat missnöje inom kåren de senaste 
åren. 
[...] 

MIKAEL CARLSON 
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De bakomliggande orsakerna till att problem uppstått förklarades i knappt 
hälften av artiklarna213 och, vilket var något förvånande, endast i närmare hälf-
ten av de 45 tematiska fullstora problemartiklarna. Åtgärder214 nämndes i regel 
bara, medan beskrivningar av åtgärderna av den typen som finns i artikeln ned-
an var förhållandevis ovanliga. Man berörde inte heller, i mer än 19 % av alla 
artiklar, alternativa åtgärder eller åtgärdernas nackdelar eller begränsningar215. 

En förklaring till att orsaker och åtgärder hamnade i skymundan är att artik-
larna framför allt var förlagda till nuet, till den senaste händelsen216 (se artikeln 
ovan). Tidsperspektiv bakåt saknades helt i drygt hälften av artiklarna och fram-
åt i ungefär lika många artiklar. 

De vanligaste problembeskrivarna i nyhetsramen, d.v.s. de huvudkällor 
och/eller huvudaktörer som oftast fick definiera problemen, var fackliga organi-
sationer, enskilda arbetstagare, arbetarskyddsmyndigheter och forskningsorga-
nisationer. Drygt hälften av alla artiklar baserades på undersökningsresultat217 
från någon av ovan nämnda organisationer. I flertalet fall fick problembeskri-
varna stå oemotsagda, alternativa problemtolkningar togs sällan upp. 

Jag fann, precis som Altheide (1997), att skuld-, eller snarare ansvarsfrågan, 
var en viktig del av problemramen. Problembeskrivarna riktade i ungefär hälf-
ten av artiklarna krav på eller förslag till åtgärder mot någon arbetsmiljöaktör 
och då främst mot arbetsgivare. En konsekvens av detta var att - trots att hälften 
av artiklarna beskrev problemen som generella i samhället för exempelvis en 
yrkeskår eller en bransch - berördes problemens orsaker, konsekvenser eller 
åtgärder i regel på individ- eller arbetsplatsnivå. Det förde med sig att besluts-
fattares och olika myndigheters roll för att förebygga eller åtgärda arbetsrelate-
rad ohälsa i Sverige ytterst sällan diskuterades. 

Åtgärder presenterades på ett okritiskt sätt 
I totalt 39 artiklar, eller 4 %, var det dominerande temat sådana åtgärder som skulle 
lösa eller som hade löst ett problem, d.v.s. artiklarna hade en utpräglad åtgärdsram 
(se tabell 26, s 136). Dessa artiklar var mer disparata än de med problemram, varför 
det var svårt att hitta en typisk ”åtgärdsartikel”. Hälften av artiklarna handlade vis-
serligen om åtgärdandet av psykosociala problem, såsom sexuella trakasserier eller 
generella arbetsmiljöproblem men inga specifika hälsoeffekter eller yrkesgrupper 

                                                      
213 Övriga artiklar saknade antingen helt information om orsaker, nämnde endast orsakssamband 
utan att förklara dem (t.ex. med ett påstående som "orsakerna till den ökade stressen är neddrag-
ningarna"), eller uppgav individrelaterade orsakssamband (t.ex. med en beskrivning av hur och 
varför individen Mona drabbats av elöverkänslighet). 
214 Drygt 60 % av de 142 artiklarna nämnde undersökande åtgärder, d.v.s. åtgärder som syftade 
till att kartlägga problemens orsaker, konsekvenser och/eller åtgärder och 40 % konkreta åtgärder 
för att lösa problemen på individ-, arbetsplats- eller samhällsnivå. 
215 Bland de 57 artiklar som handlade om konkreta åtgärder berörde 25 % sådana aspekter. 
216 I många artiklar framhöll journalisten redan i rubrik eller ingress att artikeln byggde på ny 
information eller att problemet nått ett nytt skeende, som rubrikerna ”Nu är smärtgränsen nådd” 
och ”Nu har personalen fått nog” skvallrar om. 
217 Vanligast var statistiska undersökningar och arbetsplatsinspektioner. 
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förknippades med nyhetsramen. Stress, som var ett vanligt tema i problemra-
men, förekom t.ex. i tre åtgärdsartiklar. Det innebar att de problem tidningarna 
ägnade mest utrymme åt sällan fick några lösningar i tidningarna. 

Däremot angreps problemen på en mer generell nivå i åtgärdsramen än i pro-
blemramen. Ungefär 60 % av artiklarna med åtgärdsram handlade om nationella 
åtgärder218 såsom forskning, utbildning eller politiska utredningar. Notisen ned-
an, från HK 18/9-97, är ett exempel på det senare. 

 

Skärpt lag mot sextrakasserier 
STOCKHOLM Dagens regler mot sexuella trakasserier bör skärpas, enligt en utredning 
som lämnades till regeringen i går. Bland annat ska arbetsgivare som inte försöker få slut 
på trakasserier kunna tvingas att betala skadestånd. 
Utredaren, Agneta Claesson Norell, föreslår också en ny definition av sextrakasserier: 
”ovälkommet beteende av sexuell natur, eller annat ovälkommet beteende grundat på 
kön”. (TT) 
 

 
Det enda riktigt utmärkande för artiklarna med åtgärdsram var att de, som fi-

gur 12 visar, framför allt var koncentrerade till åtgärdsfasen, medan ytterst lite 
utrymme ägnades åt att beskriva de bakomliggande orsakerna till problemen 
eller de hälsoeffekter problemen skulle lösa. I ca 80 % av artiklarna diskutera-
des inte alls eller nämndes endast sådana samband219. Även åtgärdernas effek-
ter fick en undanskymd plats, de berördes i 11 artiklar och i regel enbart med 
uttalanden av typen: ”Personalen mår bättre”. Detta stämmer väl med Singers 
och Endrenys (1993) iakttagelser att det är ovanligt att risknyheter innehåller 
information om fördelar, såsom reducerad sjukdom, skada eller mortalitet. Följ-
den av det senare blev att de ”goda exemplen”, de lyckade arbetsmiljösatsning-
arna som hade kunnat få plats här fick minimalt med utrymme. 

Eftersom åtgärderna var i fokus i åtgärdsramen kunde man förvänta sig att ar-
tiklarna berörde såväl positiva som negativa aspekter på åtgärderna. Det gjorde 
de också, men det var nästan dubbelt så många artiklar som argumenterade för 
åtgärderna (n=19) jämfört med dem som argumenterade mot (n=11). 

                                                      
218 Konkreta organisations- eller arbetsplatsåtgärder, såsom utökade ekonomiska eller personella 
resurser eller förändringar av arbetsplatsernas utformning, var dessutom något vanligare i åtgärds-
ramen än i problemramen. 
219 Ändå byggde hälften av artiklarna på någon typ av rapporter eller undersökningsresultat. Det 
är rimligt att anta att det i flera av dessa redovisningar fanns information om problemens orsaker 
och effekter. 
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hos flera olika
yrkesgrupper

Figur 12. Händelsestruktur och de vanligaste aspekterna inom åtgärdsramen 

Argumenten för handlade framför allt om hälsovinster eller ekonomiska vins-
ter, som nedanstående citat är exempel på:  

Dessutom har det nu också visats vetenskapligt att man sover bättre om man är fy-
siskt aktiv. (DN 21/2-98) 

Lönsamt satsa på rehabilitering. Matematiken är ganska enkel. Det handlar om att 
satsa 50 000 kronor på ett års rehabilitering och i många fall slippa betala 80 gånger 
så mycket i förtidspension ... (SvD 23/9-97) 

Argumenten mot åtgärderna var i huvudsak korta resonemang kring åtgärder-
nas begränsningar eller nackdelar. En anledning till att åtgärdsanalyserna inte 
var mer omfattande kan vara att problemen i hälften av artiklarna inte hade nått 
längre än till undersökningsfasen, d.v.s. konkreta åtgärder hade i allmänhet ännu 
inte vidtagits. 

Utspels- och konfliktramen 
Inte mer än sammanlagt 23 artiklar, eller 3 %, av de 897 artiklarna hade en konflikt-
ram, d.v.s. de lyfte i rubrik eller ingress fram en motsättning mellan två parter i en 
arbetsmiljöfråga (se tabell 26, s 136). Det var förvånansvärt få mot bakgrund av att 
tidigare forskning har visat att konflikter är vanliga i nyhetsrapporteringen220. I 
Sahlstrands (2000) studie var exempelvis motsvarande siffra 40 % 221 (se också s 
111). Även inom miljö- och riskjournalistiken har konflikter varit vanliga, något 
som enligt Djerf Pierre (1996:182, 190) bland annat har berott på att det grans-
kande idealet lyftes fram inom nyhetsjournalistiken under 1970- och 80-talet 
och på en aktiv miljörörelse. 

Det fanns dock en typ av artiklar i mitt material som jag har valt att benämna 
”utspel”, som visserligen inte lyfte fram två motparter i rubrik och ingress men 

                                                      
220 Då ska man komma ihåg att jag inte har tagit med alla konflikter utan enbart konflikter relate-
rade till arbetsmiljöfrågor. När jag också inkluderade artiklar som handlade om icke arbetsmiljö-
relaterade konflikter blev siffran ändå inte högre än ca 10 %. 
221 Sahlstrand (2000:101) definierar konflikt som att "det finns två parter i en artikel som har mot-
stående intressen i en fråga och där denna motsättning har del i artikelns tematik", vilket ungefär 
motsvarar det jag benämner som en konfliktram. 
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som ändå hade en slags konfliktram. I dessa totalt 147 artiklar, eller 16 %, rik-
tades i rubrik eller ingress någon form av kritik eller missnöje indirekt mot en 
annan part (för ytterligare definition av utspelsramen se metod, s 71). Följande 
rubriker är exempel på sådana utspel: ”Anställd kan tvingas byta arbetsplats” 
(SvD 12/10-97), ”Det hade inte behövt hända” (Ab 11/11-97) och ”Föränd-
ringsarbete gör personalen sjuk” (BT 12/12-97). Eftersom konflikterna var så få 
och utspelen och konflikterna dessutom till stora delar liknade varandra, slogs 
de båda kategorierna samman till en utspelsram med sammanlagt 170 artiklar, 
d.v.s. 19 % av samtliga artiklar. 

 

Figur 13. Händelsestruktur och de vanligaste aspekterna inom utspelsramen222 

Som framgår av figur 13 liknade utspelens händelsestruktur till stora delar 
problemramens (se figur 11). De vanligaste arbetsmiljöproblemen var psykoso-
ciala faktorer och kemiska ämnen, och de vanligaste teman stressen inom vård, 
omsorg och skola och giftutsläppet vid Hallandsåsen. Det stämmer med vad 
man funnit inom tidigare forskning, nämligen att sociala frågor, och kriser och 
katastrofer ofta framställs som dispyter eller motsättningar (Ayish, 1991; Väli-
verronen, 2001:23). Till likheterna bidrog att närmare en tredjedel av utspelen 
även hade en problemram. Det som skilde utspelsramen från problemramen var 
att den förra var ett slags uppmaning till aktion medan den senare var en be-
skrivning av ett problem. Det gjorde att utspelen blev mer moraliserande än de 
rena problemartiklarna. 

Det var dock drygt två tredjedelar av utspelen som inte också hade en pro-
blemram. I dessa artiklar kombinerades utspelsramen istället med andra nyhets-
ramar och då framför allt med brotts- eller rättsfallsramen, den ekonomiska ra-
men eller human interest ramen. Dessa artiklar kunde ha rubriker som ”Jag har 
blivit kränkt. Professorn stämmer sina förra kolleger” (VK 6/11-97), ”Skärpt 
praxis slår hårt mot arbetsskadade” (VF 30/1-98) eller ”Värk, vård och vita 
rockar. Marie-Louise: Jag kan ha lika liten lön om 20 år” (Ab 25/2-98). Här 

                                                      
222 I figuren exkluderas artiklar om Hallandsåsen, som presenteras i en särskild figur under rubri-
ken "Nyhetsramar vid en krisrapportering - Hallandsåsen som exempel" (s 161). 
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fanns också 16 utspel som kretsade kring vem som bar ansvaret för utsläppet 
vid Hallandsåsen (se vidare s 161).  

Det typiska för utspelsramen jämfört med andra nyhetsramar var alltså att ar-
tiklarna präglades av någon form av missnöje. I artikeln nedan, hämtad från VK 
30/10-97, är detta missnöje väldigt tydligt redan i rubriken. 

 

Nu är smärtgränsen nådd 
Personalen på kirurgkliniken vid Umeå 
universitetssjukhus mår dåligt. Avdel-
ningen är överbelagd, patienter måste 
skickas hem i förtid efter operation. 
– Vi kan inte ge den vård vi vill, säger 
sjuksköterskan Eva Rådström.  
– Det har aldrig varit så ihållande trångt 
som nu, säger läkaren Stefan Emdin. 
 
VK berättade i måndags om kirurgklini-
kens svåra förhållanden. Chefsöverläkaren 
Karl-Axel Ängquist förklarade att kliniken 
inte klarar av att fortsätta med 

överbeläggningar utan att göra någon för-
ändring. Därför hade han beslutat att ställa 
in alla planerade operationer i tre veckor. 
[...] 
– Vi tror att vi har effektiviserat så långt 
det går. Vi kan inte operera fortare. Och vi 
kan inte skriva ut patienterna fortare, säger 
Conny Arnerlöv som säger sig arbeta över-
tid cirka två timmar per dag. [...] 
Läkaren Ove Lundberg säger att antingen 
måste kirurgkliniken sluta att operera vissa 
patienter eller så måste resurserna ökas. 
[…] 

JONAS REDIN 
 

 

 
De vanligaste utspelen var de som riktades från anställda223, facket eller Yr-

kesinspektionen (i fallande ordning) mot arbetsgivare eller ledning224. Därför 
rörde utspelen i allmänhet arbetsmiljön på enskilda arbetsplatser (n=97). I arti-
keln ovan var sjukhusledningen målet för kritiken. Däremot var intern kritik 
nedåt i organisationen relativt ovanligt (n=13). Knappt hälften av utspelen följ-
des upp med ytterligare artiklar225. Den vanligaste formen av uppföljning var 
ytterligare utspel från samma aktör i samma fråga (29 %). Däremot var det för-
hållandevis få av de aktörer utspelen riktades mot som gick i svaromål (9 %). 

En viktig skillnad mellan utspelsramen och övriga nyhetsramar var antalet 
källor, 45 % av utspelsartiklarna innehöll, precis som artikeln ovan, två eller fler 

                                                      
223 Utspelsramen var den nyhetsram, undantaget human interest ramen, där vanliga anställda of-
tast kom till tals. De var huvudkällor i en fjärdedel av artiklarna. 
224 Andra exempel på utspel var de som riktades från en yrkesgrupp mot klienter, t.ex. lärare mot 
elever (6 %), eller från ett massmedium mot en organisation (6 %), eller från en expert mot en 
organisation (5 %). 
225 Med reservation för att artiklar som klassats som ett första utspel i mitt material kan ha varit 
svar på utspel som skett före undersökningsperioden. 
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källor jämfört med i genomsnitt 22 % av de övriga artiklarna226. Det är i enlig-
het med Sahlstrands (2000:100ff) fynd som visar att det finns en korrelation 
mellan en artikels konfliktnivå och antalet källor. 

Brottsfalls-, rättsfalls- eller olycksfallsramen 
Totalt 334 artiklar, d.v.s. 37 % av alla arbetsmiljöartiklar, skildrade arbetsmiljö-
frågor i termer av brotts-, rätts- eller olycksfall (se tabell 26, s 136). Eftersom 
det fanns många likheter mellan dessa nyhetsramar har jag valt att presentera 
dem under samma rubrik. Den främsta likheten var att alla tre nyhetsramar 
skildrade händelser i arbetslivet som enskilda isolerade incidenter och inte som 
mer omfattande problem. Här kan nämnas att endast sju av brottsfallsartiklarna 
och fyra av olycksfallsartiklarna någonstans i artiklarna satte in fallen i större 
sammanhang genom att t.ex. dra paralleller till liknande fall eller genom att 
skriva något om hur vålds- eller olycksdrabbad den aktuella yrkeskategorin 
var227. 

Det som skilde innehållet i de tre nyhetsramarna åt var framför allt arbetsmil-
jöområdena. De 171 brottsfallsartiklarna var nästan uteslutande relaterade till 
våldet i arbetslivet228, något som inte är unikt för arbetsmiljörapporteringen. Det 
finns flera studier som bekräftar nyhetsmediernas fixering på just våldsbrott (se 
t.ex. Pollack, 2001; Rodgers & Thorson, 2001). 

I de 79 rättsfallsartiklarna var psykosociala faktorer något vanligare än 
våld/hot om våld229 medan de 84 olycksfallsartiklarna, helt naturligt p.g.a. defi-
nitionen, uteslutande handlade om arbetsolyckor. 

En annan skillnad mellan nyhetsramarna var att brotts- och olycksfallsramen 
var inriktade på att skildra själva vålds- eller olyckshändelsen medan rättsfalls-
ramen var fokuserad på rättsprocessen230. 

                                                      
226 Om man exkluderar notiserna innehöll 52 % av utspelen två eller fler källor och 36 % av övri-
ga artiklar. 
227 Med mina definitioner av brott-, rätts- eller olycksfallsramarna som enskilda incidenter uteslu-
ter jag här de tematiska artiklarna. Samtidigt måste man komma ihåg att nyhetsramarna tillkom 
som ett resultat av att jag fann att en övervägande majoritet, 85 %, av vålds- och arbetsolycksar-
tiklarna handlade om just enskilda incidenter. Definitionen utesluter inte heller gränsfallen, de 
både episodiska och tematiska artiklarna. Men det var inte fler än 7 % av samtliga vålds- och 
olycksartiklar som var gränsfall. 
228 Totalt 93 % av brottsfallsartiklarna handlade om våld/hot om våld, 6 % om olyckor och 1 % 
om psykosociala faktorer. 
229 I totalt 32 % av rättsfallsartiklarna gällde rättsprocessen psykosociala faktorer, i 28 % våld/hot 
om våld och i 19 % kemiska/biologiska ämnen. 
230 Jämför med Ester Pollacks (2001:141) definition av nyhetstexter om brott som "sådana som 
rör handlingar som enligt gällande lag är belagda med straff”. Jag är medveten om att min, liksom 
Pollacks definition, skiljer sig från exempelvis rättsvetarnas precisering av begreppet. Medan 
rättsvetarna betraktar en specifik handling som ett brott först när dom har förkunnats av domstol i 
ett brottsmål är min definition en beskrivning av vad man i journalistiken och journalistikforsk-
ningen inkluderar i begreppet. Brottsrapportering är framför allt redogörelser av den polisiära 
verksamheten och de fall de åtar sig. 
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Brotts- och olycksfallsramen 
De sammanlagt 171 brottsfallsartiklarna och 84 olycksfallsfallsartiklarna kan 
fungera som skolexempel på hur journalister använder de fem W:na (presente-
rades i teoridelen, s 44). Den typiska brotts- och olycksfallsartikeln besvarade 
tidigt i texten de klassiska frågorna: Vad (har hänt)? När (skedde överfal-
let/olyckan)? Var (skedde överfallet/olyckan)? och Vem/vilka (var inblandade i 
överfallet/olyckan)? Dessa nyhetsramar hade också en enklare händelsestruktur 
än de övriga nyhetsramarna, en händelsestruktur som var anpassad till de fem 
W:na (se figur 14). 
 

Orsak
(Varför?)

Konsekvenser
(Med vilka konsekvenser?)

Plats
(Var?)

Revidering av Findahl & Höijers modeller, 1984:103ff  
Figur 14. Brotts-, rätts- och olycksfallsramarnas förenklade händelsestruktur 

Vad har hänt? Den typiska brotts- eller olycksfallsartikeln var, precis som arti-
keln från VF 11/10-97 på nästa sida, centrerad kring vålds- eller olycksinciden-
ten. Artikeln redogjorde ofta i detalj och i kronologisk ordning för hur över-
greppet eller olyckan hade gått till. Brottsfallsartikeln skildrade dessutom poli-
sens ingripande medan olycksfallsartikeln redogjorde för eventuella räddnings-
åtgärder. 
 
När och var hände det? En övervägande majoritet av överfallen och olyckorna 
var lokala händelser som inträffat en eller ett par dagar före artiklarnas publice-
ring. Konsekvensen av det korta tidsspannet mellan incidenten och publicering-
en blev att analyserna av brottens eller olyckornas orsaker231, långsiktiga kon-
sekvenser för de drabbade, eller av vålds- eller olycksförebyggande åtgärder 
utöver de polisiära insatserna eller akuta räddningsinsatserna i stort sett sakna-
des. Det hörde till undantagen att brotts- och olycksfallsartiklarna följdes upp 
med analytiska artiklar som behandlade dessa aspekter. 

                                                      
231 I vissa artiklar förklarades våldsbrottet med ett annat brott, t.ex. att en taxichaufför blivit över-
fallen på grund av ett rån.  
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Svår rasolycka i Petiknäs 

Maskinförare befaras död 
RENSTRÖM (VF) 
Strax efter klockan tolv igår inträffade 
ett ras i Petiknäsgruvan, två mil ovanför 
Boliden. 
En manlig lastmaskinförare befann sig i 
det bergrum på 480 meters djup där ra-
set skedde, man beräknar att cirka 40 
meter fyllts med sten som uppskatt-
ningsvis väger 1 500 ton. 
Ett omfattande räddningsarbete inled-
des under eftermiddagen för att fortgå 
under natten. 
 
Ganska precis mitt på dagen hände det som 
inte fick hända. Två lastmaskiner arbetade 
med att föra bort stenmassa från ett berg-
rum på 480 meters djup. 
Bergrummet följer en malmåder som 
sträcker sig 200 meter, men man har endast 

arbetat sig inåt cirka 45 meter till höger och 
lika långt till vänster om ingången. Som 
bredast är rummet 15 meter på sina håll. 
När lastmaskinerna inväntade lastbilarna 
som var och tömde inträffade olyckan till 
höger om bergrummets ingång. 
– Den ene killen uppfattade som att det 
”knäppte” till längst bort och att det börja-
de damma kraftigt, berättar gruvchefen 
Johnny Önnerlöv.  
Senare uppskattningar visar att cirka 1 500- 
2 000 ton stenmassa rasat ner på den man-
lige lastmaskinföraren som arbetade på 
entreprenad åt Boliden - ett omfattande 
räddningspådrag sattes igång. 
Den ene lastmaskinföraren sprang de 75-
100 meterna till den larmkur som finns sta-
tionerad på 480 meter och meddelade SOS. 
[...] 

DANIEL BERGEMAN 
 

 
Vem var inblandad? Det fanns tre huvudaktörer i brottsfallsartikeln: våldsoffer, 
förövare och poliser232. I olycksfallsartikeln var drabbade de vanligaste aktörer-
na medan poliser hade en marginell roll233. Men trots att de drabbade var hu-
vudaktörer var de inte huvudkällor i mer än 6 % av olycksfallsartiklarna och i 
20 % av brottsfallsartiklarna. I allmänhet hade de en passiv roll som offer. Be-
skrivningarna av deras lidande var dessutom i regel kortfattade och begränsade 
till de mest akuta fysiska skadorna. 
 

                                                      
232 Utifrån artiklarnas karaktär är det rimligt att anta att flertalet brottsredogörelser byggde på 
polisreferat, trots att polisen inte var huvudkällor i mer än 24 % av artiklarna. För detta talar också 
att kontakter med polisen ingår i tidningarnas dagliga bevakningsrutiner (se t.ex. Fichtelius, 
1997). 
233 Trots det kommer jag till samma slutsats som Frid (2000), att den officiella röst som hörs i 
olycksrapporteringen troligen är polisens, eller för att låna hennes egna ord: ”[D]en officiella 
prägeln vittnar om uppgifternas ursprung. [...] Man får inte uppfattningen av att någon journalist 
själv intervjuat busschauffören eller tågföraren, utan dessa uppgifter verkar komma från polisens 
förhör; lokföraren "har uppgivit" eller lokbiträdet har "berättat" och enligt "bussförarens egna 
uppgifter. [...] Det verkar krävas en stor, dramatisk eller tragisk olycka för att rollerna skall bli 
synliggjorda.” 
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De båda nyhetsramarna karaktäriserades därtill av att de var dramatiska. Men 
medan det i brottsfallsramen ”räckte” med ett dödshot eller en allvarlig skada 
skulle någon helst ha avlidit innan tidningarna publicerade en artikel om en ar-
betsplatsolycka. Totalt 62 % av olycksfallsartiklarna handlade om dödsfall234 
jämfört med 13 % av brottsfallsartiklarna. 

Rättsfallsramen 
De 79 rättsfallsartiklarna var av tre slag, de framställde antingen brottsmål 
(n=36), arbetsmiljöbrottsmål235 (n=21) eller civila mål (n=22). De senare var 
arbetsskade- eller skadeståndsmål236.  

I en majoritet av rättsfallsartiklarna var ett domstolsbeslut huvudhändelse. 
Artiklarna var, precis som notisen nedan visar, i regel ett slags domstolsreferat 
som i korthet redogjorde för om domstolen friat eller fällt i ett mål, vem som av 
vilka skäl var brottsmisstänkt, vem brottsoffret var samt för eventuell straffpå-
följd. I flera av rättsfallsartiklarna beskrevs domarna i målen som principiellt 
viktiga. Dessa artiklar följdes i allmänhet upp. 

 

Elev dömd för förolämpning 
Västervik. Ännu en elev har dömts för att ha förolämpat en lärare. På fredagen dömdes en 
15-årig högstadieelev i Västervik till 50 dagsböter för att han vräkt ur sig ett könsord mot 
en lärare. Han hotade även att ge henne en smäll. Därför fälldes han av Västerviks tings-
rätt även för hot mot tjänsteman. [...] Händelserna inträffade under en vecka i november. 
(TT 31/1-98) 
 

                                                      
234 Gruvolyckor med dödlig utgång var de vanligaste olyckorna, följt av trafik- och rasolyckor. 
Dessa tre olyckstyper stod för 75 % av alla olycksfallsartiklar. 
235 Två fall stod för hälften av arbetsmiljöbrottsartiklarna, båda handlade om att Yrkesinspektio-
nen anmält organisationer för arbetsmiljöbrott. 
236 Arbetsskademålen drevs i förvaltningsdomstol och gällde rätten till ersättning från arbetsska-
deförsäkringen. Skadeståndsmålen drevs i allmän domstol och innebar att den som skadats under 
arbetet krävde ersättning från arbetsgivaren för vållande till skadan. 
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Den ekonomiska ramen 
Totalt 77 arbetsmiljöartiklar, eller 9 %, hade en ekonomisk ram (se tabell 26, s 
136), d.v.s. lyfte fram en ekonomisk sida av en arbetsmiljöfråga. Det kan anses 
lite mot bakgrund av hur ofta arbetsmiljö handlar om ekonomiska prioriteringar 
eller bristen på ekonomiska prioriteringar. Ekonomiramen hade dessutom en 
mindre framträdande roll i arbetsmiljöbevakningen än i mycket annan nyhets-
journalistik (se t.ex. Iorio & Huxman, 1996; Neuman m.fl., 1992; Semetko & 
Valkenburg, 2000; Tjernström, 2001). 

Det var i huvudsak fem olika ekonomiska aspekter som berördes i artiklarna: 
ekonomin som orsak till eller effekt av ett arbetsmiljöproblem, ekonomin som 
åtgärd eller som försäkrings- eller lönefråga. 

Den vanligaste ekonomiska ansatsen var ekonomin som orsak till dålig ar-
betsmiljö. I 30 artiklar underströk man att dålig ekonomi eller ekonomiska ned-
dragningar var orsaken till framför allt stress och utbrändhet. Under rubriken 
”Problemramen – framför allt konsekvensjournalistik” (s 138) finns ett exempel 
på en artikel med detta tema. 

Det var också relativt vanligt att ekonomin förknippades med åtgärder. To-
talt 18 artiklar berättade om resurstilldelning för att lösa ett arbetsmiljöproblem. 
De handlade framför allt om ekonomiska satsningar på forskning, rehabilitering 
eller ökad bemanning på arbetsplatserna. Artikeln på nästa sida (från DN 3/10) 
är ett exempel på en sådan artikel. 

Däremot var Ekonomin som effekt av arbetsmiljöproblem ett mindre vanligt 
tema i tidningarna. Endast sex artiklar berörde, i rubrik eller ingress, kostnader-
na för arbetsrelaterade sjukskrivningar eller arbetsmiljöproblem. Därutöver ar-
gumenterade fyra artiklar för positiva ekonomiska effekter, och då framför allt 
för lönsamheten i att satsa på ökad rehabilitering. 

Slutligen var det nio artiklar som kretsade kring arbetsskadeförsäkringen och 
åtta som relaterade låg lön till framför allt psykosociala arbetsmiljöproblem. De 
förstnämnda artiklarna kunde ha ett av två huvudteman; antingen presenterades 
ett principiellt arbetsskademål som gällde rätten till livränta, eller så skrev man 
om att sämre ersättningsregler hade lett till färre arbetsskadeanmälningar. 
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”Ge sjukvård till sjukskrivna” 

Fp: Pengar från Försäkringskassan bör gå till rehabilitering 
 
Låt Försäkringskassan i Stockholms län få 
rätt att använda ungefär tio procent av sina 
pengar, 360 miljoner koronor om året, till 
aktiv vård och rehabilitering. Det skulle 
både leda till att många blev friska i stället 
för att gå passivt sjukskrivna och på tre år 
spara in en halv miljard kronor av Försäk-
ringskassans totala utgifter. 
Denna halva miljard skulle kunna använ-
das till annan sjukvård, till exempel till att 
korta operations- och behandlingsköerna. 
Detta hävdar folkpartiet i Stockholms läns 
landsting och stöder sig på rapporten ”Fi-
nansiell samordning mellan sjukförsäk-
ringen och sjukvården”. Rapporten grundar 
sig på erfarenheterna från några landsting 

 där det här har prövats i de så kallade Fin-
sam-projekten. 
I försökslänen köptes utrustning för dagki-
rurgisk verksamhet in. Kuratorer anställdes 
för personer med psykosociala problem. En 
ryggmottagning inrättades, eftersom väldigt 
många människor som får sjukpenning av 
Försäkringskassan har ryggont, och därför 
går långtidssjukskrivna. 
– Alla som deltagit i försöken är eniga om 
att det här är ett mycket bra sätt att arbeta på. 
Vi ska nu föreslå att Stockholms läns lands-
ting ska begära hos regeringen att få inrätta 
den här typen av försöksverksamhet, säger 
oppositionslandstingsrådet Andres Käärik 
(fp). 

GUNNAR SÖRBRING 
 

 
Utöver de artiklar jag nu har redovisat fanns det ytterligare 35 artiklar som 

berörde en ekonomisk aspekt som normalt sett inte brukar ingå i definitionerna 
av den ekonomiska ramen, och därför inte heller ingår i min definition. Det var 
artiklar som lyfte fram ekonomin som legal påföljd, varav det övervägande an-
talet var rättsfallsartiklar som lyfte fram att en rättsinstans prövat eller utdömt 
böter eller skadestånd237 (se också rubriken ”Rättsfallsramen”, s 148). 

                                                      
237 Närmare hälften av rättsfallsartiklarna lyfte fram ekonomin som legal påföljd. 
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Vetenskapsramen 
Forskare är, som innehållsanalysen också visade (s 117), särskilt viktiga aktörer 
i arbetsmiljörapporteringen därför att de ofta får definiera problemen. Totalt 92 
artiklar, eller 10 %, hade en vetenskapsram (se tabell 26, s 136). 

Det var företrädesvis medicinsk, teknisk och naturvetenskaplig forskning 
som presenterades i vetenskapsramen medan samhällsvetenskaplig forskning 
var ovanlig och humanistisk forskning inte alls förekom238. Resultaten är fören-
liga med tidigare studier som har visat att medicin och naturvetenskap hör till de 
vetenskapliga discipliner som oftast figurerar i nyheterna239 (se t.ex. Albæk 
m.fl., 2002; Einsiedel, 1992; Hansen & Dickinson, 1992; Weitcamp, 2003). 

Vetenskapsramen skilde sig från andra nyhetsramar i det att artiklarna i all-
mänhet involverade två parallella händelsestrukturer: arbetsmiljöproblemets och 
forskningens händelsestruktur (se figur 15).  

 
 

Exponering för
kemikalier

EMF
 eller stress

Diverse
ohälsoeffekter

orsaks-
sambanden

förklaras

diverse 
yrkesgrupper

har drabbats/är i riskzonen

Som framgår av figuren är det här frågan om två parallella händelsestrukturer: 
1. Problemets händelsestruktur och; 2. Forskningens händelsestruktur

Figur 15. Händelsestrukturen och de vanligaste aspekterna inom vetenskapsramen 

I allmänhet framgick det inte av artiklarna om forskningen var del av proble-
mens händelsekedja, d.v.s. om forskning var ett resultat av att man ville undersö-
ka ett redan känt arbetsmiljöproblem närmare eller om forskningen resulterat i 
upptäckten av en risk eller ett hälsoproblem (därav de dubbla pilarna i figuren). 

                                                      
238 I de 51 artiklar där huvudkällans institutionstillhörighet angavs kom 46 från en medicinsk-, 
teknisk-, eller naturvetenskaplig institution och fem från en samhällsvetenskaplig institution. 
239 Forskningen har dessutom visat att forskare från medicinska, tekniska och naturvetenskapliga 
discipliner presenterar egna forskningsresultat betydligt oftare än samhällsvetare och humanister 
(se t.ex. Albæk m.fl., 2002; Einsiedel, 1992; Hansen & Dickinson, 1992; Weitcamp, 2003). 
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Orsakssambanden hade, till skillnad mot i andra nyhetsramar, en central roll i 
vetenskapsramen och var i allmänhet någon form av riskbedömning. Den typis-
ka vetenskapsartikeln inleddes, liksom artikeln nedan från DN 21/2-98, med ett 
påstående om att en viss exponering har lett eller kan leda till ett visst hälsopro-
blem. I 80 % av de 92 vetenskapsartiklarna baserades orsakssambanden på 
forskningsresultat240 som i allmänhet uppgavs vara nya. 

 

Elektriska fält stör sömnen 

                                                      
240 I åtta artiklar presenterades (forsknings)fakta som inte direkt relaterades till någon forsknings-
studie och i åtta artiklar förekom varken forskningsresultat eller fakta. 

Klockradio eller tv i sovrummet. Under-
sökning visar att sovtiden blir kortare och 
mindre djup. 
Elektromagnetiska fält i sovrummet kan 
störa sömnen. Sovtiden blir kortare och 
mindre djup. Det visar en ny svensk studie, 
som utförts av Karolinska institutet, IPM 
(Statens institut för psykosocial miljömedi-
cin) och Statens strålskyddsinstitut. 
– Många elkänsliga klagar över trötthet, 
men man har aldrig tidigare tittat på orsa-
ken. Detta ligger i linje med den teorin, 
även om experimentet har gjorts på friska 
frivilliga, säger professor Bengt Arnetz på 
IPM. 
18 människor mellan 18 och 50 års ålder 
deltog i försöken, jämnt delat mellan män 
och kvinnor. 
Samtliga hade normalt god sömn och gick 
inte på någon medicin. Experimentet ut-
fördes i en trästuga utan okontrollerade 
störningar från magnetfält, ljus eller ljud. 
Varje försöksperson fick sova en natt i stu-
gan med ett elektromagnetiskt fält på och 
en natt med fältet av. En vecka förflöt mel-
lan de båda testnätterna. 
Testresultaten visade att sömnen var djupa-
re med det elektromagnetiska fältet avsla- 

get. Testpersonerna sov också en kortare 
period, i genomsnitt 20 minuter mindre per 
natt, när de utsattes för fältet. Däremot 
märktes inga betydelsefulla avvikelser i 
halten melatonin, ett hormon som styr 
sömnen. En låg halt melatonin misstänks 
kunna öka risken för cancer. 
– Men de små skillnader ändå som upp-
mättes i melatoninhalten ligger i linje med 
hypotesen om att elektromagnetiska fält 
minskar melatoninet, säger Bengt Arnetz. 
[...]  
Testpersonerna utsattes för 1 mikrotesla 
elektromagnetisk styrka, ett mått som 
Bengt Arnetz tror kan finnas runt var femte 
sovplats. Ett normalt kontor ligger mellan 
0,3 och 0,4 mikrotesla, om man inte sitter 
ovanligt nära dataskärmen. Magnetfälten 
som användes hade låg frekvens, 50 Hz, 
vilket är den frekvens som finns i svenska 
elnät. 
Dataskärm, tv och klockradio ger alla ifrån 
sig elektromagnetiska fält. Men det som 
främst avgör styrkan på fältet i ens sovrum 
är om en stigare, ledningen som för ström 
till alla lägenheter i ett höghus, finns i när-
heten eller inte.  
[...] 

NICLAS LINDSTRAND 
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Artikeln på föregående sida är ett typexempel på vad en vetenskapsartikel 
kunde handla om. Två tredjedelar av vetenskapsartiklarna rörde, i fallande ord-
ning, forskning om kemiska/biologiska ämnen, fysikaliska eller psykosociala 
faktorer. Elektromagnetiska fält var den enskilda risk som förekom i flest artik-
lar, följt av kemikalier och stress241. Minst skrev tidningarna om olycksfalls- 
och våldsforskning, 3 % av artiklarna berörde dessa frågor242. 

Den typiska vetenskapsartikeln betonade problemet, vilket överensstämmer 
med Trumbos iakttagelse av vetenskapsrapporteringen (se s 51). Nittio procent 
av de 92 vetenskapsartiklarna handlade om ökade risker. Ungefär var tredje ar-
tikel var en larmrapport. Tio procent av vetenskapsartiklarna rörde minskade 
risker eller lösningar på problem243. Forskningsartiklar med rubriker som ”Kor-
tare arbetsdag ger lägre sjukfrånvaro” (SvD 19/10-97) eller ”Motion minskar 
sjukfrånvaron” (DN 21/2-98) hörde således till undantagen. Däremot hade ex-
ponering, som ännu inte bevisligen lett till hälsoeffekter, större plats i veten-
skapsramen än i övriga arbetsmiljöartiklar244. 

Kännetecknande för artiklar med vetenskapsram var vidare att resultat och 
fakta presenterades som om de vore objektiva och att artiklarna saknade emo-
tionella yttringar. Forskarna gestaltades som objektiva experter. Såväl forsk-
ningsprocessen som forskningens organisatoriska och sociala villkor var osynli-
ga, liksom i flertalet artiklar forskningsmetoderna245 (så tillvida hör artikeln 
ovan till undantagen). De drabbade var dolda bakom siffror som antalet expone-
rade eller skadade personer. Fallbeskrivningar var ovanliga. I en enda veten-
skapsartikel kom en person som drabbats av ett arbetsmiljöproblem till tals. Det 
var dessutom ovanligt att vetenskapsartiklarna kompletterades med intilliggande 
human interest artiklar, det skedde i fyra fall. Det innebär att Fentons (1998) 
observation, att vetenskap gärna ska gå att illustrera med hjälp av enskilda fall-
beskrivningar för att bli nyheter, inte stämmer in på tidningarnas bevakning av 
arbetsmiljöforskningen. 

Översättningsstrategier var relativt ovanliga 
Eftersom orsakssambanden och riskbedömningarna var centrala i vetenskaps-
ramen innehöll artiklarna fler siffer- och faktauppgifter än övriga artiklar. Det 
ställer särskilda krav på reportern att förenkla och förklara faktauppgifterna för 
läsarna246. Det finns vissa hjälpmedel och översättningsstrategier som en jour-
nalist kan ta till för att begripliggöra forskningen. 

                                                      
241 Sammanlagt drygt hälften av artiklarna berörde dessa risker.  
242 Dessutom handlade 12 % av artiklarna om arbetsmiljö generellt och 11 % om belastningssjuk-
domar. 
243 Till denna kategori räknades också artiklar om forskning som visade att något man tidigare 
trott var skadligt nu hade visat sig vara oskadligt och artiklar om att forskarna löst ett problem. 
244 Totalt 24 % av vetenskapsartiklarna handlade om risker jämfört med 5 % av övriga artiklar. 
245 Metod- eller tolkningsproblem berördes i färre än en femtedel av de artiklar som presenterade 
forskningsresultat. 
246 Inom framingforskningen har man dessutom visat att människors riskbedömningar påverkas av 
hur en risk presenteras. Exempelvis refereras Kahnemans och Tverskys (1984) forskning kring 
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För att vi som läsare ska kunna ge en risk eller ett problem rätt proportioner 
behöver vi få sifferuppgifter om den faktiska risken (t.ex. antalet skadade perso-
ner per år). Sådana uppgifter förekom i drygt hälften av de fullstora artiklarna 
och i ett fåtal av notiserna247. Men i regel presenterades faktisk risk långt ner i 
artiklarna medan de relativa riskbedömningarna lyftes fram. Dessa kunde vara i 
form av siffror (”Var sjunde svensk lider av sömnstörningar”), jämförelser 
(”Kvinnor skadas mer av datorarbetet än män”) eller generella riskbedömningar 
(”Stressen ökar”). 

Ett annat hjälpmedel som kan underlätta förståelsen av komplicerade fakta är 
grafik (se t.ex. Findahl & Höijer, 1984:76). En femtedel av vetenskapsartiklarna 
innehöll grafik i form av tabeller, faktarutor eller grafer. 

Därutöver finns det flera översättningsstrategier som har befunnits vara sär-
skilt vanliga inom just vetenskapsjournalistiken: jämförelser, exempel, analogi-
er, liknelser, metaforer och vittnesmål248 (se t.ex. Nelkin, 1987; Petersen, 2001; 
Ryan m.fl., 1991). I artiklarna om arbetsmiljöforskning var det endast en över-
sättningsstrategi som användes regelbundet, jämförelser. Den vanligaste typen 
var när en riskgrupp eller exponering jämfördes med en annan (som i artikeln 
ovan). En jämförelse kan bidra till att skapa greppbara mått på hur farlig eller 
vanligt förekommande en risk eller skada är. Problemet var, som berördes ovan, 
att det framför allt var de relativa riskerna som jämfördes i artiklarna om ar-
betsmiljöforskning och inte de faktiska. 

Övriga översättningsstrategier var jämförelsevis ovanliga249. De näst vanli-
gaste översättningsstrategierna, exempel och analogier, förekom i mindre än en 
fjärdedel av vetenskapsartiklarna och vittnesmål, liknelser och metaforer endast 
i enstaka artiklar250. Exemplen användes framför allt för att relatera för allmän-
heten mer obekanta risker eller begrepp, som kemikalier med ”konstiga” namn, 
till mer välkända eller vardagliga produkter eller fenomen såsom akrylamid till 
kosmetika, ftalater till PVC, flamskyddsmedel till datorer och formaldehyd till 

                                                                                                                                  
riskperception och beslutsfattande ofta. Forskarna har i en serie experiment från 1982 och framåt 
visat att de beslut människor tar i risksituationer kan påverkas genom att man beskriver identiska 
alternativ med olika uttryck, t.ex. i antalet räddade människoliv istället för i antalet dödsoffer. 
247 Totalt 59 av vetenskapsartiklarna var fullstora och 33 notiser. 
248 En jämförelse eller liknelse kan förklara något okänt genom att likna det vid något känt. En 
analogi är en jämförelse mellan två eller flera saker eller fenomen som överensstämmer i vissa 
avseenden. Metaforer är direkt överförda bilder där orden överförs från sin vanliga betydelse till 
en annan. Metaforen inbjuder till att förstå någonting i termer av någonting annat. Exempel är när 
man väljer ut en företeelse eller sak för att belysa eller förklara en liknande företeelse eller sak. 
Vittnesmål innebär att man genom att referera till en enskild individ skapar en upplevelse av hur 
det t.ex. är att vara drabbad av ett arbetsmiljöproblem. 
249 En förklaring till att översättningsstragegier var så ovanliga kan vara att det sällan var medicin- 
eller vetenskapsreportrar som skrev vetenskapsartiklarna, Totalt 77 % av artiklarna var publicera-
de på lokal-, inrikes-, eller utrikessidorna och endast 9 % av artiklarna på tidningarnas hälso- eller 
medicinsidor. 
250 Exempel på en metafor i en artikel (Ab 20/9-97): ”Mikrovågorna från mobiltelefoner värmer   
också upp oss. [...] - Värmer du ett hönsägg koagulerar proteinet. Vad händer med våra proteiner, 
kan de också koagulera?” 
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tvättmedel. Analogierna kunde vara av olika slag men citatet nedan är ett exem-
pel på en analogi: 

Förr ansågs röntgenstrålning helt ofarlig, idag vet vi bättre. Det kan vara likadant 
med mobiltelefoner. 

Artiklarna inom forskningsområdena elektromagnetiska fält och kemiska ris-
ker utmärkte sig dock genom att innehålla fler översättningsstrategier än artiklar 
inom andra forskningsområden251. 

Forskarna fick stå oemotsagda 
När expertkunskap, som har hög trovärdighet hos läsarna, framställs som objektiva 
fakta blir den kritiska granskningen extra viktig. Detta gäller särskilt om informa-
tionen kan påverka läsarnas riskbedömningar. Ett sätt för journalister att kritiskt 
granska forskning är att ställa en forskares synpunkter mot en annans. Men uttalad 
kritik förekom knappt i vetenskapsartiklarna och ansvarsfrågor berördes ytterst säl-
lan252. Jämförelser mellan olika forskningsresultat förekom i 24 % av artiklarna, 
men endast fyra artiklar angav källreferenser till den forskning man jämförde 
med. Endast 11 % av vetenskapsartiklarna innehöll fler än en källa253, vanligen 
en ytterligare forskare. I samtliga fall understödde forskarnas uttalanden varand-
ra254. 

Den kritiska granskningen behöver inte nödvändigtvis ske i en och samma ar-
tikel. Journalister kan också låta olika ståndpunkter komma till uttryck i separa-
ta artiklar. Det skedde i två artiklar, med rubrikerna: ”Tillverkare avvisar rap-
port om gift i tvättmedel” (SvD 4/12-97) och ” Mobilföretag avvaktar fler test” 
(SvD 10/1-98). Det innebar att forskarnas bedömningar i de allra flesta fall fick 
stå helt oemotsagda.  

Det överrensstämmer med Djerf Pierres (1996:335f) beskrivning av forskar-
nas roll i miljöjournalistiken mellan 1961-1991. Hon konstaterar att ett utmär-
kande drag för miljöjournalistiken var att uttalanden från forskare mycket sällan 
utsattes för analys eller kritisk granskning, något som hon menar delvis kan 
bero på forskarnas stora auktoritet och förtroendekapital. 

                                                      
251 Det skulle kunna bero på att dessa områden är väldigt ”tekniska” till sin karaktär och därför 
kräver översättningsstrategier för att bli begripliga. En annan förklaring kan vara att den mest 
citerade forskaren och källan i hela materialet (n=11) fanns inom ett av dessa områden. En delför-
klaring till att han så ofta citerades kan ha varit hans förmåga att använda översättningsstrategier. 
Det märktes i det att han ofta, i direktcitat, använde översättningsstrategier. 
252 Endast 5 % av artiklarna hade en utspelsram. 
253 Motsvarande siffra bland de artiklar som inte hade vetenskapsram är 28 %. 
254 Att två forskare uttalar sig kan emellertid, oavsett utfallet, vara resultatet av att en kritisk 
granskning har skett. 
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Human interest ramen 
Totalt 60 artiklar, eller 7 % av samtliga arbetsmiljöartiklar, hade en human inte-
rest ram255 (se tabell 26, s 136). Jag uppfattar därmed inte human interest ramen 
som lika central i arbetsmiljörapporteringen som den har visat sig vara i annan 
nyhetsrapportering, enligt tidigare presentation om forskning (s 53). Känneteck-
nande för human interest artikeln var att en enskild person själv fick beskriva 
sin situation, samtidigt som hon utgjorde ett exempel på ett mer utbrett problem. 
Human interest artiklarna fick sällan stå för sig själva. Två tredjedelar av artik-
larna kompletterades med ytterligare artiklar i samma fråga i samma tidnings-
nummer256. Artikeln på nästa sida (från Ab 17/12-97) åtföljdes exempelvis av 
ytterligare två artiklar: en fallbeskrivning av mobbning och en generell beskriv-
ning av mobbning på svenska arbetsplatser. Att human interest artiklarna så säl-
lan var fristående artiklar kan bero på att human interest ramens funktion fram-
för allt är ”att ge ett mänskligt ansikte åt ett generellt problem eller en fråga”, 
som tidigare forskning har visat. 

Det var framför allt kvinnor som kom till tals i human interest ramen, ca två 
tredjedelar av artiklarna handlade om kvinnor. En orsak var att de psykosociala 
frågorna som ofta skildrades som kvinnofrågor257, fick stor plats i nyhetsramen; 
52 % av artiklarna handlade om dessa frågor, 20 % om våld eller hot om våld 
och 15 % om Hallandsåsen. 

Human interest ramen var, precis som flertalet av de övriga nyhetsramarna, i 
huvudsak problemorienterad. De goda förebilderna, till exempel individer som 
lyckats lösa sina arbetsmiljöproblem var ovanliga. Däremot fick artiklarna, pre-
cis som artikeln ovan, i allmänhet någon slags positiv upplösning. 

Human interest artikeln kretsade kring den enskilda personens berättelse om 
hur hennes problem uppstått, vilka symptom som utvecklats och vad hon eller 
andra försökt göra åt problemet. Beskrivningarna var ofta detaljerade och emo-
tionellt laddade. Den drabbades känslor och sociala situation var framträdande, 
som nedanstående citat visar:  

Hon hade gått rakt in i väggen. Kollapsat! Börjat storgråta för en småsak. När tårarna 
var torkade hade hon på ett omärkbart sätt förvandlats till en zombie. (DN 18/1-98) 

Kvinnorna beskrevs i flera artiklar som ett offer med skinn på näsan, d.v.s. 
som i grunden dugliga, ambitiösa och starka personer som trots sin styrka drab-
bats av oförrätter. Trots ständiga motgångar fortsatte kvinnorna att kämpa. 

 

                                                      
255 Därutöver var fem artiklar ett slags arbetsplatsreportage med inslag av human interest. 
256 Artiklarna var i regel placerade i block intill varandra. 
257 Artiklarna om psykosociala faktorer handlade oftare om kvinnodominerade yrken (se s 94f), 
citerade oftare kvinnor (s 110f) och placerades oftare på kvinnosidor än artiklar om andra arbets-
miljöområden. 
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Rebecka, socialsekreterare:  
Jag slutade att sova och äta 

Mobbningen var nästan osynlig - men 
mycket effektiv. Till slut tappade Re-
becka självkänslan helt. Efter två pa-
nikångestanfall sjukskrev hon sig. 
– Mobbning är en psykisk våldtäkt, så 
fruktansvärt kränkande, säger hon. 
 
1995 började Rebecka en anställning som 
socialsekreterare. På hennes bord hamnade 
problem som missbruk i familjer, beslut 
om stöd för mammor och omhändertagan-
de av barn. 
– Det förekommer mycket hot och våld, 
det är ett extremt tungt jobb. Det är viktigt 
att man jobbar i en stark grupp och har stöd 
från chefen. Så var det definitivt inte, säger 
hon. 
Rebecka blev tidigt utsatt för den ”osynli-
ga” mobbningen: hon fick aldrig veta vad 
som förväntades av henne. Hon blev inte 
bjuden på avdelningsfester. Information 
lämnades aldrig till henne - utom när den 
var felaktig.  

Mobbningen gick ut 
över klienterna 

Till slut började mobbningen gå ut över 
hennes klienter. 
– När jag tog upp ärenden med min chef 
gick hon alltid emot det jag sa. Om jag till 
exempel förespråkade att en klient skulle få 
hyran betald kunde hon säga att så skulle 
det inte bli. 
I början av 1996 mådde Rebecka som 
sämst. 
– Jag slutade sova och äta. Jag gick ner 15 
kilo på ingen tid alls. 

Rebecka var inte ensam om att bli utsatt. 
På avdelningen fanns det två socialsekrete-
rare till - alla behandlades på samma sätt. 
– Grunden är ett enormt akademikerförakt 
i kommunen. Man tycker att förnuft och 
inte universitetsstudier ska gälla. ”Prata 
kan väl alla” så resonerar de om oss. 

Fick ångestanfall och 
sjukskrev sig 

Våren 1996 lämnade Rebecka och hennes 
kollegor in en skrivelse till socialnämnden 
om mobbningen och andra missförhållan-
den. Yrkesinspektionen och facket koppla-
des in. I oktober 1996 orkade Rebecka inte 
längre. 
– Jag stod inte ut. Jag fick två panikångest-
anfall och sjukskrev mig. 
Rebecka var sjukskriven i åtta månader 
och bestämde sig för att aldrig mer sätta sin 
fot på arbetsplatsen. 

Har valt att gå tillbaka 
för att få upprättelse 

Sedan den första juli arbetar hon där igen. 
– Jag valde att gå tillbaka och ta alla smäl-
lar själv. Det är enda sättet att få upprättel-
se - att visa mig själv att jag duger. 
– Jag tror att det kommer att gå bra. Vi 
kommer att få en ny, och förhoppningsvis 
bättre, chef. 
I dag äter Rebecka blodtryckssänkande 
medicin, antidepressiv medicin och sömn-
tabletter. 
– Jag är en stark människa, men mobb-
ningen knäckte mig nästan. 

TIA JANSSON 
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Artiklarna försökte också, och det gällde särskilt psykosociala frågor, visa att 
den drabbade inte var inbillningssjuk eller en gnällspik. Artikeln ovan genomsy-
ras av Rebeckas strävan efter upprättelse. I artiklarna beskrevs också, ofta i de-
talj, det negativa bemötande eller det misstroende den drabbade mötts av. Det 
var framför allt chefer och arbetsgivare som utpekades som oförstående eller 
som orsak till problemen258. 

I flera artiklar förekom det också någon form av hjälpare i berättelsen, en ak-
tör som, direkt eller indirekt, understödde den drabbades berättelse, bekräftade 
orsakerna till den drabbades lidande eller aktivt hjälpte till med exempelvis be-
handling. Ofta fick som i citatet nedan en läkare eller medicinsk expert denna 
roll: 

I dag lider den 54-årige sjukpensionären av svår reumatism, en sjukdom som han är 
säker på orsakats av giftet. Och läkarna säger att han kan ha rätt (Ab 16/10-97). 

Även om beskrivningarna av de enskilda fallen dominerade i artiklarna sattes 
i regel individens berättelse in i ett större sammanhang någonstans i artikeln. I 
artikeln ovan talar man om att det är fler än Rebecka på arbetsplatsen som har 
drabbats av mobbning. 

De episodiska eller tematiska nyhetsramarna 
Hittills har jag redogjort för nyhetsramar som kännetecknas av att de utgår från 
specifika teman eller perspektiv. Nu övergår jag till att tala om allmängiltiga 
nyhetsramar, d.v.s. nyhetsramar som förekommer i alla nyhetsartiklar. Allt det 
journalister väljer att ta upp till behandling kan antingen presenteras som en-
skilda isolerade händelser - i episodiska artiklar, eller sättas in i större och mer 
generella sammanhang – i tematiska artiklar. Som framgår av tabell 27 var fler-
talet fullstora artiklar antingen episodiska eller både episodiska och tematiska. 
Det senare innebär att ett generellt problem åskådliggörs med hjälp av ett enskilt 
fall och att det generella och det enskilda fallet får lika mycket utrymme. Ar-
betsmiljörapporteringen var därmed inte var fullt så händelseinriktad som en del 
tidigare nyhets- och riskjournalistikstudier har gjort gällande att nyheter är (se 
t.ex. Dunwoody & Griffin, 1993; Einsiedel & Coughlan, 1993:136; Findahl & 
Lindblad, 1987). Delvis är det en kodningsfråga259. Det kan också vara en effekt 
av att jag studerade ”vardagsjournalistik” medan den tidigare riskjournalistik-
forskningen framför allt har varit inriktad på kris- och katastrofjournalistik (som 
tidigare presenterats i avsnittet ”Nyhetsramar vid krisrapportering” på s 161). 

Som hittills framgått medförde vissa specifika nyhetsramar, som brotts-, 
rätts- och olycksfalls ramen, en mer episodisk rapportering medan andra nyhets-

                                                      
258 Men missnöjet kunde också riktas mot kollegor, klienter, Försäkringskassan i arbetsskadeären-
den eller beslutsfattare. 
259 I flertalet tidigare studier har variabeln dikotomiserats. Det är troligt att flertalet av de artiklar 
jag kodat som både episodiska och tematiska hade kodats som episodiska vid en dikotomisering. 
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ramar, som vetenskaps-, problem-, åtgärds-, och den ekonomiska ramen ledde 
till mer tematiska artiklar (se tabell 27). 

Tabell 27. Fördelningen av episodiskt och tematiskt inom olika nyhetsramar (fullstora 
artiklar i %) 
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Totalt 
Nyhetsram % %  % % (n) 
Problem 22 43 35 100 (113) 
Åtgärd/Problem & åtgärd 35 38 27 100 (48) 
Utspel/konflikt 39 28 33 100 (147) 
Brotts-/rätts-/olycksfall 89 1 10 100 (173) 
Ekonomi 12 51 37 100 (65) 
Vetenskap 2 97 2 100 (59) 
Human interest 38 7 55 100 (60) 

Totalt 45 32 23 100 (592) 
 
Relativt episodiska var också de två nyhetsramar som oftast ställde de enskil-

da drabbade i centrum, utspels- och human interest ramen. Orsaken till de 
många både episodiska och tematiska artiklarna i dessa båda nyhetsramar, lik-
som i problemramen, var att individer ofta fick fungera som exempel på mer 
generella problem. 

De tematiska och episodiska artiklarna skilde sig från varandra i flera avse-
enden. De lyfte bland annat fram olika ämnesområden. De två vanligaste ar-
betsmiljöområdena i de tematiska artiklarna var psykosociala faktorer och ar-
betsmiljö generellt och i de episodiska artiklarna våld, hot om våld och kemiska 
ämnen260. 

De tematiska artiklarna beskrev i regel problemen som allmängiltiga, för ex-
empelvis en yrkeskår eller en bransch, och tidsaktuella. De episodiska artiklarna 
var framför allt koncentrerade till enskilda fall och incidenter och var därmed 
också avgränsade i tid och rum, till exempelvis en olycksplats dagen innan. 

En stor andel av de tematiska artiklarna beskrev problemens komplexitet och 
innehöll bakgrundsbeskrivningar och förklaringar till orsakssamband. De episo-
diska artiklarna saknade i stort sett dessa aspekter. På grund av att de tematiska 
artiklarna var mer komplexa än de episodiska hade jag förväntat mig att de i 
genomsnitt skulle vara längre, men det visade sig vara tvärtom, de episodiska 
artiklarna var i genomsnitt något längre än de tematiska261. 

                                                      
260 Stress var den enskilda arbetsmiljöfråga som behandlades i flest tematiska artiklar (n=38). I 
artiklar med både episodisk och tematisk nyhetsram var psykosociala faktorer vanligast, följt av 
våld och hot om våld. 
261 De tematiska artiklarna var i genomsnitt 80 spcm, de episodiska 89 spcm och gränsfallen 103 
spcm. 
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Däremot var andelen exklusiva nyheter nästan dubbelt så hög bland de tema-
tiska artiklarna jämfört med bland de episodiska artiklarna262 (p=0,001). En an-
ledning skulle kunna vara att tematiska artiklar i regel kräver större resurser och 
kunskaper att producera än de episodiska (se 29). Sannolikheten för att tidning-
arna ska satsa dessa resurser ökar troligen om de tror sig vara ensamma om eller 
först med att publicera en nyhet. 

De negativa eller positiva nyhetsramarna 
Vid presentationerna av de olika nyhetsramarna har det också framgått att ar-
betsmiljöartiklarna oftare fokuserade på det negativa än på det positiva, t.ex. på 
problemen snarare än på åtgärderna eller de goda exemplen. Av de totalt 897 
artiklarna var två tredjedelar i huvudsak negativa och endast en tredjedel positi-
va eller både positiva och negativa263 (se tabell 28).  

 
Tabell 28. Fördelningen av negativa och positiva artiklar inom olika nyhetsramar 
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Totalt 
Nyhetsram % %  % % (n) 
Arbetsmiljöproblem 89 1 10 100 (142) 
Åtgärd/Problem & åtgärd 15 52 33 100 (66) 
Utspel/konflikt 78 3 19 100 (170) 
Brottsfall/Rättsfall 71 3 26 100 (250) 
Olycksfall 88 2 10 100 (84) 
Ekonomi 64 19 18 100 (74) 
Vetenskap 64 16 20 100 (92) 
Human interest 77 13 10 100 (60) 
Episodisk 72 7 20 100 (264) 
Tematisk 63 14 23 100 (192) 
Episodisk & tematisk 68 11 21 100 (136) 

Totalt 67 11 22 100 (897) 
 
Rubriker av typen: ”Hårdare krav stressar yrkesförarna” (VF 11/9-97) eller ” 

800 läkare slåss för hälsa och miljö” (HK 30/1-98) var alltså betydligt vanligare 
                                                      

262 Totalt 51 % av de tematiska artiklarna, 54 % av gränsfallen och 29 % av de episodiska artik-
larna var exklusiva nyheter. 
263 Skillnaden mellan de i huvudsak positiva artiklarna och de både positiva och negativa artiklar-
na var många gånger hårfin. Även de positiva artiklarna kunde innehålla negativa inslag. Som 
både positiva och negativa kodades t.ex. artiklar som handlade om åtgärder för att stävja eller 
komma tillrätta med arbetsmiljöproblem som i: "Farliga gruvor ska stängas" (VK 30/12-97). En 
annan variant på en negativ och positiv artikel var artiklar som i rubriken lyfte fram både en för-
del och en nackdel, som i: "Det fungerar - trots en jobbig arbetssituation" (VF 14/11-97) och " 
Godkänd vård trots sliten personal" (SvD 9/3-98). 
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än rubriker som: ”Nattarbetare får undersökning” (HK 10/9-97) eller ”Lönsamt 
satsa på rehabilitering” (SvD 23/9-97). 

Den klara dominansen av negativa artiklar gällde alla nyhetsramar, undanta-
get åtgärdsramen. Här är en intressant fråga vad som krävdes för att en positiv 
händelse skulle bli nyhet. 

En majoritet av de positiva artiklarna handlade om olika typer av förebyg-
gande eller rehabiliterande arbetsmiljöåtgärder (för beskrivning av åtgärdsra-
men, se s 140). Flera av dessa artiklar fungerade som ett slags upplösning på ett 
drama som utspelat sig i tidningarna såsom när VK (30/12-97) följde upp be-
vakningen av gruvolyckor i Ryssland med en artikel om att de farliga gruvorna 
skulle stängas. Ett annat exempel var när en serie kritiska artiklar i BT under 
januari 1997 om att daghemspersonal höll på att bränna ut sig följdes upp med 
artiklar om att daghemmen skulle få mer personal. 

Åtgärderna förknippades relativt ofta med ekonomiska satsningar, därav de 
många positiva artiklarna med ekonomisk ram. Dessa artiklar hade rubriker som  
”Rejäl insats för belastningsskador” (VK 13/10-97) eller ”Facket hoppas att 
pengarna fördelas rätt” (BT 20/2-98).  

Utöver dessa artiklar fanns det också positiva artiklar som vände sig direkt 
till läsarna med råd eller uppmaningar, som i ”Datorn lär dig slappna av” (Ab 
21/1-98) eller ”Ät fettsnålt - bli en säkrare chaufför” (VF 15/9-97). 

Nyhetsramar vid krisrapportering - 
Hallandsåsen som exempel 

Den enskilda arbetsmiljöhändelse som slog igenom mest i tidningarna var, som 
tydligt har framgått, giftutsläppet vid tunnelbygget genom Hallandsåsen (n=81) 
(se 98f). Det som skilde nyhetsrapporteringen från Hallandsåsen från den övriga 
arbetsmiljörapporteringen var att Hallandsåsen var ett slags katastrof- eller krisjo-
urnalistik264. I detta avsnitt ska jag med hjälp av exemplet Hallandsåsen försöka 
belysa vad som kan utmärka krisjournalistik jämfört med vardagsjournalistik. 

Rapporteringen från Hallandsåsen inleddes med ett giftlarm i början av okto-
ber 1997. Tätningsmassan Rhoca-Gil, som hade använts vid tunnelbygget, inne-
höll giftiga akrylamider som hade trängt ut i Hallandåsens grundvatten. Man 
befarade att kor och fiskar hade förgiftats av vattnet. Lokalbefolkningen avråd-
des från att dricka brunnsvatten (se t.ex. Dahlgren m.fl., 1998). Efter ungefär en 
veckas nyhetsbevakning från Hallandåsen inleddes, den 7 oktober 1997, den 
mer arbetsmiljörelaterade rapporteringen från tunnelbygget. Den kretsade kring 
de tunnelarbetare som hade injicerat tätningsmedlet Rhoca-Gil i tunneln och 

                                                      
264 Nohrstedt (2000:185) definierar kris som något som hotar samhällets grundläggande värden. 
Vid en kris ifrågasätts makt- och ansvarsförhållanden. Kris- eller katastrofjournalistik är (enligt 
min tolkning) när medierna rapporterar om något som om det vore en kris eller katastrof även om 
inte mediernas, de närmast berörda och experternas definitioner av katastrofer och kriser alltid 
överensstämmer.  
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riskerna för att de skadats av akrylamid (som fanns i tätningsmedlet). Denna 
bevakning pågick under tre av de sex månader jag studerade, men var som mest 
intensiv under vecka 41 till 43. Det förekom i urvalet ingen annan arbetsmiljö-
händelse som följdes under så lång tid i så många artiklar. 

Att det var krisjournalistik syntes bland annat i att larmen var tio gånger van-
ligare i Hallandsåsmaterialet än i övriga artiklar265. Då hade dessutom den ar-
betsrelaterade rapporteringen från Hallandsåsen föregåtts av olika miljölarm, 
som inte fanns med i mitt material. 

Eftersom rapporteringen pågick under så lång tid skildrades händelserna med 
en betydligt större variation av nyhetsramar än andra händelser. Samtliga av de 
nyhetsramar jag hittills analyserat i detta kapitel förekom i Hallandsåsmaterialet 
(se tabell 26), med undantag från brotts- och olycksfallsramen.  

Under rapporteringens gång skiftade fokus mellan olika nyhetsramar och oli-
ka faser i problemets händelsestruktur (som framgår av figur 16). 

 

Övergående
symptom

Lugnande 
uttalanden

för 
tunnelarbetare

enligt
forskare

Hallandsåsen

* Datum då dessa aspekter första gången
 lyftes fram i någon av tidningarna

Figur 16. Händelsestruktur vid rapporteringen från Hallandsåstunneln 

Intressant var att även om tillämpningen av nyhetsramar skiftade från en 
vecka till en annan introducerades samtliga nyhetsramar den första veckan man 
skrev om tunnelarbetarna (se tabell 29). 

Det är sannolikt en konsekvens av att det så kallade drevet då gick och att det 
i den intensiva bevakningen från Hallandsåsen gällde för journalisterna att hit-
tade nya, egna vinklar på temat. 

                                                      
265 Totalt 22 % av de 81 artiklarna var larmrapporter jämfört med 2 % av övriga 816 artiklar. 

 
162

•



Tabell 29. Nyhetsramar i artiklar om giftutsläppet vid Hallandsåsen jämfört med i övriga 
arbetsmiljöartiklar 

Hallandsåsrelaterade artiklar 
Ja Nej Nyhetsram 

(Vecka då ramen var vanligast)  % (n)  % (n) 
Problem (v 42, 43) 27 (22) 15 (120) 
Åtgärd, problem & åtgärd (v 41, 45) 14 (12) 7 (54) 
Konflikt/utspel (v 41) 26 (21) 18 (149) 
Ansvar (v 41)266 38 (31) - - 
Brotts-/rätts-/olycksfall (v45) 9 (7) 19 (156) 
Ekonomi 4 (3) 9 (71) 
Vetenskap 7 (6) 11 (86) 
Human interest (v 42) 11 (9) 6 (51) 
Ingen av ovanstående nyhetsramar 20 (16) 23 (154) 

Totalt artiklar 100 (81) 100 (816) 
 
Episodisk1  (v 42) 

 
69 

 
(44) 

 
42 

 
(220) 

Tematisk1  (v 41) 14 (9) 35 (183) 
Både episodisk & tematisk1  (v 41-42) 17 (11) 24 (125) 

Totalt fullstora artiklar 100 (64) 100 (528) 
Negativ (v 41-43) 63 51 68 551 
Positiv/ Både positiv & negativ (v 41) 37 30 32 265 

Totalt artiklar 100 (81) 100 (816) 
 
Konflikt och utspelsramen var, som tabellen visar, något vanligare i 

Hallandsåsmaterialet än i de övriga artiklarna. Dessa skillnader var emellertid 
inte signifikanta (p=0,734). Jag hade förväntat mig en större differens då tidiga-
re forskning har visat att konflikter är särskilt vanliga vid kris- och katastrofrap-
portering, bland annat därför att man ofta i dessa sammanhang försöker hitta 
någon som kan ställas till svars för det inträffade. 

Däremot fann jag, liksom Håkansson (2000), att ansvarsfrågan var så central i 
Hallandsåsmaterialet att det här var funktionellt att introducera en ytterligare 
nyhetsram, ansvarsramen267. Den första intensiva vecka 41 handlade de flesta 
artiklarna om vem som var orsak till att tunnelarbetarna exponerats för giftet, 
snarare än vad som var orsaken. Ansvarsfrågan hade många dimensioner.  

                                                      
266 Ansvarsramen analyserades endast i Hallandsåsmaterialet! 
267 Precis som Håkansson (2000) definierar jag ansvarsramen som presentationen av ett ämne 
eller problem så att ansvaret för att ha förorsakat problem eller för att lösa problemet tillskrivs en 
individ eller grupp (se också Semetko & Valkenburg, 2000). Till deras definition har jag lagt till 
att ansvarsfrågan ska vara del av det övergripande temat i artikeln. 
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Företag teg om hälsorisker 
Tunnelarbetarna vid Hallandåsen fick 
vänta länge på informationen att tät-
ningsmedlet var ofarligt. Nu skall de 
undersökas, för att spåra eventuella 
skador på nervsystemet. 
 
De anställda vid tunnelbygget på 
Hallandsåsen fick inte veta sanningen om 
faran med den giftiga tätningsmassa som de 
hanterade i stora mängder. Tätningsmassan 
innehåller akrylamid, som bland annat kan 
ge upphov till nervskador. På längre sikt kan 
det också vara cancerframkallande. 
Men den franska tillverkaren Rhône-
Poulenc rekommenderade bara skyddsglas-
ögon och handskar vid hanteringen av mas-
san. På informationsbladet om tätningsmas-
san fanns inga upplysningar om mer omfat-
tande skyddsåtgärder. Lars Wester, vd för 
Rhône-Poulenc i Sverige, menar att byggfö-
retaget Skanska ändå borde ha förstått att de 
anställda skulle bära mask. Han påpekar att 
massan består av olika komponenter. I före-
tagets informationsblad som har skickats till 
Skanska rekommenderas andningsmask vid 
arbete med en av komponenterna.  

– Då borde Skanska förstå att man skall 
iaktta ordentlig försiktighet även när man 
handskas med slutprodukten. Man får ju 
lägga ihop det man vet, säger Lars Wester. 
Men Skanskas informationschef, Lennart 
Hallberg, säger att Skanska nu känner sig 
”fört bakom ljuset”. 

Massan verkade ofarlig 

Sex gånger kom en representant från 
Rhône-Poulenc i Stockholm till 
Hallandsåsen för att muntligen informera de 
anställda om tätningsmassan. Enligt Lennart 
Hallberg gav hon sken av att massan var i 
det närmaste ofarlig. Ordet andningsmask 
nämndes aldrig, hävdar han. 
– Jag vet inte exakt vad som har sagts där 
nere, kommenterar Rhône-Poulencs Lars 
Wester. 
Han tillägger dock att företaget erbjudit 
Skanska ett möte med toxikologisk expertis 
från Frankrike. 
– Jag skall inte säga att Skanska var ointres-
serat. Men av någon anledning blev mötet 
inte av, säger han. 
|...|  

ANNA-LENA HAVERDAHL 
 

 
Det handlade om alltifrån ansvaret för att tätningsmedlet Rhoca-Gil hade an-

vänts, för att inte tunnelarbetarna informerats om riskerna, för att deras skydds-
utrustning var bristfällig till ansvaret för att se till att problemet blev åtgärdat. 
Ansvarsfrågan behövde inte alltid relateras till en konflikt eller ett utspel, men 
den gjorde det i mer än hälften av alla artiklar med ansvarsram268. Utspelen rik-
tades framför allt från de drabbade tunnelarbetarna eller tillsynsmyndigheter269 

                                                      
268 Av 31 artiklar med ansvarsram hade 19 en utspelsram. Ansvarsfrågan lyftes vidare fram i sju 
artiklar med rättsfallsram, fem artiklar med problemram och tre artiklar med human interest ram. 
Rättsfallsartiklarna handlade om att Yrkesinspektionen tänkte polisanmäla industrikoncernen 
Skanska för miljöbrott. 
269 Men även tidningarna själva, och då framför allt Ab, bidrog till att peka ut de ansvariga genom 
rubriksättningar som: "Dags att vakna nu, ministern. Han rörde om i giftet med bara händerna" 
(16/10-97) och "Deras beslut: använd giftet. Här är männen som dömde Hallandsåsen" (25/10-97). 
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mot någon av de ansvariga för tunnelbygget, Banverket eller Skanska,270, eller 
mot tillverkarna eller försäljarna av tätningsmedlet (se artikeln ovan från SvD 
12/10-97). 

Mina slutsatser om hur skuldfrågan framstod i tidningarna överensstämmer 
med Asps (1998)271 slutsatser: 

Djävlarna var Banverket och Skanska - och en något mindre djävel kemiföretaget 
Rhône-Poulenc. 

Till följd av att ansvarsfrågan var så uppmärksammad och komplicerad och 
så många aktörer var inblandade innehöll dubbelt så många artiklar, 46 % jäm-
fört med 25 %, från Hallandsåsen två eller fler källor jämfört med övriga arbets-
miljöartiklar (p=0,002). 

Krisjournalistiken innebar också att problemramen var vanligare än bland de 
övriga artiklarna (p=0,007)272, (se tabell 29). 

Trots att många av Hallandsåsartiklarna berörde de enskilda tunnelarbetarnas 
hälsa var det relativt ovanligt att de enskilda tunnelarbetarna fick träda fram, i 
human interest ramen (se tabell 29) eller som huvudkällor273 och själva berätta 
hur de upplevde riskerna274. I stället hamnade, precis som i den övriga arbets-
miljörapporteringen, uttalanden från experter och chefer i de berörda organisa-
tionerna i förgrunden. Sammanfattningsvis visar mina resultat att en omfattande 
bevakning av en händelse inte garanterar att frågan får en djupare belysning. 
Vid Hallandsåsrapporteringen förekom visserligen många olika nyhetsramar, 
men eftersom rapporteringen var hårt knuten till de enskilda fallen blev rappor-
teringen ändå väldigt episodisk. Resuméer, där man mer i detalj redogjorde för 
händelseutvecklingen kring Hallandsåsen och bakgrunden till giftutsläppet, fö-
rekom visserligen i enstaka artiklar under den mest intensiva rapporteringen och 
i årskrönikor. Men när tidningarna en gång gjort en sådan resumé eller återblick 
upprepades den inte senare. 

Olika arbetsmiljöfrågor - olika nyhetsramar 
En lärdom av detta kapitel är att det som regel var en eller ett par enskilda ar-
betsmiljöfrågor som dominerade en nyhetsram. I det följande vänder jag på re-
sonemangen och utgår från var och en av de sju arbetsmiljöfrågorna. Jag under-

                                                      
270 Banverket hade rollen som beslutande och beställande myndighet och Skanska som byggent-
reprenör och arbetsgivare. 
271 Asp (1998) följde under 10 dagar sex mediers rapportering om Hallandåsen, däribland Dagens 
Nyheter och Aftonbladet. Han bekräftar, liksom Håkansson (2000), att ansvarsfrågan var central i 
Hallandsåsbevakningen. 
272 Även åtgärderna var, som tabell 29 visar, fler i Hallandsåsmaterialet, men här var skillnaderna 
inte signifikanta (p=0,394). 
273 Enskilda arbetstagare eller drabbade var huvudkällor i 16 % av de 81 artiklarna. 
274 Asp (1998) visade i sin studie från Hallandsåsen att medierna rapporterade mycket mer om 
konsekvenserna av giftutsläppet för djur, natur mark och vatten än för människor (se också Hå-
kansson, 2000). 
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söker vilka nyhetsramar som mer eller mindre medvetet företrädesvis förknip-
pades med respektive arbetsmiljöområde och resonerar kring hur den medvetna 
eller omedvetna tillämpningen av nyhetsramar påverkade vilka aspekter av ar-
betsmiljöområdet som fick företräde (se tabell 30). 

Tabell 30. Fördelningen av nyhetsramar inom olika arbetsmiljöområden 
(artiklar i %) 
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Nyhetsram % % % % % % % 
Arbetsmiljöproblem 8 31 24 0 9 6 23 
Åtgärd/problem & åtgärd 3 8 13 18 26 2 17 
Utspel/konflikt 4 39 27 8 9 10 17 
Brottsfall/rättsfall 14 12 11 5 0 75 8 
Olycksfall 59 0 0 0 0 0 0 
Ekonomi 1 19 4 5 17 0 26 
Vetenskap 1 7 20 64 43 0 17 
Human interest 1 14 8 5 4 5 3 
Hallandsåsrelaterat 0 0 60 0 0 0 0 
Ingen av nyhetsramarna ovan 14 17 6 13 26 13 26 

Totalt (n)* (142) (218) (135) (39) (23) (242) (65) 
 
Episodisk 

72 22 61 19 19 73 10 

Tematisk 19 41 27 73 69 11 65 
Både episodisk & tematisk 8 37 13 8 13 15 24 

Totalt % 100 100 100 100 100 100 100 
Totalt fullstora artiklar (n) (72) (169) (94) (26) (16) (142) (49) 

Negativ 80 65 64 31 48 78 42 
Positiv 5 11 14 33 39 3 23 
Både &/Varken eller 15 24 21 36 13 19 35 

Totalt % 100 100 100 100 100 100 100 
Totalt (n) (142) (218) (135) (39) (23) (242) (65) 

* Observera att varje artikel kunde innehålla flera av nyhetsramarna ovan. 
 

Arbetsolyckor 
Av 142 artiklar om arbetsolyckor hade sammanlagt 73 % en olycks-, brotts- 
eller rättsfallsram. Dominansen av dessa nyhetsramar bidrog till att rapporte-
ringen om olyckor blev extremt episodisk och negativ. Trots fokuseringen på de 
enskilda fallen var de två nyhetsramar där enskilda personer hade den mest 
framträdande rollen, human interest och utspelsramen, relativt ovanliga i sam-
band med olycksrapporteringen. 

På grund av att olycksrapporteringen var så episodisk gavs det även minimalt 
utrymme för att belysa olyckor generellt i arbetslivet. Nyheterna om exempelvis 
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olycksförebyggande, olycksfallsstatistik, eller olycksfallsforskning var därför 
få. 

Våld eller hot om våld 
Våldsrapporteringen dominerades, som tabellen visar, av brottsfalls- och rätt-
fallsramen. Det straffrättsliga perspektivet på våld medförde, precis som journa-
listen Jane Ellen Stevens (1998) framhåller, att våldet i huvudsak presenterades 
som enskilda isolerade brottsincidenter istället för som förutsägbara problem 
som kan förebyggas (se också Rodgers & Thorson, 2000). Problematiserande 
artiklar av typen: ”Många chaufförer lämnar branschen. Dödshot, misshandel 
och skadegörelser” (Ab, 11/1-98) hörde därför till undantagen, liksom veten-
skapsartiklarna. 

Det straffrättsliga perspektivet innebar också att rättsliga åtgärder framstod 
som lösningen på våldet medan andra åtgärder fick mycket liten plats, något 
som bland annat visade sig i att endast fyra artiklar hade en åtgärdsram. 

Även om de drabbade hade en undanskymd plats i våldsartiklarna fick deras 
berättelser något lite mer utrymme i våldsartiklarna jämfört med i olycksartik-
larna till följd av att utspelsramen och human interest ramen var något vanliga-
re. 

Psykosociala faktorer 
Det var betydligt vanligare att artiklar om psykosociala faktorer satte in händel-
serna i ett större sammanhang än våld- och olycksartiklarna. Psykosociala fakto-
rer var, som framgår av tabell 30, den fråga som oftast skildrades med hjälp av 
en problem-, utspels-, human interest och/eller en ekonomisk ram. Det innebär 
att rapporteringen om psykosociala faktorer var mer tematisk än den om olyckor 
och våld samtidigt som de enskilda drabbade oftare kom till tals i denna arbets-
miljöfråga än i någon annan fråga. 

Kemiska/biologiska ämnen  
Rapporteringen om kemiska/biologiska risker var i stor utsträckning kris- och 
larmjournalistik som kretsade kring riskerna med kemikalier. Av 135 artiklar 
följde 81 giftutsläppet vid Hallandsåsen och flertalet vetenskapsartiklar (n=17) 
var forskarlarm om farliga kemikalier. Detta var inte oväntat. Som tidigare 
framgått, är nyhetsrapporteringen om kemikalier integrerad i miljöjournalisti-
ken, inom vilken just dramatiska kriser och katastrofer och alarmerande forsk-
ningsresultat har en central roll. Den relativt höga andelen utspel förklaras av att 
ansvarsfrågan fick stor plats i Hallandsåsartiklarna. Artiklarna om kemis-
ka/biologiska ämnen var, på grund av att tunnelarbetarna från Hallandsåsen fick 
så mycket utrymme i tidningarna, mycket mer episodiska än artiklarna om 
psykosociala arbetsmiljöfrågor. 
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Fysikaliska faktorer 
Två tredjedelar av artiklarna om fysikaliska faktorer hade en vetenskapsram (se 
också s 99). Forskningsrapporteringen rörde i huvudsak sambanden mellan 
elektromagnetiska fält (EMF) och olika hälsoeffekter. Den forskarkontrovers 
som Brante och Norman (1995) menade utmärkte mediernas rapportering om 
sambanden mellan EMF och elöverkänslighet i början av 1990-talet såg man 
under den här urvalsperioden lite av. Endast tre artiklar, eller 8 %, hade en ut-
spelsram. Notera också att åtgärdsramen var relativt vanlig, 18 % (n=7), medan 
den renodlade problemramen saknades. Att rapporteringen om fysikaliska fak-
torer var så vetenskapligt orienterad och så lite problemorienterad innebar bland 
annat att de drabbade doldes bakom siffer- och faktauppgifter och att artiklarna 
var mer tematiska än artiklar inom andra arbetsmiljöområden. 

Belastningsfaktorer 
Rapporteringen om belastningsfaktorer liknade den om fysikaliska faktorer så 
tillvida att vetenskapen fick mest utrymme följt av åtgärdsramen. Det medförde 
också att rapporteringen blev mer positiv än rapporteringen om andra ämnesom-
råden (se tabell 30). Det innebär också att vetenskapsramen, åtgärdsramen och 
den positiva ramen var vanligast inom de två arbetsmiljöområden tidningarna 
skrev minst om. Det tycks alltså vara så att en arbetsmiljöfråga som inte finns 
på tidningarnas dagordning ändå kan uppmärksammas om det sker något nytt 
inom framför allt forskningen på området. 

Generella arbetsmiljöfrågor 
Det finns frågor som inte kan hänföras till något av de specifika arbetsmiljöom-
rådena därför att de handlar om arbetsmiljö generellt. Sådana händelser fick ofta 
en problem-, utspels- eller ekonomisk inramning. Artiklarna om generella ar-
betsmiljöfrågor hade rubriker som: ”Skärpt praxis slår hårt mot arbetsskadade” 
(VF 30/1-98), ”Ge sjukvård till sjukskrivna ...” (DN 3/10-97) eller ”Skyll inte 
på lärarna” (DN 6/2-98). 

Men det fanns också aspekter där artiklarna om arbetsmiljö generellt hade 
större likheter med artiklarna om fysikaliska faktorer och belastningsfaktorer. 
Åtgärderna, och därmed också de positiva artiklarna, var fler än inom övriga 
arbetsmiljöområden. Detta var också till följd av ämnets karaktär det minst epi-
sodiska arbetsmiljöområdet. Det handlade ju om generella arbetsmiljöfrågor. 
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Sammanfattning 
Trots att arbetsmiljöproblematiken finns under alla arbetsmiljönyheter fanns det 
stora skillnader mellan hur de olika arbetsmiljöfrågorna framställdes i tidningarna 
som berodde på vilka nyhetsramar som tillämpades. Jag har i detta kapitel visat att 
valet av nyhetsram i en nyhetsberättelse om arbetsmiljö påverkar vilka problem, 
orsaker, effekter, åtgärder, aktörer275 och faser i problemets händelsestruktur som 
lyfts fram. 

Totalt fjorton nyhetsramar analyserades. Flertalet av dessa har undersökts i tidi-
gare studier av nyhetsramar, några ”nya” har tillkommit (den negativa och positiva 
nyhetsramen, samt brotts-, rättsfalls- och utspelsramen).  

Fyra av de nyhetsramar som den tidigare forskningen har funnit vara vanliga i 
nyhetsrapporteringen förekom även frekvent i mitt material. Det gällde problem-, 
olycks-, vetenskaps- och den episodiska ramen (se t.ex. Altheide, 1997; Dunwoody 
& Griffin, 1993; Einsiedel & Coughlan, 1993; Frewer m.fl., 1997; Griffin m.fl., 
1995; Iyengar & Simon, 1993; Singer & Endreny, 1987). Vetenskapsramen hade 
dock en något mer framträdande roll i arbetsmiljönyheterna än i många andra nyhe-
ter (se t.ex. Bauer m.fl., 1995; Hansen, 1994), även om det inom miljöjournalistiken 
alltid, som Djerf Pierre ( 1996:266) skriver, har funnits en kärna som bland annat 
”utgjorts av den dagsaktuella nyhetsrapporteringen kring alarmerande forsknings-
resultat. Precis som i tidigare forskning fann jag att åtgärder för att förbättra ar-
betsmiljön fick väldigt lite utrymme till följd av tidningarnas fokusering på negativa 
händelser och problem.  

Andra nyhetsramar förekom mindre frekvent i mitt material än i nyhetsjournalis-
tiken generellt. Det gällde framför allt konfliktramen, den ekonomiska ramen och 
human interest ramen (jämför t.ex. med Hansen, 1994a; Håkansson, 2000; Neuman 
m.fl., 1992; Price m.fl., 1997; Semetko & Valkenburg, 2000; Weiss & Singer, 
1988). Jag hade, på grund av de motsättningar som finns mellan arbetsmarknadens 
parter i arbetsmiljöfrågor, förväntat mig finna fler artiklar med konflikt eller eko-
nomisk ram. Motsättningarna har många gånger handlat om ekonomi, till exempel 
om vem som ska stå för kostnaderna för den arbetsrelaterade ohälsan eller för att 
förebygga ohälsa. Som exempel kan nämnas den debatt som uppstod i samband 
med att det statliga stödet till företagshälsovården drogs in år 1993 till följd av att 
Svenska Arbetsgivarföreningen inte önskade förnya arbetsmiljöavtalet (Nilsson, 
2003). Den ekonomiska aspekt som några år senare hamnade på tidningarnas löp-
sedlar, kostnaderna för den arbetsrelaterade ohälsan, var vid den här tidsperioden 
nästan helt frånvarande i tidningarna. Vidare hade det varit lika motiverat att ge ar-
betsmiljöproblemen ett mänskligt ansikte i nyheterna, d.v.s. en human interest ram 
som exempelvis de politiska problemen. Arbetsmiljö handlar ju till syvene och sidst 
om de enskilda individernas välmåga. 

                                                      
275 Jämför med Entman (1993) som säger att syftet med nyhetsramen är att definiera vilket pro-
blemet är, vilket innebär att fastställa vad en aktör gör till vilken kostnad, samt att diagnostisera 
orsakerna till problemet, gör moraliska bedömningar, föreslå åtgärder och förutsäga deras troliga 
effekter. 

 
169



En orsak till att konflikterna och de ekonomiska infallsvinklarna var få kan vara 
att arbetsmiljön ännu inte blivit en politisk fråga i tidningarna. En annan kan vara att 
arbetsmiljöbevakningen sköttes av andra reportrar än de etablerade politiska beva-
karna. Tidigare forskning har visat att konflikter är vanligare i artiklar om politik än 
i artiklar om andra ämnen (se t.ex. Sahlstrand, 2000:102) och politiska frågor hand-
lar många gånger om ekonomiska prioriteringar. 

Även om arbetsmiljörapporteringen var väldigt episodisk var den inte fullt så 
episodisk som tidigare nyhetsstudier har demonstrerat (se t.ex. Dunwoody & Grif-
fin, 1993; Iyengar & Simon, 1993). Hur episodisk eller tematisk rapporteringen av 
ett visst arbetsmiljöområde var berodde på hur de nyhetsramar som förknippades 
med området var uppbyggda och vilka faser i problemens händelsestruktur de beto-
nade. I nedanstående sammanfattning av innehållet i nyhetsramarna har jag delat in 
nyhetsramarna i episodiska, tematiska och både episodiska och tematiska nyhets-
ramar. Varje nyhetsram exemplifieras med en tidningsrubrik som belyser innehållet 
i nyhetsramen. 

 

Orsaker
Negativa

hälso-
effekter

Drabbad

Åtgärds-
effekter

Orsaker

Drabbad

Åtgärds-
effekter

 
 

Episodiska nyhetsramar 
Tre nyhetsramar var extremt episodiska: olycks-, brotts- och rättsfallsramen. 
 

Lokalt

Orsaker som förorsakade
skador

och ledde till
räddningsinsatser/
rättsliga åtgärder/

 
 
Artiklarna förknippades nästan uteslutande med olyckor och våld. Olycks- och 
brottsfallsartiklarna centrerades nästan helt till olyckans eller överfallets händelse-
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förlopp, och rättsfallsramen till det enskilda rättsfallet. Orsakerna till olyckan/ 
våldet, de mer långsiktiga negativa hälsoeffekterna, olycks- och våldsförebyggande 
åtgärder berördes endast i undantagsfall. Konsekvensen blev att dessa frågor 
framställdes som isolerade enskilda händelser och inte som problem. 

Tematiska nyhetsramar 
Till de tematiska nyhetsramarna räknades problem-, åtgärds-, ekonomi- och ve-
tenskapsramen. 

Problemramen kretsade framför allt kring de negativa hälsoeffekterna av ar-
betsmiljöproblem, medan orsakerna till problemen eller åtgärderna för att lösa 
problemen fick lite utrymme. Ansvarsfrågan, och då framför allt arbetsgivarens 
ansvar, var viktig i problemramen. Problemen beskrevs som generella medan 
orsaker, konsekvenser och åtgärder i regel diskuterades på individ- eller arbets-
platsnivå. Det var framför allt psykosociala faktorer och kemiska ämnen som 
skildrades som problem. 

  

Orsaker

Drabbad

“Allt fler stressade på arbetet”

Negativa
hälso-

effekter

 
I åtgärdsramen var, som namnet antyder, åtgärdsfasen i fokus. Trots detta 

fick åtgärdernas effekter och andra utvärderingar av åtgärderna lite utrymme, 
liksom beskrivningarna av de problem åtgärderna skulle lösa. De nationella åt-
gärderna dominerade. Hälften av åtgärdsartiklarna handlade om åtgärdandet av 
psykosociala problem. 

 

Orsaker Förväntad
ekonomisk

eller
hälsovinst

Drabbad

Negativa
hälso-

effekter

 
Vetenskapsramen byggde på forskningsresultat om en arbetsmiljörisk. Artik-

larna lyfte, på ett sakligt sätt, fram och förklarade ett samband mellan expone-
ring och negativa hälsoeffekter. Trots att artiklarna innehöll fler fakta- och sif-
feruppgifter än övriga artiklar var översättningsstrategier, som hade kunnat un-
derlätta artiklarnas begriplighet, ovanliga. Forskningsprocessen, metoderna och 
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de sociala sammanhang forskningen tillkommit i, var i hög grad osynliga och de 
drabbade var dolda bakom siffror. Flertalet vetenskapsartiklar handlade om ke-
miska ämnen, elektromagnetiska fält eller psykosociala faktorer. 

 

Drabbad

Nya 
forskningsresultat

Orsakssamband
förklaras

av
forskare

Negativa
hälso-

effekter

 
 

I den ekonomiska ramen betonades en ekonomisk aspekt. I flertalet artiklar 
presenterades ekonomin som orsak till arbetsmiljöproblem eller som ett medel 
att åtgärda ett problem. 

Både episodiska och tematiska arbetsmiljöområden och nyhetsramar 
Det var två ramar som ofta skildrade det generella med hjälp av enskilda fall, 
utspels- och human interest ramen. 

Utspels- och konfliktramen var ett slags uppmaning till aktion, en missnöjes-
yttring som riktade sig från en aktör, vanligen en arbetstagarrepresentant, mot 
en annan, vanligen en arbetsgivare. Artiklarna hade ofta en moralisk underton. 
Källorna var fler än i övriga nyhetsramar. Därutöver hade utspelsramen många 
likheter med problemramen (se ovan). Exempelvis var de vanligaste arbetsmil-
jöfrågorna de psykosociala. 

 

Orsaker

Drabbad

Negativa
hälso-

effekter
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I human interest ramen fick de drabbade kvinnorna ett ansikte. En kvinna 
fick berätta om sin sjukdomshistoria, om hur problemet uppstått, hur sympto-
men utvecklats, om vilka åtgärder som vidtagits och de eventuella effekterna av 
dem. Emotionella och sociala aspekter var centrala. Men kvinnans berättelse 
fick sällan stå för sig själv utan understöddes i allmänhet av en så kallad elitper-
son som ofta var en medicinsk expert. 
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  Kapitel 12  
Faktorer som influerade framingen av arbetsmiljö 

Kapitel 10 visade att det fanns såväl skillnader som likheter mellan vilka ar-
betsmiljöområden de olika tidningarna, redaktionella avdelningarna (sidvinjet-
terna) och könen prioriterade i nyhetsbevakningen. Detta kapitel ägnas åt att 
närmare undersöka huruvida skillnaderna också medförde skillnader i hur ar-
betsmiljön framställdes, d.v.s. vilka nyhetsramar som tillämpades. 

Nyhetsramar i olika tidningar 
Aftonbladet 
Resultaten av innehållsanalysen i kapitel 10 visade att Aftonbladet i flera avse-
enden skilde sig från övriga tidningar. Detta gällde även tidningens tillämpning 
av de undersökta nyhetsramarna, som i flera avseenden var mest extrem och 
dramatisk. Aftonbladet var den tidning som innehöll högsta andelen brotts- och 
rättsfalls-, utspels- och human interest artiklar, vilket fick till följd att rapporte-
ringen blev väldigt episodisk och negativ (se tabell 31). 

Att brotts- och rättsfallsartiklarna var så vanliga i Ab är en följd av att våld 
och hot om våld fick så stor plats i tidningen, d.v.s. frågor som i allmänhet 
skildrades ur ett straffrättsligt perspektiv. 

Utspelen var inte bara fler i Ab, de hade dessutom många gånger en starkare 
moralisk ton än i övriga tidningar. Artiklar med rubriker som: ”Jag blev trakas-
serad, sjukskriven och fick inte ett öre betalt” (17/9-97),”Politikertjejer hoppar 
av: Gubbvälde!”(25/9-97), ”Åttaåringen slog mig rakt över ansiktet” (27/11-
97), var vanliga. 

Human interest artiklarna var i genomsnitt tre gånger så vanliga i Ab som i 
övriga tidningar. Tidningen gav därmed enskilda arbetare, och då framför allt 
kvinnor som drabbats av psykosociala problem, ett mänskligt ansikte. 

Slutligen var forskningslarmen fler i Ab än i övriga tidningar. Av 18 veten-
skapsartiklar i Ab var 47 % larmrapporter jämfört med i genomsnitt 27 % i övriga 
tidningar. Även detta visar på tidningens preferens för dramatiska händelser. 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
Det fanns flera likheter i hur de två storstadsmorgontidningarna Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet presenterade arbetsmiljöfrågorna men också en del 
skillnader. Artiklarna i de båda tidningarna hade ungefär lika ofta en problem-, 
åtgärds-, brotts-, rättsfalls- och ekonomiram. 

Skillnaderna bestod i att DN något oftare än SvD publicerade artiklar med 
human interest, utspels-, olycksfalls- och vetenskapsram. Det var ingen annan 
tidning som innehöll fler vetenskapsartiklar. 
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Jämför man de två storstadsmorgontidningarna med övriga tidningar var ut-
spelen färre och de tematiska artiklarna fler. SvD var den tidning som innehöll 
högsta andelen tematiska fullstora artiklar av alla tidningar. Artiklarna om 
Hallandsåsen var dessutom fler i storstadstidningarna än i alla landsortstidning-
arna, undantaget HK. 

Tabell 31. Fördelning av nyhetsramar i olika tidningar (artiklar i %) 
 Storstadstidning Landsortstidning 
 Ab DN SvD VK VF BT HK 
Nyhetsram % % % % % % % 
Problem 17 15 17 17 12 17 15 
Åtgärd/problem & åtgärd 4 7 5 10 7 10 15 
Utspel/konflikt 27 15 12 18 21 26 12 
Brottsfall/rättsfall 34 28 29 20 28 27 25 
Olycksfall 2 10 7 16 18 5 8 
Ekonomi 7 7 6 10 8 15 8 
Vetenskap 10 13 10 13 11 2 6 
Human interest 15 7 3 4 2 8 6 
Hallandsåsrelaterat 10 10 12 4 6 7 17 
Ingen av nyhetsramarna ovan 15 17 18 17 8 12 13 

Totalt (n)*  (175) (166) (154) (134) (130) (86) (52) 
 
Episodisk 

 
50 

 
40 

 
32 

 
47 

 
53 

 
36 

 
55 

Tematisk 23 37 50 37 27 34 17 
Både episodisk & tematisk 27 23 18 17 20 30 28 

Totalt % 100 100 100 100 100 100 100 
Totalt fullstora artiklar (n) (139) (90) (76) (101) (90) (67) (29) 

Negativ 74 67 69 66 62 64 56 
Positiv 9 11 7 10 12 16 13 
Både &/Varken eller 17 22 23 23 25 20 31 

Totalt % 100 100 100 100 100 100 100 
Totalt (n) (175) (166) (154) (134) (130) (86) (52) 

* Observera att varje artikel kunde innehålla flera av nyhetsramarna ovan. 

Hälsinge Kuriren 
Det fanns stora skillnader mellan landsortstidningarna i tillämpningen av ny-
hetsramar. Den tidning som skilde sig mest från de övriga var Hälsinge Kuriren. 
Andelen artiklar om åtgärder var högre och utspelen färre. Tidningen hade ock-
så den mest episodiska och den minst negativa rapporteringen av alla tidningar. 
Dessutom innehöll HK högsta andelen Hallandåsrelaterade artiklar, vilket var 
en följd av att tidningen, som tidigare visats (s 123), gjorde lokala uppföljningar 
på temat. 

Västerbottens Kuriren och Västerbottens Folkblad 
I resultaten från innehållsanalysen i kapitel 10 visade jag på likheterna i arbets-
miljöinnehåll mellan Västerbottens Kuriren och Västerbottens Folkblad. När det 
gäller tillämpningen av nyhetsramar liknade de varandra så tillvida att olycks-
falls- och vetenskapsramen var vanligare än i övriga landsortstidningar. Det är 
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rimligen en följd av att tidningarna skrev mer om olyckor än andra tidningar 
och av att tidningarna utges i en universitetsstad. Det senare förklarar också var-
för Västerbottenstidningarna publicerade fler vetenskapsartiklar än alla tidning-
ar, undantaget DN. Därutöver publicerade VK och VF en mindre andel human 
interest artiklar276 och artiklar med både episodisk och tematisk nyhetsram än 
de två övriga landsortstidningarna. Det var något förvånande då presentationen 
av enskilda lokala fall är ett sätt för lokaltidningar att ”domesticera”277 nyheter 
och skapa geografisk och kulturell närhet till läsarna, något som brukar anses 
vara särskilt viktigt för just landsortstidningar.Det fanns också intressanta skill-
nader mellan VK och VF. Problem- och åtgärdsramen förekom mer frekvent i 
VK och utspels-, brotts- och rättsfallsramen i VF. Därför var arbetsmiljörappor-
teringen i VK mer tematisk än den i VF. Det skulle kunna vara en effekt av att 
VK var en större tidning än VF, med fler specialredaktioner och specialreport-
rar, något som brukar medföra att den tidsaktuella nyhetsbevakningen får mer 
utrymme. 

Borlänge Tidning 
Slutligen skilde sig även Borlänge tidning från övriga tidningar i några avseen-
den. Det var den tidning som innehöll högsta andelen positiva artiklar och artik-
lar med ekonomiram. Utspelen förekom dessutom ungefär lika frekvent som i 
Ab. Det beror på att de psykosociala frågorna var det mest prioriterade arbets-
miljöområdet i BT och att dessa frågor oftare än andra förknippades med just de 
här nyhetsramarna. 

Tidningarnas eget material jämfört med nyhetsbyråmaterialet 
Nyhetsbyråmaterialet skilde sig i flera avseenden från tidningarnas egenproduce-
rade artiklar (se tabell 32). Att de tre nyhetsramarna brotts-, rätts- och olycksfalls-
ramen förekom mer frekvent i nyhetsbyråmaterialet var förväntat mot bakgrund 
av att många nyhetsbyråartiklar, enligt innehållsstudien (s 106), handlade om våld 
och olyckor. Flertalet andra nyhetsramar, såsom problem-, åtgärds-, utspels- och 
ekonomiramen var betydligt vanligare i tidningarnas eget material. En orsak är att 
dessa nyhetsramar oftare än andra nyhetsramar förknippades med psykosociala 
frågor, som var vanligare i det egna materialet (se tabell 8, s 106). 

En enda av nyhetsbyråartiklarna hade human interest ram och jämförelsevis 
få artiklar utspelsram. Det medförde att enskilda drabbade ytterst sällan var hu-
vudkällor i nyhetsbyråmaterialet278. Det kan finnas flera orsaker till det. En är, 
som en av de intervjuade nyhetsbyråreportrarna i produktionsstudien berättade, 

                                                      
276 Här bör påpekas att human interest artiklarna var få, i BT och HK totalt 10 artiklar och i VK 
och VF totalt 7 artiklar. 
277 Tjernström (20001:35) använder begreppet domesticering för att beskriva hur nationella tid-
ningar "tämjer internationella nyheter", d.v.s. anpassar dem till svenska läsare. På samma sätt 
domesticerar lokaltidningarna nationella nyheter för att de ska passa för den lokala läsekretsen. 
278 I 3 % av nyhetsbyråatiklarna hade en enskild drabbad huvudrollen, jämfört med 19 % i tid-
ningarnas egna artiklar.  
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att nyhetsbyråreportern mycket sällan är ute på fältet och intervjuer med enskil-
da drabbade kräver nog i allmänhet personliga intervjuer. Det är också svårare 
för en svensk nyhetsbyrå att skriva om enskilda lokala fall, med tanke på att de 
måste anpassa sig till vitt skilda medier runt om i landet. Det gör de bland annat 
genom att skriva mer distanserat och mindre intimt än tidningarna (se Hultén, 
1999:316), d.v.s. genom att inte tillämpa en human interest eller utspelsram. 

Tabell 32. Fördelning av nyhetsramar i egen- och nyhetsbyråproducerat material (antalet 
artiklar) 

 Egen- 
producerad 

artikel 

Nyhetsbyrå-
artikel 

Nyhetsram % % 
Problem 19 11 
Åtgärd/problem & åtgärd 9 4 
Utspel/konflikt 24 11 
Brottsfall/rättsfall 25 32 
Olycksfall 7 14 
Ekonomi 11 4 
Vetenskap 9 14 
Human interest 9 0 
Hallandsåsrelaterat 10 9 
Ingen av nyhetsramarna ovan 17 17 

Totalt (n) (556) (289) 
 
Episodisk 

 
46 

 
44 

Tematisk 30 43 
Både episodisk & tematisk 24 13 

1Totalt % 100 100 
1Totalt (n) (477) (88) 

Negativ 68 66 
Positiv 11 8 
Både &/Varken eller 21 26 

Totalt % 100 100 
Totalt (n) (556) (289) 

1Observera att episodiskt/tematiskt endast är beräknat utifrån fullstora artiklar. 
 

På grund av de många brotts-, rätts- och olycksfallsartiklarna var det rimligt 
att anta att de episodiska artiklarna var mer frekventa i nyhetsbyråmaterialet. 
Men om man exkluderar de många nyhetsbyrånotiserna var andelen tematiska 
artiklar betydligt högre i nyhetsbyråmaterialet än i tidningarnas eget material (se 
tabell 32), vilket antyder att nyhetsbyråmaterialet inte skulle behöva vara så epi-
sodiskt om tidningarna tog in fler fullstora nyhetsbyråartiklar. 
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Nyhetsramar under olika sidvinjetter 
Skillnader i arbetsmiljöinnehåll mellan artiklar publicerade under olika sidvin-
jetter (se s 125) ledde också till skillnader i tillämpningen av nyhetsramar. Som 
tabell 33 visar var de två extremerna i detta avseende artiklar under special- och 
utrikesvinjetterna. 

Tabell 33. Fördelning av nyhetsramar under olika sidvinjetter (artiklar i %) 
 Lokalt Inrikes Utrikes Special 
Nyhetsram % % % % 
Problem 15 16 6 25 
Åtgärd/problem & åtgärd 11 6 2 7 
Utspel/konflikt 23 19 3 25 
Brottsfall/rättsfall 30 28 42 11 
Olycksfall 13 5 23 3 
Ekonomi 12 6 2 12 
Vetenskap 6 13 8 12 
Human interest 7 4 0 19 
Hallandsåsrelaterat 3 20 1 1 
Ingen av nyhetsramarna ovan 14 12 16 24 

Totalt (n)* (311) (328) (101) (118) 
 
Episodisk 

 
50 

 
46 

 
64 

 
19 

Tematisk 25 37 19 48 
Både episodisk & tematisk 25 17 17 32 

Totalt % 100 100 100 100 
Totalt (n) (252) (180) (36) (93) 

Negativ 68 66 70 65 
Positiv 13 9 5 14 
Både &/Varken eller 20 25 25 20 

Totalt % 100 100 100 100 
Totalt (n) (311) (328) (101) (118) 

* Observera att varje artikel kunde innehålla flera av nyhetsramarna ovan. 

Artiklar på specialsidorna 
Bland de artiklar som var placerade under specialvinjetterna279 fanns det mer än 
dubbelt så många tematiska artiklar som under övriga sidvinjetter. Det beror i 
sin tur på vilka andra nyhetsramar som tillämpades på dessa sidor. Flertalet spe-
cialartiklar skildrade arbetsmiljöfrågorna som problem, utspel, ekonomiska frå-
gor eller vetenskap. Om olyckor och våld hade kunnat få mer utrymme under 
specialvinjetterna än vad de fick280 hade denna rapportering inte behövt vara 
fullt så episodisk som den nu var. Under specialvinjetterna var 26 % av vålds- 
och olycksartiklarna tematiska vilket kan jämföras med i genomsnitt 6 % under 
övriga sidvinjetter. 

                                                      
279 En majoritet av artiklarna var placerade under näringslivs-, ekonomi-, kvinno-, hälso- eller 
medicinvinjetter. 
280 Totalt 27 artiklar under specialvinjetterna handlade om våld/hot om våld eller olyckor. 
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Det var inte bara fördjupningarna som var vanligare på specialsidorna, ar-
betsmiljöproblemen fick dessutom oftare än under andra sidvinjetter ett mänsk-
ligt ansikte, d.v.s. en human interest ram. Det är framför allt en följd av att hu-
man interest artiklarna fick stort utrymme under Aftonbladets ”Kvinna-vinjett”, 
13 av 22 human interest artiklar på specialsidorna var placerade där. En ameri-
kansk studie bekräftar att human interest artiklar ofta hamnar på dagstidningar-
nas kvinnosidor (Weiss & Singers, 1988).  

Jag visade i kapitel 10 att andelen exklusiva nyheter var störst bland special-
artiklarna. Exklusiviteten visade sig också i att specialartiklarna mer sällan 
stämde in på de undersökta nyhetsramarna än artiklar under övriga sidvinjetter. 

Mot bakgrund av det redovisade var det något förvånande att åtgärderna inte 
fick mer plats under specialvinjetterna än under övriga sidvinjetter. 

Utrikesartiklar 
Utrikesartiklarna kan i många avseenden sägas vara motsatsen till specialartik-
larna. På grund av ett stort antal artiklar om våld och olyckor på utrikessidorna, 
som nästan uteslutande beskrevs i termer av brotts-, rätts- eller olycksfall, blev 
denna rapportering mer episodisk och negativ än den under andra sidvinjetter. 
Andra, mer tematiska nyhetsramar, fick lite utrymme jämfört med under övriga 
sidvinjetter. Följden blev att tidningarna ytterst sällan visade på arbetsmiljöpro-
blem utanför Sveriges gränser. Arbetsmiljö blev ett svenskt problem och inte, 
som det exempelvis hade kunnat skildras, ett EU-problem. 

Lokal- och inrikesartiklar 
Det fanns också flera skillnader mellan de lokala arbetsmiljöartiklarna och inri-
kesartiklarna. Variationen av nyhetsramar var större bland de lokala artiklarna 
än bland inrikesartiklarna. De lokala artiklarna beskrev oftare arbetsmiljöhän-
delserna som åtgärder, ekonomiska spörsmål, utspel, human interest eller 
olycksfall än inrikesartiklarna. De tre senare nyhetsramarna bidrog till att de 
lokala artiklarna var mindre tematiska än inrikesartiklarna. Dessutom var de 
tematiska vetenskapsartiklarna fler på inrikessidorna. 
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Könsskillnader i tillämpningen av nyhetsramar 
Av den genomförda innehållsanalysen i kapitel 10 konstaterade jag att mjuka 
arbetsmiljöfrågor företrädesvis bevakades av kvinnliga reportrar medan hårda 
arbetsmiljöfrågor var de manliga reportrarnas revir. I föregående kapitel visade 
jag att arbetsmiljöområdena relaterade till olika nyhetsramar. Det är således 
rimligt att anta att könsskillnader när det gäller reportrarnas bevakningsområden 
även ledde till könsskillnader i tillämpningen av nyhetsramar. 

Tabell 34 bekräftar att det fanns differenser när det gäller kvinnliga och man-
liga reportrars tillämpning av nyhetsramar. Framför allt förekom problem-, åt-
gärds-, vetenskaps- och human interest ramen mer frekvent i arbetsmiljöartiklar 
skrivna av kvinnor medan brotts-, rätts- och olycksfallsramen var betydligt van-
ligare i artiklar skrivna av män, liksom artiklar relaterade till Hallandsåsen281. 

Tabell 34. Fördelning av nyhetsramar i artiklar skrivna av journalister med olika kön (ar-
tiklar i %) 

 Kvinna Man  
Nyhetsram % % 
Problem 23 16 
Åtgärd/problem & åtgärd 10 6 
Utspel/konflikt 25 28 
Brottsfall/rättsfall 18 29 
Olycksfall 3 8 
Ekonomi 13 10 
Vetenskap 14 4 
Human interest 12 8 
Hallandsåsrelaterat 6 14 
Ingen av nyhetsramarna ovan 17 15 

Totalt (n)* (267) (279) 
 
Episodisk 

 
32 

 
55 

Tematisk 43 23 
Både episodisk & tematisk 26 22 

Totalt % 100 100 
Totalt (n) (249) (258) 

 
Negativ 67 69 
Positiv 12 9 
Både &/Varken eller 20 22 

Totalt % 100 100 
Totalt (n) (267) (279) 

* Observera att varje artikel kunde innehålla flera av nyhetsramarna ovan. 
 
Karaktären hos dessa skilda nyhetsramar medförde att kvinnornas arbetsmiljö-

rapportering blev betydligt mer tematisk och något mer positiv än männens. 
                                                      

281 Tabell 24 visade att de manliga reportrarna rapporterade mer frekvent om kemiska/biologiska 
ämnen än de kvinnliga (se s 129). Differensen beror nästan uteslutande på att männen följde hän-
delseutvecklingen vid Hallandsåstunneln i mer än dubbelt så många artiklar som kvinnorna. 
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En orsak till könsskillnaderna kan vara att kvinnorna skrev mer om psykosociala 
faktorer och männen om våld och olyckor (se tabell 37 i bilaga 6). En majoritet av 
de human interest artiklar som var skrivna av kvinnor var publicerade under Afton-
bladets ”Kvinna”, vilket ger en antydan om att kvinnorna kan ha varit fler än män-
nen på Kvinna-redaktionen282. 

Men det kan också vara så att reportrar av olika kön tillämpade delvis olika ny-
hetsramar när de skrev om samma arbetsmiljöfrågor. Exempelvis indikerar resulta-
ten att det, nästan oavsett ämnesområde, var kvinnorna som skrev flertalet veten-
skapsartiklar (se tabell 34, s 181 och tabell 37 i bilaga 6). Underlaget är emellertid 
för litet för att det ska gå att dra några säkra slutsatser om dessa samband. 

                                                      
282 Samtliga nio human interest artiklar med byline som var publicerade på denna sida var skrivna 
av kvinnor. 
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Sammanfattning 

Nyhetsramar som effekter av tidningarnas olika villkor 
Aftonbladet skilde i flera avseenden ut sig som den traditionella kvällstidning den 
är. Tidningen innehöll högsta andelen artiklar med brotts- rättsfalls-, utspels- och 
human interest ram och högsta andelen alarmerande vetenskapsartiklar. En delför-
klaring kan vara tidningens behov av att dramatisera för att kunna sälja lösnum-
mer283. De många human interest och utspelsartiklarna kan också vara resultatet av 
medvetna redaktionella satsningar för att lyfta fram enskilda drabbade, på exempel-
vis Aftonbladets Kvinna-sida284 (se också s 131). 

Den så kallade kvällspressjournalistiken som Aftonbladet bedriver, som för med 
sig tillämpningen av vissa nyhetsramar, brukar också förknippas med tabloidforma-
tet. Flera av dagstidningarna i studien - DN, SvD och VK - har efter studiens avslu-
tande övergått till tabloidformatet285. Enligt Stúr (2005) är det inte bara formatet 
som ändras när en dagstidning övergår till tabloidformat, utan också artiklarnas in-
nehåll, något som enligt henne bland annat kan gå ut över bevakningen av arbets-
marknadsfrågor (dit också arbetsmiljöfrågorna kan räknas), (Stúr, I: Jacobsson, 
2005-09-28). 

Tre tidningar utmärkte sig genom att publicera en högre andel tematiska artiklar 
än övriga tidningar, SvD, DN och VK. En förklaring kan vara tidningarnas politiska 
färg och målgrupper. DN och VK286 är liberala tidningar som säger sig verka i en 
upplysnings- eller folkbildningstradition (Dagens Nyheter, 2004-06-16) och SvD, 
en obunden moderat tidning, som riktar sig till högutbildade människor (Svenska 
Dagbladet, 2004-06-16). Tidningarna utges dessutom på orter där det bor många 
högutbildade människor. Samtliga tre tidningar har som policy att framstå som seri-
ösa. Den fördjupade bevakning som tematiska artiklar kan ge kan bidra till att ge ett 
seriöst intryck. 

Tematiska artiklar tar i allmänhet mer resurser i anspråk att producera än episo-
diska, därför kan DN:s och VK:s goda ekonomi (se bilaga 1, s 281) vara en annan 
förklaring till de många tematiska artiklarna. Samtidigt är SvD ett exempel på att 
även en tidning med relativt dålig ekonomi och låg produktion av arbetsmiljöartik-
lar, men med stora personella resurser, ändå kan ha en fördjupad arbetsmiljöbevak-
ning, medan Ab är exempel på att en tidning med goda ekonomiska och personella 
resurser ändå kan ha en relativt episodisk rapportering. Det visar på betydelsen av 
vilka redaktionella satsningar tidningarna gör på arbetsmiljöbevakningen. 

                                                      
283 Även Semetko och Valkenburg (2000) visar i en holländsk studie att konflikt- och human inte-
rest ramen är vanligast i sensationsinriktade dagstidningar eller nyhetsprogram. 
284 På Aftonbladets hemsida uppger tidningen att man har som policy att ge ”röst åt vanligt folk”. 
285 Övergången till tabloidformat har blivit ett sätt för en tidning att skära ner på pappers- och 
tryckkostnader och därmed möta en hårdnade mediekonkurrens (Hvitfelt & Nygren, 2005). 
286 VK:s nyhetschef Catarina Saha säger vid en intervju (950405) att ”VK har ett arv att förvalta, 
att vara en seriös tidning.” Det innebär, enligt Saha, bland annat att man är noga med faktagransk-
ning och att man försöker ge en mångsidig bild av det som händer i spridningsområdet (se också 
http://www.vk.se). 
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Det fanns också stora skillnader mellan de fyra landsortstidningarna. Exempelvis 
innehöll VK och VF mer än dubbelt så många vetenskaps- och olycksfallsartiklar 
som BT och HK. En orsak kan vara infrastrukturen på utgivningsorterna, som bland 
annat påverkar vilka källor som finns tillgängliga. VK och VF har sina huvudkontor 
i Umeå där landstinget och universitetet är de största arbetsgivarna. Därför hade VK 
under den här perioden både en vetenskaps- och en landstingsreporter och VF en 
landstingsreporter anställd. BT och HK verkar på industriorter med vikande ar-
betsmarknad. 

Även HK skilde sig i flera avseenden från övriga tidningar. Bland annat innehöll 
tidningen den lägsta andelen tematiska artiklar, vilket skulle kunna vara en effekt av 
att tidningens dåliga ekonomi hade lett till ett ökat behov av nyhetsbyråmaterial. Å 
andra sidan visade mina analyser att de fullstora nyhetsbyråartiklarna var mer tema-
tiska än tidningarnas egenproducerade artiklar, vilket antyder att det är redaktionella 
faktorer som påverkar vilket nyhetsbyråmaterial en tidning tar in287. Att inte de full-
stora nyhetsbyråartiklarna fick mer utrymme i HK, eller i de övriga tidningarna, är 
sannolikt en konsekvens av att egna nyheter anses ha högre nyhetsvärde än nyhets-
byråartiklar, vilket gör att nyhetsbyrånotiser får fungera som utfyllnad. 

Nyhetsramar som effekter av redaktionella villkor 
Artiklarna under utrikes- och specialvinjetterna (”Näringsliv”, ”Kvinna”, ”Hälsa”, 
etc.) var de två extremerna när det gällde vilka nyhetsramar de innefattade. På utri-
kessidorna dominerade de episodiska brotts-, rätts- och olycksfallsartiklarna och 
under specialvinjetterna de tematiska problem-, utspels-, ekonomi- och vetenskaps-
artiklarna. Det kan finnas flera bidragande orsaker till att specialartiklarna var avse-
värt mer tematiska än artiklar under lokal-, inrikes- och utrikesartiklarna. 

En orsak kan ha varit att det i allmänhet är specialreportrar som skriver under 
specialvinjetter och specialreportrar arbetar inte under samma tidspress som allmän-
reportrar som i första hand bevakar dagsaktuella händelser (se Nohrstedt, 1994). 
Den medvetna eller omedvetna aktiveringen av tematiska nyhetsramar kräver mer 
analytisk eftertanke och längre produktionstider än aktiveringen av enklare och mer 
schablonartade episodiska nyhetsramar. 

De många tematiska specialartiklarna kan också förklaras med att journalisternas 
tillämpning av nyhetsramarna tycks vara ämnesberoende. Under specialvinjetterna 
fick psykosociala faktorer, som var det arbetsmiljöområde som skildrades med 
störst variation av nyhetsramar, mer utrymme procentuellt än under övriga sidvin-
jetter (som framgått av innehållsanalysen). 

                                                      
287 VK och BT som prenumererade på färdiga in- och utrikessidor från FLT var undantagna från 
detta. 
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Nyhetsramar som effekter av reportrarnas kön 
Det fanns också, som tydligt framgått, skillnader mellan de kvinnliga och manliga 
reportrarnas framing av arbetsmiljön. Kvinnornas rapportering var avsevärt mer 
tematisk än männens. Exempelvis var vetenskapsramen tre gånger så vanlig i de 
kvinnliga reportrarnas artiklar. Det förefaller i första hand vara en följd av att re-
portrar av olika kön rapporterar om skilda arbetsmiljöområden, men eventuellt kan 
det också vara så att reportrarna medvetet eller omedvetet tillämpar delvis skilda 
nyhetsramar vid bevakningen av samma ämnesområden. 

Orsakerna är sannolikt desamma som jag tidigare anfört, att kvinnliga och 
manliga journalister värderar nyheter olika, tilldelas olika specialområden och 
att kvinnliga journalister i genomsnitt har högre utbildningsnivå och i högre ut-
sträckning är specialiserade än männen (se Djerf Pierre, 2001; Ghersetti, m.fl., 
2001; Jönsson, 2004:233; Löfgren Nilsson, 1992, 2000; Zillicus-Tikkanen, 
1993). Det är också möjligt att männen oftare än kvinnorna tar på sig eller till-
delas rutinbevakningsuppdrag inom vilka nyhetsramarna troligen är mer be-
gränsade. 
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DEL IV 
PRODUKTIONSVILLKORENS 

BETYDELSE FÖR ARBETSMILJÖ-
INNEHÅLLET 

Varför uppmärksammade tidningarna arbetsmiljöfrågorna främst när de för-
knippades med dramatik, våld eller stress? Vilka faktorer inverkade på journa-
listernas framing av arbetsmiljön? Hur kan journalisternas rutiner och de all-
männa journalistiska villkoren ha präglat arbetsmiljöjournalistiken? Det är någ-
ra av de frågor som resultaten i del III ”Arbetsmiljön i sju dagstidningar” ledde 
fram till. I denna del, som i första hand handlar om reportrarnas egen produk-
tion av nyheter, ska jag med hjälp av resultaten från tre olika delstudier försöka 
besvara dessa frågor. 

I den första delstudien, som jag benämner vetenskapsjournalistikstudien, inter-
vjuades 18 reportrar som skrivit nyhetsartiklar om arbetsmiljöforskning och 16 
forskare som medverkat som källor i artiklarna. I den andra studien, som går under 
beteckningen redaktionsstudien, studerades under en veckas tid det journalistiska 
arbetet på en tidningsredaktion. I den tredje studien, här kallad prioriteringsstudien, 
fick några journalister besvara en e-post-enkät om hur de uppfattade att arbetsmil-
jöbevakningen prioriterades på deras tidning. 

Här är det viktigt att poängtera att även om vetenskapsjournalistikstudien utgår 
från vetenskapsartiklar präglas även denna rapportering till stor del av samma vill-
kor som präglar annan nyhetsjournalistik. Tidigare forskning har visat att veten-
skapsreportrar och andra specialreportrar i första hand uppfattar sig som nyhetsre-
portrar och i andra hand som specialreportrar (se t.ex. Finer, 2005; Hansen, 1994a). 
Mina studier indikerar dessutom att det sällan är vetenskapsreportrar som skriver 
forskningsnyheter288. 

Resultaten från de tre delstudierna behandlas i den fortsatta presentationen som 
en helhet. För att läsaren ändå ska kunna härleda de olika tolkningarna, citaten och 
referaten till rätt studie har jag i texten särskilt markerat de resultat som härstammar 
från redaktionsstudien på ”Nyhetsbladet” respektive prioriteringsstudien. Alla övri-
ga citat eller referat härrör från vetenskapsjournalistikstudien. 

                                                      
288 Av de sammanlagt 18 intervjuade reportrarna var 10 allmänreportrar och 8 specialreportrar, 
varav en var universitetsreporter och två frilansande medicinreportrar. 
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  Kapitel 13  
Journalistiska rutiner i praktiken 

Rutiner är avgörande för att det dagliga nyhetsarbetet ska fungera, det bekräftades i 
produktionsstudierna. Nyhetsarbetet är egentligen en paradox där ordning och kaos 
samexisterar. Samtidigt som tidningarna hela tiden strävar efter att hitta nya och 
oväntade nyheter behövs de dagliga rutinerna för att hantera det oförutsedda. ”Det 
är”, som en reporter på Nyhetsbladet sade, ”viktigt att det är så få överraskande 
moment som möjligt på en tidning”. 

Därför gjorde man på redaktionerna dagligen upp planer för hur man skulle han-
tera oförutsedda händelser. Bland annat ingick det i rutinerna att ha alternativa be-
vakningsuppdrag som reportrarna kunde ta till om något jobb ”sprack”, d.v.s. om 
det av någon anledning inte blev av, till exempel därför att källorna var otillgängliga 
källor eller för att storyn inte ”höll måttet”. Utan dessa alternativa planer skulle man 
på redaktionerna riskera att inte kunna fylla tidningen. 

De individuella reportrarna har rutiner för alla de olika moment som ingår i ny-
hetsproduktionen. Jag vill med nedanstående exempel från Nyhetsbladet illustrera 
några av alla rutiner som kan ingå i nyhetsreportrarnas dagliga arbete.  

En vanlig dag för en specialreporter på Nyhetsbladet 

07.00 Janne (fingerat namn) inleder sin arbetsdag hemma med att läsa Ny-
hetsbladet och närmaste konkurrentens tidning och med att lyssna på 
morgonekot på radion. 

08.45 Janne anländer till redaktionen. Han medverkar, tillsammans med 
andra specialreportrar och en redaktionssekreterare, i ett ämnesgrupp-
möte. Gruppen diskuterar dagens och veckans nyhetsbevakning. 

09.00 Janne svarar på e-post, brev och telefonsamtal från läsare och tipsare 
och pratar jobb med sina kollegor. 

09.15 På morgonens redaktionsmöte får Janne veta vilka bevakningsuppdrag 
kollegorna ska jobba med under dagen. Mötet har informationskarak-
tär då flertalet av jobben redan är utlagda. 

ca 09.30 Janne redogör för och diskuterar ett av dagens bevakningsuppdrag 
med sin närmaste chef, redaktionssekreteraren. 
Han förbereder uppdraget genom att läsa den information som var or-
saken till att händelsen uppmärksammades, t.ex. ett pressmeddelande. 
Han söker igenom tidningens egna klipparkiv för att kontrollera att 
tidningen eller konkurrenterna inte nyligen har skrivit om händelsen 
och för att få uppslag till hur han ska närma sig ämnet. 
Janne ringer runt till de presumtiva källorna. Han intervjuar dem direkt 
eller bokar tid med dem för intervjuer senare under dagen. Efter 10-
tiden minskar hans möjligheter att få tag på folk. 
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Om han ska göra ett reportage förhandlar han i allmänhet med fotoav-
delningen för att få tillgång till en fotograf. 

ca 10.00 Jannes arbete med att söka efter källor, samla in information och läsa 
det insamlade materialet fortgår under dagen. Parallellt med bevak-
ningsuppdraget läser han kontinuerligt TT telegram för att avgöra om 
någon nyhet bör följas upp. 

ca 16.00 Janne stämmer av med redaktionssekreteraren om vad han har hittat 
under dagen och diskuterar den blivande artikelns längd, vinkel, och i 
vissa fall placering.Han skriver artikeln, vilket normalt tar mellan fem-
ton minuter och en timme. Han börjar med att skriva igenom hela arti-
keln en gång och gör därefter omdisponeringar i texten och filar på 
formuleringar. 

ca 17.00 Om Janne är osäker på någonting i texten ber han någon kollega som 
är mer insatt i ämnet att läsa den och när artikeln är färdigbearbetad 
ber han någon vid nyhetsdesken att läsa igenom den. 
Slutligen går Janne till redigeringen för att kontrollera texten och för 
att hjälpa till att skingra eventuella oklarheter kring artikeln. 

17.30 - Janne lämnar redaktionen för dagen men lämnar mobilen på ifall redi-
geringen har några frågor. 
På kvällen läser han tidskrifter och ser på TV-nyheter. 

 
Det finns fyra rutiner, utöver framingen, som jag menar är särskilt grundläggande 

för de enskilda reportrarnas produktion och dessa är: kategorisering, nyhetsvärde-
ring, bevaknings- och skrivrutiner. Dessa fyra rutiner är helt avgörande för att Jan-
ne, i exemplet ovan, ska hinna producera sina artiklar i tid före deadline. 

Kategoriseringen sker i samma stund Janne får en idé till eller ett tips om någon 
ur nyhetssynpunkt intressant händelse eller fråga. När han har kategoriserat händel-
sen eller frågan värderar han den. Utfallet av kategoriseringen och nyhetsvärde-
ringen avgör om och hur han går vidare med uppdraget. För att kunna gå vidare är 
han beroende av källor för information. För att vara säker på att i god tid innan 
deadline hinna identifiera, få kontakt med och intervjua erforderliga källor följer 
han rutiner som att ringa och boka upp källorna före klockan 10 och att söka i tid-
ningens klipparkiv. Han följer dessutom rutinmässigt andra medier och läser in-
kommande tips och information för att hitta nya uppslag till nyheter som han kan ta 
till om ”jobbet spricker”. Slutligen har Janne sällan mer än en timme på sig för att 
sammanfatta och tolka det insamlade materialet och formulera det i en skriven text 
som både är anpassad till nyhetsformatet och läsarna. Det kräver rutin. Vilka ny-
hetsramar Janne aktiverar i samband med skrivandet beror på om han har hållit fast 
vid sin ursprungliga kategorisering eller om han har tagit över eller influerats av 
källornas nyhetsramar. Nedan gör jag en fördjupad genomgång och ger exempel på 
vad dessa fyra rutiner kan innebära och hur de kan påverka innehållet. 

 
190

•



Kategorisering för kontroll 
Kategoriseringen sker rutinmässigt, vid upprepade tillfällen under nyhetspro-
duktionens gång, på många nivåer i organisationen. Jag fann att kategorisering-
arna hjälpe journalisterna att kontrollera såväl nyhetsinnehåll som tid och rum. 

Kategorisering för kontroll av artiklarnas innehåll 
I samma stund som man vid en av Nyhetsbladets nyhetsdeskar bestämde att en 
händelse eller en fråga skulle bevakas fick uppdraget ett arbetsnamn, en identi-
fikationsetikett som också var ett nyhetstema, t.ex. ”Nytt attentat mot affär i 
natt” eller ”Diskriminering på tvättinrättning”. Denna initiala klassificering på-
verkade både vilken redaktionell avdelning och reporter som fick uppdraget och 
sedermera även nyhetens placering i tidningen. Kategoriseringen av en händelse 
som ett attentat eller som diskriminering leder ofrånkomligt reportrarnas tankar 
åt ett visst håll. Därför kan arbetsnamnet, som bland annat Berkowitz (1992) har 
påvisat, påverka hur reportrarna närmar sig sina uppdrag, t.ex. vilka nyhetsra-
mar de aktiverar och vilka hypoteser de ställer upp289. 

Journalisterna använder sig av en hel uppsättning genrer, ämnen, teman och 
vinklar för att göra de innehållsmässiga kategoriseringarna av nyheter. Gränser-
na mellan kategorierna tycks vara glidande, exempelvis kunde medicin, skola 
och ekonomi både räknas som en genre, ett ämne och ett tema. Några exempel 
på vinklar som journalisterna tillämpade var hälso-, skandal- och personvinkeln. 

Arbetsmiljörapporteringens omfattning och innehåll styrdes i hög grad av ka-
tegoriseringen. En reporter i vetenskapsjournalistikstudien menade att ett pro-
blem med arbetsmiljöområdet var att det framför allt kategoriserades som ett 
medicinskt problem och inte som ett ekonomiskt eller politiskt problem. Det 
skulle kunna vara en förklaring till att vetenskapsnyheterna var relativt många i 
innehållsstudien i förhållande till de ekonomiska och politiska nyheterna. Ett 
annat problem var att arbetsmiljö inte utgjorde någon egen ”rak genre” som en 
annan reporter påtalade, utan att området kunde ingå i flera olika nyhetsgenrer. 
Detta kan betyda att området prioriteras lägre än de så kallade listade bevak-
ningsområdena. Det finns belägg för att ett ämne blir nyhetsmässigt först när det 
blir en egen genre (se t.ex. Djerf Pierre, 1996; Linné & Hansen, 1990). Min in-
nehållsstudie, liksom tidigare studier av arbetsmiljönyheter (se t.ex. Djerf Pier-
re, 1996; Raymonds, 1998), ger också tydliga indikationer på att arbetsmiljöom-
rådet är lågt prioriterat inom nyhetsjournalistiken. 

Hur arbetsmiljön kategoriseras beror bland annat på vem som gör kategorise-
ringen, om det är en allmän- eller specialreporter. Kategoriseringen kan också 

                                                      
289 Jag fick, i samband med ett studiebesök på den amerikanska dagstidningen Chicago Tribune, 
våren 2002, ett exempel på hur kategoriseringen kunde utöva ett inflytande över nyhetsinnehållet 
redan innan uppdraget nått den reporter som skulle producera nyheten. På en nyhetskonferens 
diskuterade tidningens redaktionssekreterare hur man skulle bevaka en nyhet som klassades som 
en "välfärdsstory". "Throw in all the usual aspects" sade en av redaktionssekreterarna. "All the 
usual aspects" indikerar att redaktionssekreteraren, liksom hans kollegor, redan hade nyhetsra-
marna och därmed innehållet klart för sig. 
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skilja sig åt mellan olika typer av specialreportrar. Detta illustreras väl av den 
studerade arbetsmarknadsreporter som under den aktuella perioden intensivt 
bevakade avtalsrörelsen. Huvudanledningen till att hon rapporterade från ett 
seminarium om det nya arbetslivets hälsoeffekter var att hon tyckte att det rela-
terade till ett aktuellt diskussionsämne i årets avtalsrörelse. Hade hon inte kate-
goriserat seminariet som en händelse relaterad till avtalsrörelsen hade hon för-
modligen inte skrivit om seminariet. Omvänt, hade hon haft en annan infalls-
vinkel när hon skrev om seminariet hade artikeln troligen fått ett annat innehåll. 

Kategorisering för kontroll av hela tidningens innehåll och struktur 
Tidningarna strävade efter att hitta en balans mellan olika typer av nyheter i var-
je utgåva. För att skapa denna balans använde sig reportrarna på Nyhetsbladet 
av ett antal motsatsord med vars hjälp de karaktäriserade nyheterna. De talade 
om mjuka kontra hårda nyheter, positiva kontra tunga nyheter, teoretiska kontra 
konkreta nyheter och händelsenyheter kontra nedslag i pågående processer. I 
vetenskapsjournalistik- och redaktionsstudien gavs några prov på vad dessa ka-
tegorier kunde innebära. Arbetsplatsreportage klassificerades exempelvis som 
mjuka och konkreta nyheter därför att läsarna kunde känna igen sig i den. Nya 
forskningsresultat kategoriserades i allmänhet, särskilt om de involverade 
många fakta- och sifferuppgifter, som såväl hårda som teoretiska och tunga ny-
heter. En artikel om en forskare som fått medel till forskning efter att tidigare ha 
stoppats av ett företag, bedömdes av en reporter som en positiv nyhet. Till hän-
delsenyheterna räknades exempelvis olyckor. Slutligen var en artikel om att det 
nu var dags för mobiltelefonbranschen att ta sitt ansvar för att inte tillverka häl-
sofarliga mobiltelefoner, ett prov på ett nedslag i en pågående process. 

Journalisterna använde sig också av en typ av kategoriseringar som relaterade 
till tidningarnas format- och layoutmallar. Om exempelvis en reporter på Ny-
hetsbladet fick veta att hon skulle skriva en ”rak spalt” visste hon att hon skulle 
skriva en mer personlig artikel. Skulle det bli en förstasidesartikel var det under-
förstått att den skulle vinklas lite hårdare. Likaså implicerade ”en lokal grej av 
40 cm karaktär” eller en ”bredspaltare” en artikel med en viss typ av innehåll. 
Som citatet nedan visar var det många gånger underförstått bland journalisterna 
vad de specifika kategorierna stod för: 

– Händer det något kan man göra en bredspaltare? (redigerare, Nyhetsbladet) 
– Ja, det låter som en bredspaltare. (redaktionssekreterare, Nyhetsbladet) 

Kategorisering för kontroll av tid och rum 
Alla bevakningsuppdrag klassades dessutom utifrån hur stora tidsmässiga resur-
ser de fick ta i anspråk, något som påverkade reportrarnas förväntningar på ar-
tiklarna. En reporter kunde till exempel vara nöjd med en artikel som klassats 
som ett ”mellanjobb”, ”snabbjobb” eller en ”rak nyhetsgrej” även om slut-
resultatet betraktades som sämre än om artikeln hade varit ett ”rejält anslag”, en 
”analys” eller liknande: 
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Reporter 15: [J]ag känner inte att det här inte blev bra, att jag hade kunnat göra det 
bättre. Det är inget jag lade ned hemskt mycket jobb på. Det var en ganska rak ny-
hetspuff. 

Reporter 13: För att göra den typen av artikel kändes det som om jag hade tillräck-
ligt med tid. Jag behövde inte borra djupare. 

 
Samtidigt som resultaten av snabbjobben i regel bedömdes som sämre än när 

reportrarna hade gjort ett ”rejält anslag” är snabbjobben en nödvändighet för att 
journalisterna varje dag ska kunna fylla tidningarna med nyheter. En journalist 
måste, som en reporter på Nyhetsbladet påpekade, kunna arbeta i olika tempo 
och lämna ifrån sig en halvbra artikel. 

Den tidsmässiga aspekten hade också en rumslig aspekt. Ett snabbjobb inne-
bar till exempel att reportern i regel inte hade tid att lämna redaktionen utan fick 
genomföra eventuella intervjuer med källor över telefon. 

Den relativa nyhetsvärderingen 
Nyhetsvärderingen sker inte bara en gång utan vid upprepade tillfällen. På Ny-
hetsbladet, liksom på de andra tidningarna, pågick nyhetsvärderingarna ständigt 
på flera nivåer i företaget. Allt som inkom till redaktionerna värderades. Vid 
alla redaktionsmöten togs nyhetsvärdet upp på ett eller annat sätt. Nyhetsvärdet 
var en viktig fråga när nyhetsdesken, d.v.s. redaktionsledningen, planerade vilka 
nyheter som skulle produceras och vilka resurser som skulle satsas på varje 
jobb. Reportrarna diskuterade kontinuerligt under produktionens gång bevak-
ningsuppdragens nyhetsvärde med redaktionssekreterarna. Källorna liksom det 
källorna sade nyhetsvärderades. Det hände relativt ofta att reportrarna tillfråga-
de källorna om vad de tyckte var det mest intressanta i det aktuella samman-
hanget, vilket gjorde källorna delaktiga i nyhetsvärderingen. När reportrarna 
skrev sina artiklar gjorde de en värdering av vad som skulle lyftas fram i artik-
larna. På Nyhetsbladet fick reportern ett mått på den artikel hon eller han skulle 
skriva som utgick från det uppskattade nyhetsvärdet och på hur mycket plats det 
fanns i tidningen. Eftersom det fanns färre fotografer och tecknare på dagstid-
ningarna än reportrar, avgjorde nyhetsvärderingen också vilka händelser som 
försågs med bilder (teckningar, foton eller grafik). Redigerarna värderade kon-
tinuerligt, tillsammans med bl.a. nyhetsdesken, nyheternas inbördes värde för 
att avgöra de individuella nyheternas omfång, placering etc. i tidningen. Om det 
var ont om utrymme i tidningen skar man i, ställde eller strök nyheter som an-
sågs ha lägre nyhetsvärde. Vid alla typer av överlämningar diskuterades bevak-
ningsuppdragens och artiklarnas nyhetsvärde, t.ex. när dagskiftet lämnade över 
till nattskiftet. 

Hur en händelse eller ett fenomen värderas påverkas av såväl interna som ex-
terna faktorer. Värderingen är en effekt av hur en händelse har kategoriserats, av 
vilka egenskaper journalisterna tillskriver händelsen och av vilka nyhetsvärde-
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ringskriterier290 de använder för att bedöma dess egenskaper. Nyhetsvärdering-
en avgörs också av vilken konkurrens det är mellan reportrarna och redaktio-
nerna en specifik dag och av hur mycket redaktionellt utrymme det finns i tid-
ningen. Vissa dagar finns det i allmänhet mer utrymme i tidningarna: 

Reporter 5: Att artikeln hamnade i det vi kallar för vänsterkryss på förstasidan 
hänger också ihop med att det var måndag. [...] Erfarenhetsmässigt vet man att det 
på måndagar inte är alldeles lätt att ha riktigt bra nyheter, för det händer inte så 
mycket på helgerna, i varje fall inte sådana här saker. 

Bedömningen av en händelses nyhetsvärde relateras hela tiden till annat som 
kommer in till och produceras på tidningen: 

Reporter 13: [V]ad som kommer i tidningen är slumpmässigt och beror på vad som 
händer den dagen, vad någon kommer på, eller vem man råkar få tag på i telefon. 

Inträffar det en händelse som bedöms som särskilt nyhetsmässig kan en nyhet 
som normalt sett uppfattas som en bra nyhet få mindre uppmärksamhet: 

Reporter 9: Under normala omständigheter var detta en mycket, mycket bra nyhet 
och förtjänade, enligt mitt sätt att se på det, en bra placering. Men man vet aldrig 
vad som händer. Det räcker att det faller en börs i Asien, så kan vad som helst hän-
da. Då kan artikeln bli ställd eller flyttas in i tidningen. 

Nyhetsvärderingen påverkades också, som berördes under föregående rubrik, 
av tidningarnas strävan efter balans mellan olika typer av nyheter. På Nyhets-
bladet strävade man, förutom ovan nämnda nyhetskategorier, även efter att få 
bra blandning av långa och korta artiklar, av exklusiva nyheter och uppföljning-
ar av stora nyheter i andra medier, och av artiklar med och utan bilder. När man 
på en nyhetsredaktion väljer ut vilka nyheter man ska göra något av vägs alla de 
ovan nämnda aspekterna in i bedömningarna. 

Bevakningsrutiner och källor - A och O i journalistiken 
För att nyhetsreportrarna varje dag ska kunna producera nyheter har de skaffat 
sig rutiner för informationsinsamlandet. Ett sätt att maximera möjligheterna att 
producera är att lägga ut ”nyhetsnät” på strategiska platser. ”Rätt telefonnum-
mer är”, berättade en specialreporter på Nyhetsbladet, ”A och O, det viktigaste 
arbetsredskapet”. Specialreportrarna på Nyhetsbladet hade anslagstavlorna fulla 
med telefonnummer till sina viktigaste källor. Men det räcker inte med att de 
har många telefonnummer, reportrarna behöver dessutom ”vårda sina källor”. 
Därför har alla redaktionella avdelningar och specialreportrar på en tidning ruti-
ner för att hålla kontakt med källor och ”tipsare”. 

Fler av reportrarna i vetenskapsjournalistikstudien uppgav att vetenskapsar-
tiklarna hade tillkommit just till följd av att de hade odlat kontakter.  

                                                      
290 Under avsnittet ”En nyhet är en nyhet” (s 218) presenteras några av de nyhetsvärderingskrite-
rier som reportrarna använde. 
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Reporter 3: Jag har kontinuerligt kontakt med [en informatör i en forskningsorgani-
sation]. [...] I samband med att jag hälsade på honom fick jag reda på en del projekt 
som pågick [...] [J]ag försöker få kontinuitet och återkommande ringa till folk som 
jag har kontakt med. [...] Jag väntar t.ex., efter att ha pratat med forskaren i går, på 
... [resultaten från] den här stora studien. Jag kommer nog ringa till honom om tre 
veckor och höra vad som händer och när det blir, även om jag räknar med att han 
kallar till någon träff. Jag har många sådana jag ringer till. 

Att vårda sina källor handlar också om att skapa ett ömsesidigt förtroende. En 
specialreporter på Nyhetsbladet berättade att det tar minst två år att bygga upp 
ett bra kontaktnät med personer på intressanta befattningar (d.v.s. framför allt 
chefer och experter). Han berättade att man ofta, när man hoppar på ett nytt re-
porterjobb, får ärva ett kontaktnät av den kollega som tidigare bevakat området. 

Samtidigt ska man komma ihåg att det finns många större organisationer i 
samhället som har rutiner för att odla kontakter med medierna (se t.ex. Allern, 
2001; Dunwoody & Griffin; 1993; Hvitfelt, 1985). Det gäller också forsknings-
organisationerna. Av de tjugo nyhetsartiklarna i vetenskapsjournalistikstudien 
var elva initierade av forsknings- eller anslagsgivande organisationer.  

Ett dilemma är att samtidigt som journalisternas kontaktnät gynnar nyhets-
produktionen begränsar de journalisternas urval av källor till vissa typer av 
samhällsaktörer. Som innehållsanalysen visade (s 111ff) hade män på höga po-
sitioner i vissa inflytelserika organisationer företräde i arbetsmiljönyheterna, på 
bekostnad av kvinnor och enskilda arbetstagare och medborgare. Kontaktnäten 
bidrar till upprätthållandet av denna obalans eftersom det framför allt är chefer, 
experter, och andra personer på höga poster i samhället som ingår i kontaktnä-
ten. Samtidigt är det givetvis så att dessa källor ofta sitter inne med information 
som är av allmänt intresse. Eftersom källorna dessutom hämtas från organisa-
tioner som själva aktivt arbetar med att nå ut till medierna understödjer det oba-
lansen. Om nyhetsorganisationerna effektiviserar nyhetsfisket i alltför hög grad 
finns det en risk att också nyhetsinnehållet blir begränsat. Här kan nämnas en 
nyhetschef på Nyhetsbladet som ville underlätta specialreportrarnas möjligheter 
att odla kontakter genom att införa snävare, mer avgränsade befattningsbeskriv-
ningar. Han uppfattade det som ett viktigt konkurrensmedel. "Vi måste bli bättre 
på egna nyheter i den hårda konkurrensen", sade nyhetschefen. En av specialre-
portrarna utryckte då en rädsla för att alltför snäva befattnings- och ämnesbe-
skrivningar kunde leda till alltför snäva gränser mellan reportrarna, att de av-
skärmade sig från varandra. En annan konsekvens hade kunnat bli att lägre prio-
riterade ämnen på reportrarnas bevakningslistor som till exempel arbetsmiljö 
ströks. 
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Strategier för att få tag på källor 
Oavsett om reportrarna hade ett stort kontaktnät eller inte och om de var allmän- 
eller specialreportrar använde de mycket tid till att lokalisera och försöka få tag 
på rätt källor. Flera av de intervjuade reportrarna berättade att de många gånger 
hade problem med att få tag på källor. Det gällde särskilt om de bevakade ett 
ämnesområde som de inte var närmare bekanta med. Då kunde det bli slumpen 
som avgjorde exempelvis vilken forskare de intervjuade:  

Reporter 10: Jag hade fått några namn [på forskare], men båda var upptagna. Jag 
ringde till [forskningsorganisationens] informationsavdelning och blev kopplad till 
företagshälsovården. Jag förklarade vad jag ville och frågade om det fanns någon 
annan som var tillgänglig. Hon hänvisade mig till en ytterligare forskare. 

Sökandet efter användbara källor och intervjupersoner var troligen det mo-
ment under nyhetsproduktionen som tog mest tid i anspråk. Ofta var det bara 
någon enstaka person som kunde eller fick uttala sig i en specifik fråga och 
denna person var inte alltid tillgänglig. Han eller hon kunde t.ex. vara bortrest, 
sitta i sammanträde eller ha en sekreterare som höll reportern borta. Fick inte 
reportern tag på just den källan kunde en nyhet i vissa fall få vänta, i andra fall 
bli en kort notis eller helt strykas: 

Reporter 13: Hade jag inte fått tag på forskaren vet jag inte om jag hade skrivit. 

Reportrarnas svårigheter med att få tag på källor kan ha varit en bidragande 
orsak till att, som jag nämnde tidigare (se s 155), källkritik var ovanlig i de ve-
tenskapsartiklar som ingick i mitt empiriska material. 

För att ”fånga in” sina källor hade reportrarna skaffat sig en del strategier, ut-
över de regelbundna rutinkontrollerna och de så kallade rundorna. En strategi 
som flera av reportrarna använde sig av var att ringa till källorna på morgonen 
innan de blev upptagna av annat. En annan var ett offensivt beteende. ”Det går 
inte”, berättade en reporter på Nyhetsbladet, ”att sitta och vänta på att källorna 
ska ringa upp ... Man kan inte vänta till nästa dag”. Ville hon till exempel ha 
tag på en forskare kunde hon ringa till forskarens sekreterare eller kollegor och 
be dem titta i korridoren efter forskaren. 

En ytterligare strategi som regelbundet tillämpades av reportrarna var att 
genomföra telefonintervjuer i samma ögonblick de lyckades få kontakt med sina 
källor. ”[D]et gäller att knipa dem direkt”, som en av de intervjuade allmänre-
portrarna sade. ”Det är rena turen om man får tag på rätt person vid rätt tid-
punkt.” Rätt tidpunkt är ofta liktydigt med i god tid innan deadline. Börjar det 
närma sig deadline och reportern ännu inte har fått tag på några källor kan till-
gängligheten bli avgörande för vem hon eller han intervjuar. Denna strategi led-
de ibland till att källorna upplevde att de inte fick någon betänketid, något som 
kan ha påverkat deras svar. Omvänt kunde reportrarna i vissa fall uppfatta inter-
vjuerna som väl korta och hastiga på grund av att källorna inte hade tid att (eller 
inte ville) svara på reportrarnas frågor. 
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En annan och ofta använd strategi var som reportrarna uttryckte det, ”att kro-
ka upp” källorna. Det innebar att reportrarna, till exempel i samband med en 
intervju, avtalade en ny tid på dagen då källan kunde nås för att t.ex. besvara 
uppföljningsfrågor. Dessutom sökte reportrarna ständigt efter alternativa källor, 
som de kunde använda sig av om något av deras bevakningsuppdrag ”sprack”. 

Forskarna valdes enligt samma kriterier som andra källor 
För att en person skulle betraktas som en lämplig källa och en bra kontakt räckte 
det inte med att hon eller han var en elitperson som satt inne med nyhetsmässig 
information. Det var tre egenskaper som ofta återkom i reportrarnas beskriv-
ningar av varför de uppfattade vissa forskare som bra källor. Forskarna upplev-
des som tillgängliga, trovärdiga och medialt anpassade.  

När en reporter sade att en forskare var tillgänglig menade hon eller han 
bland annat att forskaren med mycket kort varsel kunde ställa upp och besvara 
frågor över telefon. Journalisterna såg också fördelaktigt på en forskare som 
ringde tillbaka någorlunda kvickt när en reporter sökte honom eller henne. Till-
gängliga källor är nödvändiga för att reportrarna ska kunna hålla sina deadlines. 

Trovärdighet handlade mycket om hur reportrarna bedömde forskarnas kun-
skaper och vilket förtroende de fick för forskarna. En reporter berättade att om 
hon inte hade fått förtroende för den forskare hon intervjuade, om han till ex-
empel inte riktigt hade verkat veta vad han pratade om, hade hon kanske inte 
skrivit om forskningen. Personkemin kunde i vissa fall påverka journalisternas 
bedömning av källans trovärdighet. Det visade ett av fallen där en reporter valde 
bort en källa på grund av hans sätt att kommunicera: 

Reporter 8: [Han] brukar vara jättesnäll och svara på frågor när vi ringer, men har 
ett avhugget sätt som gör att man kan känna sig lite osäker. [... ] Det [d.v.s. huruvi-
da man skriver eller inte] beror mycket på hur man uppfattar personen man träffar. 

En majoritet av reportrarna i vetenskapsjournaliststudien uppfattade emeller-
tid inte att personkemin hade haft någon betydelse vid intervjuerna med fors-
karna eftersom ”båda två var i sina yrkesroller”, som en reporter uttryckte det. 

För att forskaren skulle uppfattas som medial måste hon eller han vara så 
verbal att reportern inte behövde dra ur henne eller honom orden. Hon/han skul-
le också kunna uttrycka sig på ett enkelt, rakt och slagkraftigt sätt. Med slag-
kraftigt avsåg reportrarna bland annat att forskarna skulle våga ta ställning. 
Forskare som kom med många approximationer uppskattades inte alls: 

Reporter 7: Han kunde t.ex. säga sådant som att: ”[V]i kan inte heller fastställa att 
ohälsosamheten helt och hållet beror på [apparaterna]”. Sådant brukar jag för det 
mesta skala bort. 

Slutligen skulle forskaren kunna förklara forskningen för reportern på ett så-
dant sätt att hon eller han i sin tur kunde förklara den för läsarna. Den forskare 
som beskrivs i citatet nedan uppfyllde flera av de kriterier reportrarna ansåg 
utmärkte en ”bra” källa:  
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Reporter 3: Jag tycker att han [forskaren] är lätt att prata med. Han kan, på ett vet-
tigt sätt, förklara för mig som inte är faktamässigt kunnig på det här området, och 
det är viktigt. [...] Forskaren påverkar förstås som källa hur den här artikeln blir. [...] 
[H]an är frispråkig. [...] Han säger i citatet “Något elände finns det i [den här yrkes-
gruppens] arbetsmiljö och det har med ... att göra”. Då förstår varenda människa 
precis vad det handlar om. Jag tror att hans sätt att uttrycka sig är avgörande. [...] 
När han, som av mig och andra anses vara en auktoritet på sitt område, säger en så-
dan sak är det anmärkningsvärt ... . 

Reportern berättade att forskaren var en källa som alla på tidningsredaktionen 
kände till och som man gärna ringde till om man snabbt behövde få tag på en 
källa som kunde uttala sig inom hans ämnesområde. Reportern visste på förhand 
att han alltid svarade på reportrarnas frågor och vilken typ av information han 
kunde tillhandahålla. Hon visste vidare att informationen var medialt anpassad 
och lättförståelig. Eftersom forskaren allmänt på redaktionen ansågs trovärdig 
behövde reportern inte ödsla tid på källgranskning. Dessutom, berättade repor-
tern, ägnade hon mindre tid åt förberedelser när hon intervjuade denna källa än 
när hon intervjuade en okänd källa. 

De karaktärsdrag som reportrarna menade utmärkte en tillgänglig, trovärdig 
och medial expertkälla var påtagligt lika de egenskaper Conrad (1999) fann att 
brittiska vetenskapsreportrar sökte hos en bra expertkälla. 

Några effekter av de tre bedömningskriterierna 
Jag nämnde ovan att när reportrarna jobbar under tidspress kan det ibland bli 
källornas tillgänglighet som avgör valet av källor. När reportrarna har svårt att 
få tag på källor kan det i vissa fall få negativa konsekvenser för innehållet, till 
exempel om reportrarna inte har tid för källgranskning. 

För att en forskare skulle anses trovärdig skulle hon eller han betraktas som 
kunnig. Även om ingen av reportrarna i vetenskapsjournalistikstudien uttryckli-
gen sade det var forskarnas rang i forskningshierarkin291 sannolikt ett av de vikti-
gaste kriterierna för att avgöra kunnigheten. En orsak är, som anförts, att elitper-
soner på höga poster i samhället generellt av nyhetsjournalister bedöms sitta inne 
med mer kunskaper och intressantare information än personer lägre ner i hierarkin 
(se t.ex. Tuchman 1987). En annan orsak är att reportrarna har små möjligheter att 
själva bedöma forskarnas egentliga kunskaper eftersom det fordrar expertkunska-
per. Därför måste reportrarna antingen förlita sig till den egna förmågan att be-
döma forskarens trovärdighet eller till de värderingar om trovärdighet som finns 
inom de byråkratiska institutioner källorna hämtas från (Dunwoody & Ryan, 
1987). En negativ konsekvens av det senare är att kompetenta forskare som be-
finner sig lägre ner i forskningshierarkin kan ha svårare att komma fram i medier-
na. Samtidigt finns det forskning som pekar på att en forskare som en gång har 
bedömts som en bra nyhetskälla automatiskt uppfattas som trovärdig i den kom-
mande nyhetsrapporteringen (Dunwoody och Ryan, 1987). En konsekvens av det 

                                                      
291 Innehållsstudien visade att drygt två tredjedelar av de forskare som uppträdde som källor i 
tidningarna under urvalsperioden var professor, docent eller annan typ av forskningsledare. 
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är, som jag visade i exemplet ovan, att källan inte granskas lika hårt i den fram-
tida nyhetsrapporteringen. 

Slutligen framhöll reportrarna det som särskilt positivt när expertkällorna var 
medialt anpassade. Men det finns också en nackdel ur journalistisk synvinkel 
med denna källegenskap, vilket beskrivs på följande sätt i maktutredningen: 

Källor som behärskar nyhetsvärdering och argumentationsteknik kan i förväg be-
stämma sig för sina budskap och formulera dem. Det är samma regel som gäller för 
en säljare (Lundquist I: Peterson & Carlberg, 1990:150). 

Detta gäller troligen i synnerhet mediala forskare som, förutom att de har ett 
kunskapsövertag, allmänt också antas tillhandahålla objektiv information i form 
av fakta (se t.ex. Albæk m.fl., 2002:17; Eide, 1992a; Steele, 1995; Tuchman, 
1972). 

Källornas funktioner i olika faser av produktionsprocessen  
Reportrarna i vetenskapsjournalistikstudien använde sig inte bara av forskarna 
som källor till sina artiklar. Under produktionens gång vände de sig till flera 
typer av källor i olika syften. Nora Pauls (1994) indelning av källanvändningen 
i fyra olika stadier av den redaktionella produktionsprocessen: idéfasen, före 
uppdraget, under uppdraget och skrivfasen 292, visade sig användbar för att be-
skriva deras källanvändning: 
 
Idéfasen: Reportrarnas intresse för den aktuella forskningen väcktes antingen 
genom deras upparbetade kontakter, läsartips, inkommande pressmeddelande, 
eller artiklar eller program i andra medier. Källornas egen aktivitet spelade här 
stor roll. I totalt elva av de tjugo fallen i vetenskapsjournalistikstudien initiera-
des rapporteringen av enskilda forskare, forskningsorganisationer eller anslags-
givare (t.ex. via pressmeddelanden, informationsblad eller konferensinbjud-
ningar). 

 
Före uppdraget: I denna fas skaffade sig reportrarna bakgrundsinformation och 
förberedde sig för intervjuerna med forskarna. Tidningarnas egna klipparkiv 
hade en central roll i denna fas. Klipparkivet användes framför allt för att re-
portrarna skulle undvika att skriva om sådant som tidningarna redan publicerat, 
men kunde också ge uppslag till frågeställningar och källor. Många reportrar 
berättade att de snabbt läste in sig på nya ämnen genom att gå till klipparkivet. I 
vissa fall användes även de idégivande källorna i denna fas för att exempelvis 
generera intervjufrågor. Endast en tredjedel av reportrarna använde sig av fler 
källor än klipparkivet och den idéväckande källan för sina förberedelser.  

 

                                                      
292 Enligt Paul (1994) syftar källorna i de två första faserna bl.a. till att värdera nyheterna och söka 
bakgrundsinformation och i de två andra faserna för att leverera och kontrollera fakta och för att, 
t.ex. med bra direktcitat, lätta upp artiklarna. 
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Under uppdraget: I tretton av fallen genomförde reportrarna telefonintervjuer 
med huvudkällorna, d.v.s. med forskarna och i fem av fallen personliga inter-
vjuer. De personliga intervjuerna var tre gånger så långa som telefonintervjuer-
na och pågick i genomsnitt en och en halvtimme jämfört med en halv timme. 
Det innebär att de personliga intervjuerna genererade ett mer omfångsrikt mate-
rial293. För att kontrollera relevansen och riktigheten i det forskarna berättat 
använde sig flera av reportrarna av kollegor och i något fall av andra forskare. 
 
Skrivfasen: I några enstaka fall tillkom ytterligare källor i denna fas. Det kunde 
exempelvis ske om reportern i samband med skrivandet upptäckte att det sakna-
des viktig information i artikeln. En reporter, som bedömde den intervjuade 
forskaren som svårintervjuad, ringde till exempel till en mer ”lättpratad” forska-
re som kunde förklara de siffror den första forskaren uppgivit. 

Skrivandet - en anpassning till nyhetsformat och läsare 
Det journalistiska skrivandet kräver en lång rad färdigheter och flera över-
väganden från reportrarnas sida. Reportrarna har under produktionens gång 
samlat på sig mängder av information som ett resultat av kontakter med olika 
källor och egna tankar och iakttagelser. Ur den ackumulerade och troligen i vis-
sa avseenden fragmentariska informationen, måste reportrarna snabbt genom att 
aktivera vissa nyhetsramar, kunna abstrahera det nyhets- och läsarmässigt mest 
intressanta och sätta in det i ett för läsarna begripligt sammanhang. Texterna 
måste dessutom avpassas till alla de konventioner som finns inom nyhets- och 
dagstidningsjournalistiken, kring nyheters form, innehåll och struktur (se t.ex. 
Althiede & Snow, 1979; Asp, 1990; Djerf Pierre, 1996; Jönsson, 2004). 

Trots att skrivandet kräver så många olika färdigheter visade såväl veten-
skapsjournalistikstudien som redaktionsstudien att reportrarna i allmänhet inte 
hade mer än en halv till en timme på sig för att skriva sina artiklar. Mot denna 
bakgrund är det inte konstigt att skrivandet var det moment i produktionspro-
cessen som reportrarna föreföll minst nöjda med. Tiden för eftertanke och re-
flexion blev, som en reporter påpekade, alltför knapp. Men framför allt efterlys-
te reportrarna mer tid för formuleringar, för att förbättra stilistiken och språket i 
artiklarna, något som i sin tur ansågs kunna öka texternas begriplighet. 

                                                      
293 De personliga intervjuerna gav dessutom, genom att de också involverade ögonkontakt och 
kroppsspråk, information som inte telefonintervjuerna kunde ge. Det bidrog sannolikt till att de 
förra intervjuerna av journalister och forskare uppfattades som mer personliga och lugna än de 
senare. 
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Den opersonliga nyhetsartikeln 
En indikation på att nyhetsinnehållet i hög grad anpassades till nyhetsformatet 
och de journalistiska mallarna var att nyhetstexterna, av reportrarna i veten-
skapsjournalistiksstudien, överlag betraktades som väldigt opersonliga och lik-
artade och utan ”stilistiska svängar”294. På frågan om det fanns något i deras 
respektive nyhetsartiklar som gjorde att kollegorna kunde urskilja vem som 
hade skrivit artiklarna svarade tretton av arton av de intervjuade reportrarna, 
nej! 

Reporter 5: Det här är en ren nyhetsartikel där väldigt lite av mitt personliga språk 
finns med. Men jag skriver ju på olika sätt och jag kan många gånger beklaga att 
språket är så kemtvättat i rena nyhetsartiklar. 

De flesta av reportrarna kontrasterade nyhetstexterna mot reportagen eller 
krönikorna, där de tyckte att deras personlighet tilläts komma fram: 

Reporter 14: Det här är en rak nyhetsgrej. Det hade varit en annan sak om det hade 
varit ett reportage, där man har möjlighet att ta ut de stilistiska svängarna. Det är ju 
sällan det är så, i de här vanliga nyhetstexterna som vi skriver. 

Reporter 7: När jag skriver krönikor kan man känna igen t.ex. en ironisk, cynisk el-
ler sarkastisk stil och ton. De är mer beskrivande. Den här var inte så doftig, det var 
en nyhet. 

Men nyhetsformatet lämnade ändå ett visst individuellt handlingsutrymme, 
som vissa reportrar kunde utnyttja: 

Reporter 5: [J]ag tror att rätt många som har läst [tidningen] efter ett tag ändå kän-
ner igen en del, i mitt sätt att ... jag vet inte, jag har svårt att sätta fingret på det. 
Kanske någonting i attacken, i sättet att gå ganska rakt på. Och sen kanske lite 
grann i envisheten, att jag gärna biter mig fast i saker och ting och tänker ett varv 
till. 

Reporter 15: Jag slängde med en bit, när jag citerade den här forskaren, som säger 
att “För att få en verklig arbetslivsstress missade vi att ha en elak chef och ett data-
system som inte fungerade”. Jag brukar ganska ofta ta med sådana här lite irrele-
vanta saker bara för att de är roliga. 

Troligen hade reportrarna kunnat använda sig av detta individuella hand-
lingsutrymme i betydligt högre utsträckning om de hade haft längre tid på sig 
för att skriva. 

                                                      
294 De opersonliga nyhetstexterna är i sin tur en konsekvens av att objektiva eller sakliga nyheter 
antas kunna säljas till fler människor (Ekecrantz & Olsson, 1994:97; Kasperowski, 1993: Shoe-
maker & Reese, 1996:105ff). 
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Dolda källor var vanliga 
Det fanns också andra likheter mellan reportrarnas texter som har sin grund i 
journalistiska normer. En sådan var att endast ett fåtal av de källor reportrarna 
använde sig av under produktionen var synligt refererade i artiklarna295. Nedan-
stående citat illustrerar det: 

Intervjuaren: Bygger artikeln på några andra källor än de du har med i artikeln? 
Reporter 15: Indirekt gör det ju det eftersom jag tittade på själva undersökningen 
[forskningsrapporten]. Jag intervjuade visserligen bara en av forskarna, men jag 
pratade även med en annan forskare som hade varit delaktig i studien. Artikeln 
bygger också på tidigare insamlade fakta som fanns i vårt arkiv. Så det fanns en hel 
del indirekta källor. Men direkt källa är den intervjuade forskaren. 

En reporter på Nyhetsbladet berättade att experter och tjänstemän ofta fick 
utgöra bakgrund i artiklar utan att citeras eller refereras. ”Läsarna vet inte”, sade 
han, ”hur många man faktiskt har talat med”.  

De vanligaste dolda källorna i mitt material var ändå tidningarnas egna 
klipparkiv. Trots att dessa ofta användes av reportrarna för inläsning och/eller 
för att ge uppslag till frågeställningar var det en enda av tjugo nyhetsartiklar i 
vetenskapsjournalistikstudien som refererade till tidigare artiklar i den egna tid-
ningen. Nedanstående citat är troligen signifikant för hur klipparkivet användes: 

Reporter 3: Det är en ganska snabbgjord grej, snabbt telefonprat med forskaren, 
bläddring i arkivet också har jag ”stulit” ur arkivtexterna. 

En orsak till de många dolda källorna är, som Lund (2001) har visat, att sys-
tematisk återvinning av nyheter utan citeringar till primärkällan har blivit en 
allmänt accepterad journalistisk norm. En annan är att journalister, för att göra 
sina texter estetiskt tilltalande, rutinmässigt flätar samman citat och referat från 
olika källor med egna analyser och bakgrundskunskaper till en enhetlig text (se 
t.ex. Bell, 1991; Ekekrantz & Olsson, 1991). Detta kallas för faktaflätning. 

Faktaflätningen kan få flera negativa konsekvenser, bland annat kan de olika 
källornas och journalisternas egna uttalanden komma att sammanblandas: 

Forskare 10: Det händer ofta att saker och ting läggs i munnen på en, speciellt när 
det är flera som intervjuas i samma fråga. Då upptäcker man att man inte vet om 
man själv eller om någon annan är citerad. Man är rädd för att en annans kommen-
tar ska falla tillbaka på en själv för att det inte är tydligt utsagt. 

Vidare kan klipparkiven om de ofta fungerar som dolda källor bidra till, som 
Amnestål m.fl. (1999:177) påpekar, att ”missförstånd, felaktigheter och halv-
sanningar fortplantar sig genom åren”. Slutligen kan tillämpningen av dolda 
källor innebära att journalisternas källgranskning blir ogenomskinlig. 

                                                      
295 I åtta av fallen i vetenskapsjournalistikstudien intervjuade reportrarna personer som de sedan 
inte refererades i artiklarna. Skriftliga källor som använts under produktionen, som exempelvis 
pressmeddelanden, vetenskapliga artiklar eller artiklar från det egna klipparkivet eller andra me-
dier, refererades i undantagsfall. 
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Om att skriva för läsarna 
Flera av de konventioner som finns kring hur en nyhetstext ska utformas bygger 
på antaganden om vad läsarna lockas av och begriper.  

Flera av de reflexioner reportrarna i vetenskapsjournalistikstudien hade kring 
nyhetstexterna handlade också om läsarna. Många av reportrarna betonade vik-
ten av att skriva konkret och enkelt för att läsarna skulle kunna tillgodogöra sig 
texterna. Det innebar till exempel att de försökte undvika fackuttryck. De strä-
vade också efter att förklara svåra ord och att i största allmänhet använda ett 
enkelt språk och hitta en bra disposition: 

Reporter 8: Jag tänker mycket på dispositionen när jag skriver, att den som läser ska 
kunna följa en röd tråd och svåra ord ska förklaras i texten så fort de dyker upp. [...] 
När jag skriver om sådant här brukar jag allt mer medvetet försöka skala bort så 
mycket som möjligt. ... Jag har försökt sålla bort sådant som är krångligt och att 
göra det så konkret som möjligt. 

Något förvånande var det endast två av de arton reportrarna i vetenskapsjour-
nalistikstudien som berörde betydelsen av bakgrund i artiklarna för att texterna 
skulle bli begripliga.  

Samtidigt som reportrarna försökte skriva enkelt underströk flera av dem att 
det gällde att hålla balansen mellan att skriva begripligt och att inte nedvärdera 
läsarna: 

Reporter 14: [M]an måste skriva på ett sådant sätt att folk i gemen förstår. [...] Jag 
brukar alltid, när jag skriver forsknings- eller medicinska nyheter, försöka använda 
ett så enkelt språk som möjligt. Samtidigt får man inte förenkla för mycket och tro 
att läsaren inte kan förstå någonting. 

Jag kan se ett problem här. Trots att alla reportrar hade läsarna i åtanke när de 
skrev sina artiklar var deras föreställningar om läsarna av de specifika artiklarna 
i de flesta fall ganska vaga. Två tredjedelar av reportrarna tänkte på läsarna i 
termer av tidningens eller sidvinjettens läsare. Citatet nedan är representativt för 
dem: 

Reporter 15: Jag vet faktiskt inte [vem läsaren av den här artikeln är]. Det är hemskt 
svårt att bedöma våra läsare. Vi är dåliga på det överhuvudtaget. Man har inte kon-
takt med mer än väldigt liten del av läsekretsen, därför är det svårt att avgöra. 

Precis som reportern ovan hade reportrarna i allmänhet kontakt med en 
mycket begränsad del av läsekretsen. Detta måste rimligen ha gjort det svårt för 
dem att hitta rätt nivå och balans i artiklarna. Däremot hände det att man på tid-
ningsredaktionerna förde mer generella diskussioner kring tidningens läsare. På 
Nyhetsbladet diskuterades till exempel ofta tidningens eller sidvinjettens gene-
rella läsare, vad de ville ha, lockades av eller reagerade på och hur man kunde 
underlätta och tydliggöra för dem. 

Det var också tydligt att synen på tidningens generella läsare fick effekter för 
vilka ämnen och frågor man skrev om. Forskningsresultat som handlade om 
risker, ämnen eller produkter som berörde många människor i läsekretsen upp-
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fattades av reportrarna i vetenskapsjournalistikstudien som intressanta för läsar-
na. En nyhetsbyråreporter skrev till exempel en vetenskapsartikel om att arbeta-
re i pappersmasseindustrin löper större risker att drabbas av cancer än andra 
människor därför att skogsindustrin är en dominerande industri i Sverige. Käl-
lan, den forskare som intervjuats i artikeln, berättade att flera tidningar hade 
ringt honom efter att artikeln publicerats och att samtliga hade massabruk inom 
sina spridningsområden.  

Dilemmat med att skriva konsekvensneutralt 
Att skriva för läsarna handlade också, enligt flera av reportrarna i vetenskaps-
journalistikstudien, om att ta hänsyn till läsarna och exempelvis undvika att 
skapa obefogad rädsla. Samtidigt förordade flera av reportrarna konsekvensneu-
tralitet296 därför att de ansåg att läsarna hade rätt att få veta sanningen, oavsett 
vilka konsekvenser det fick för dem: 

Reporter 13: Jag tycker att det är viktigt att veta, att det här [farliga medlet] kan fin-
nas ta mig tusan överallt. Det går inte att säga att… “Gå ut i skogen så kanske du 
klarar dig”. Det är inte säkert där heller. Man ska berätta hur det är, sedan om någon 
blir skraj, det kanske bara är bra på sikt. Det är väl bra om folk blir lite medvetna. 

Dessa båda motstridiga förhållningssätt kunde innebära att reportrarna ställ-
des inför etiska dilemman:  

Reporter 12: Jag tycker i princip att när man får reda på att saker förhåller sig på ett 
speciellt sätt ska man beskriva det. Man har en sorts informativ skyldighet. [...] En 
gång, när jag var medicinsk reporter, skrev jag om äggstockscancer. Jag beskrev 
förloppet. Då ringde det en kvinna som var förtvivlad för att hon hade cancern. Ing-
en hade berättat om förloppet och följderna. [...] Där kom jag att göra en avvägning, 
jag tänkte “Var det viktigt att beskriva hela förloppet?” Jag pratade med vår redak-
tionschef som menade att man måste beskriva hur det är - annars sitter det många 
människor som bara blir oroliga därför att texten är diffus. Det var svårt, tyckte jag, 
för hon var ju en människa i kris. 

För att reportrarna ändå skulle kunna hålla balansen mellan konsekvensneut-
ralitet och hänsynstagande tonade flera av dem ned riskerna i artiklarna genom 
att framför allt att vara noga med ordval och undvika överdrifter: 

Reporter 5: Först berättar man att PVC kan ge cancer och då vet ju alla människor 
att de har PVC hemma”. Därför var det viktigt att rätt tidigt i artikeln skriva: “Det 
finns inga skäl att tro att PVC-produkter skulle göra vanliga konsumenter sjuka. 
Men dessa nya rön är ändå intressanta”, o.s.v. Alltså, det gäller att sätta in det i sitt 
sammanhang snabbt så att folk inte behöver bli rädda, eller obefogat rädda framför 
allt. Men jag menar, det är ju inte fel att folk blir rädda om det finns skäl för det. 

                                                      
296 Att en journalist är konsekvensneutral innebär, enligt Fichtelius (1997:109ff), att hon eller han 
"står neutral i förhållande till vem eller vad som gynnas eller drabbas av en nyhet, bara den är 
sann och relevant." 
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Sammanfattning 
För att det ska inträffa så få överraskande moment som möjligt på en tidning har 
nyhetsorganisationerna rutiniserat stora delar av nyhetsproduktionen. I detta 
kapitel har jag försökt åskådliggöra varför och hur kategoriserings-, nyhetsvär-
derings-, bevaknings-, och skrivrutinerna kan påverka nyhetsinnehållet och i 
slutändan arbetsmiljöinnehållet. 

Kategorisering 
Jag uppfattar kategoriseringen som den mest fundamentala av alla de rutiner 
journalisterna tillämpar under nyhetsproduktionen. Den är fundamental därför 
att den påverkar de andra rutinerna. Det är också en av de rutiner som har störst 
inflytande över nyhetsinnehållet. Hur en händelse eller ett fenomen kategorise-
ras kan bland annat få effekter för vilken redaktionell avdelning och reporter 
som får bevakningsuppdraget, hur händelsen nyhetsvärderas, vilka källor repor-
tern vänder sig till och för vilka nyhetsramar som tillämpas vid skrivandet.  

Mina studier indikerar att kategoriseringen har en fjärde grundfunktion, ut-
över de tidigare identifierade funktionerna; att förstå och tolka världen, tillskri-
va en händelse ett nyhetsvärde och förutsäga vilka personella och ekonomiska 
resurser som krävs för ett bevakningsuppdrag (Berkowitz, 1992; Tuchman, 
1988). Denna grundfunktion är att skapa balans i tidningen mellan olika typer 
av artiklar. Syftet kan vara att göra tidningen attraktiv för en bred läsekrets. 

Vidare menar jag att alla dessa kategorier direkt eller indirekt utövar ett infly-
tande över vilka nyhetsramar reportrarna aktiverar. Exempelvis kan en redak-
tionssekreterare som efterlyser fler mjuka nyheter i tidningen mycket väl ha en 
human interest ram i åtanke297. Det är också troligt att en reporter som har fått 
(eller tagit) uppdraget att göra ett ”rejält anslag” aktiverar någon form av tema-
tisk nyhetsram. 

Nyhetsvärdering 
Mina studier visar att nyhetsvärderingen är en journalistisk rutin som återkom-
mande tillämpas under produktionsprocessens gång. Journalisternas värderingar 
av hur nyhetsmässiga olika händelser, fenomen eller källor är påverkas av 
mängder av interna och externa faktorer. Värderingarna beror på hur journalis-
terna kategoriserar händelserna, på vilka nyhetsramar de aktiverar298 och på om 
kategorierna och nyhetsramarna överensstämmer med de kriterier som har ut-
vecklats inom journalistiken för vad som kännetecknar en bra nyhet. 

Vilka händelser som blir nyheter en specifik dag beror också på utfallet av 
alla de diskussioner om nyhetsvärdering som förs på tidningsredaktionerna, på 
den interna konkurrensen om spaltutrymme, på tillgången till källor, m.m. 

                                                      
297 Henderson & Kitzinger (1999) uppfattar mjuka nyheter som lätta nyheter eller ” human inte-
rest stories”. 
298 A story may be chosen for its intuitive newsworthiness, but it is likely that the reporter or edi-
tor has a frame in mind. (Liebes, 2000, se också Eide, 1992b) 
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Bevakningsrutiner 
Flera av de nyhetsartiklar som ingick i vetenskapsjournalistikstudien tillkom 
antingen som ett resultat av att reportrarna hade odlat kontakter med forsk-
ningsorganisationer eller att forskningsorganisationerna själva kontaktade tid-
ningarna. Journalister lägger rutinmässigt ut sina nyhetsnät där de vet att de kan 
få napp, d.v.s. där det finns information och källor som i tidigare nyhetsbevak-
ning har bedömts som nyhetsmässiga299 (se t.ex. Fishman, 1980; Gans, 1979; 
Palm, 2002; Sahlstrand, 2000; Tuchman, 1978). En konsekvens av bevaknings-
rutinerna är att det framför allt är elitpersoner som får tillträde till medierna. 
Samtidigt visade mina produktionsstudier på reportrarnas behov av att ha ett väl 
fungerande kontaktnät. Sökandet efter användbara källor var ett av de moment 
under nyhetsproduktionen som tog mest tid i anspråk. Dessa svårigheter var en 
orsak till att reportrarna uppfattade tillgänglighet som en av de viktigaste käll-
egenskaperna (se också Conrad, 1999). Det var också en orsak till att en nyhets-
chef ville införa snävare befattningsbeskrivningar för reportrarna. Svårigheterna 
gynnar sannolikt de källor som själva kan producera journalistiskt halvfabrikat 
(se t.ex. Allern, 2001; Dunwoody & Griffin, 2993; Hvitfelt, 1985). 

Slutligen visade vetenskapsjournalistikstudien att forskare väljs enligt samma 
kriterier som andra nyhetskällor, d.v.s. de ska för att anses vara bra källor upp-
fattas som tillgängliga, trovärdiga och mediala (se t.ex. Allern, 2001; Conrad, 
1999; Dunwoody & Scott, 1982; Fenton m.fl., 1998; Gans, 1979; Hansen, 
1994a; Palm, 2002; Sahlstrand, 2000; Tuchman, 1978). 

Skrivrutiner 
Trots att skrivandet kräver en hel del färdigheter och överväganden från report-
rarnas sida tog denna rutin väldigt kort tid i anspråk för reportrarna. Det var 
också ett av de moment reportrarna uttryckte att de var minst nöjda med. En 
orsak var att tiden för eftertanke blev knapp. En konsekvens av det kan bli en 
slentrianmässig tillämpning av befintliga nyhetsramar, som innebär att report-
rarna producerar berättelser som rekonstruerar världen på samma eller ensidiga 
sätt (se t.ex. Dunwoody & Griffin, 1993). 

Det var tydligt att innehållet underordnades tidningarnas nyhetsformat. Ny-
hetsartiklarna betraktades av reportrarna som opersonliga, likartade och utan 
stilistiska svängar. Det var också vanligt med dolda källor i artiklarna och då 
troligen framför allt från tidningarnas egna klipparkiv. Anpassningen till nyhets-
formatet och det ständiga sneglandet och ”stjälandet” ur klipparkiven bidrar 
sannolikt också till att vissa nyhetsramar blir mer vedertagna än andra. 

Hur och vad reportrarna skrev berodde också på deras generella antaganden 
om läsarna. Framför allt betonade reportrarna vikten av språket och stilistiken 
för att texterna skulle bli begripliga, medan betydelsen av innehållsliga aspekter 

                                                      
299 För att bedömas som nyhetsmässiga ska informationen eller källorna helst kunna inordnas 
under de nyhetskategorier och nyhetsramar som har utvecklats inom journalistiken. 
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såsom bakgrundsbeskrivningar knappt berördes alls. Det kanske är en följd av 
att formen har fått stor betydelse inom nyhetsjournalistiken? 

Tänkbara konsekvenser för arbetsmiljörapporteringen 
Hur kan dessa identifierade journalistiska rutiner ha påverkat arbetsmiljörappor-
teringen? Sannolikheten för att en fråga eller ett ämne selektivt ska uppmärk-
sammas ökar om det redan finns etablerade nyhetskategorier, nyhetsramar, be-
vaknings- och skrivrutiner för att rapportera om frågan/ämnet. Arbetsmiljöom-
rådet har inte, som påtalades ovan, utvecklats till någon egen nyhetsgenre. Där-
för har det utvecklats få specifika nyhetskategorier och nyhetsramar relaterade 
till arbetsmiljöområdet.  

Innehållsstudien visade emellertid att vissa arbetsmiljöfrågor, och då framför 
allt sådana som förknippades med stress, våld, olyckor, kemiska ämnen och 
elektromagnetiska fält, förekom relativt regelbundet i dagstidningarna under 
den utvalda perioden (se s 93). Problemet är att det finns ett brett spektrum av 
arbetsmiljöfrågor som inte ryms inom de nyhetskategorier och nyhetsramar som 
har etablerats för bevakningen av ovan nämnda frågor. Därmed minskar också 
chansen för att de ska uppmärksammas i framtiden. 
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  Kapitel 14  
Externa och interna faktorers effekter 

Ett grundläggande antagande i denna avhandling är att all nyhetsjournalistik 
influeras av flera interna och externa faktorer. I teoridelens andra kapitel (s 
25ff) talade jag om att fyra faktorer är särskilt betydelsefulla både för min empi-
ri och för min förståelse och tolkning av olika faktorers effekter på nyhetsinne-
hållet: källor, nyhetskultur, redaktioner och individer, d.v.s. de individuella 
journalisterna. Detta kapitel redogör för insikterna från mina delstudier beträf-
fande dessa fyra faktorer. 

Källorna: 
Reportrars interaktion med forskare 

Vem som har störst makt över nyhetsinnehållet, medierna eller deras källor, är 
omdiskuterat (se t.ex. Allern, 2001). Herbert Gans (1980) liknar, med det nume-
ra välkända uttalandet "Det krävs två för att dansa tango", källornas och report-
rarnas relation med en dans där båda parter är beroende av varandra. Vem som 
för i dansen beror bland annat på källans mediekunskaper och kommunikations-
strategier respektive på reporterns ämneskunskaper och yrkeserfarenheter. Men 
innan jag går närmare in på källornas inflytande över nyhetsinnehållet är det här 
på sin plats att titta lite närmare på de strukturella skillnader som finns mellan 
journalistik och vetenskap, skillnader som visade sig i vetenskapsjournalistik-
studien och som man har funnit i tidigare forskning300 (se t.ex. Dunwoody & 
Peters, 1992; Dunwoody & Ryan, 1985; Fjæstad, 1995; Hansen, 1994a; Otto-
sen, 1989:15; Valenti, 1999). Dessa skillnader gör att journalister och forskare 
har delvis olika förväntningar och syn på nyhetsrapporteringen, något som i sin 
tur kan påverka interaktionen mellan de båda yrkesgrupperna. 

Skillnader mellan forskares och journalisters yrkesroller 

FÖRST kontra GRANSKAT 
Vetenskapsjournalistikstudien visade att såväl reportrar som forskare värderade 
”nya” forskningsresultat högre än gamla. Men de skilde sig något åt i synen på 
när man skulle offentliggöra forskningsresultat. För en reporter kunde ett opub-
licerat resultat som inte konkurrenterna hade skrivit om vara ett scoop. Flera av 
reportrarna i vetenskapsjournalistikstudien uppgav att de gjorde tydliga an-
strängningar att få forskarna att prata om de senaste forskningsrönen innan de 

                                                      
300 Det finns givetvis också strukturella skillnader mellan journalistiken och andra institutioner i 
samhället. 
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publicerade dem i vetenskapliga tidskrifter eller i andra nyhetsmedier. För fors-
karna var det mest angeläget att först publicera i en vetenskaplig tidskrift innan 
nyhetsmedierna fick ta del av resultaten: 

Forskare 9: Jag brukar försöka hålla på det här forskningsetiska. Jag vill helst att det 
ska vara [vetenskapligt] publicerat, eller åtminstone godkänt och granskat, innan jag 
pratar om det [med nyhetsreportrar]. [...] Det är ju ofta en väldig jakt på sådant här. 
Jag har en annan artikel som de jagar hela tiden. 

Att den vetenskapliga publiceringen har företräde har att göra med den 
oskrivna lagen inom vetenskapen om att vetenskaplig publicering har prioritet 
över all annan offentlig publicering därför att det är där den vetenskapliga 
granskningen sker (se Dunwoody & Ryan, 1985; J:son Lönn, 1994). Normen 
hänger i sin tur ihop med att forskare har kollegor som främsta målgrupp301. 
Därför lyckades reportrarna sällan få forskare att ”läcka” viktiga forskningsre-
sultat som inte först hade publicerats i vetenskapliga tidskrifter: 

Forskare 4: Vi har över huvud taget inte släppt några resultat från studien ... utan det är 
någonting vi håller på med. Vi är mycket ovilliga att prata om resultaten från den. 

Journalister jobbar dessutom med extremt korta cirkulationstider och är i för-
sta hand fokuserade på dagsaktuella händelser medan forskningen är en långsam 
process som kan pågå i flera år (se t.ex. Hansen, 1994a). För forskarna i inter-
vjustudien medförde det att de kunde uppleva att reportrarna hade väl bråttom, 
vilket de uttryckte med uttalanden som ”Journalisterna vill gärna ha allting 
samma timme” eller ”Det är ju alltid så när journalister ringer att det ska vara 
klart dagen innan i stort sett”. Forskarna uppfattade dessutom mediernas intres-
se för forskningen som flyktigt: 

Forskare 9: Jag har en känsla av att det är litet av ett flockbeteende. Är det något be-
tydelsefullt medium som hoppar på det hela kommer hela kopplet efteråt. De följer 
den första uttolkaren. [...] Det är ett väldigt hårt pådrag och sen slocknar det. Nästa 
dag är det ofta dött igen. 

ENKELT & KONKRET kontra KOMPLEXT 
Reportrarna och forskarna hade också olika förväntningar på hur nyheterna 
skulle presenteras. Reportrarna betonade vikten av att skriva så enkelt och kon-
kret som möjligt. Det gjorde de till exempel genom att, som reportern i citatet 
nedan, välja ut en aspekt i forskningen istället för att presentera forskningspro-
jektet i sin helhet och genom att tala om hur forskningsresultaten berörde ”van-
liga” människor: 

Reporter 8: Jag var nöjd med att artikeln ganska klart och tydligt fokuserade på en 
aspekt av det här. […] Skriver man om forskning vill man gärna försöka tala om på 

                                                      
301 Enligt Valenti (1999) har också journalister kollegor som främsta målgrupp. Det som skiljer 
yrkesgrupperna åt i detta avseende är att journalisterna även har publiken som prioriterad mål-
grupp. 
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vilket sätt det kan beröra vanliga människor. [...] Jag tror att anledningen till att man 
väljer att skriva om en sådan här sak är att det är rätt konkret inriktat på en grupp 
människor som finns här [i tidningens spridningsområde]. 

Flera av forskarna uttryckte däremot att de gärna hade sett att deras forsknings-
projekt presenterades i sin helhet: 

Forskare 11: Det ska man vara medveten om, när man talar med journalister, att 
man kan ha ett enormt trevligt telefonsamtal. Därefter extraherar de budskapet så att 
det ibland kommer ut i en form som inte alls känns som en spegling av samtalet. 
Det kan ibland bli lite kortfattat. 
Intervjuaren: Vad är det som kommer bort, vilka bitar? 
Forskare 11: […] Det är ju det att media inte har plats för att belysa en fråga i hela 
sin komplexitet. Det är väl det som är det stora problemet, både när det gäller tryck-
ta medier, pressen, och det som går ut i etern. 

Även dessa skillnader kan förklaras av att yrkesgrupperna har olika målgrup-
per. Journalister skriver för sin läsekrets medan forskarna troligen i första hand 
är intresserade av att nå ut till forskarsamhället och till andra ”professionella” 
läsare som i sina yrken hanterar arbetsmiljöfrågor. I citatet ovan framskymtar 
det dessutom att forskaren primärt uppfattade journalister som förmedlare eller 
översättare, en roll som förmodligen få nyhetsjournalister är villiga att ta på sig. 
Men även om forskarna tyckte att forskningens komplexitet gick förlorad i ny-
hetsartiklarna accepterade flertalet av dem ändå nyhetsjournalistikens krav på 
förenkling: 

Intervjuaren: Var det någon viktig information som du tyckte saknades? 
Forskare 10: Den frågan är omöjlig att svara på eftersom jag kan prata i flera dagar 
om det här ämnet och jag ändå inte tycker att man får med allting. Det är klart att 
det saknas en massa viktig information, men man kan ju inte få med allting. Det här 
var fullt tillräcklig. [...] Varje sådan här artikel är bara en liten bit av den verklighet 
man arbetar i. 

DRAMATISKT & BALANSERAT kontra BELAGT & BALANSERAT 
Flera av reportrarna och forskarna talade om vikten av en balanserad rapporte-
ring om risker302, men deras tillämpning av begreppet skilde sig något åt. För 
journalisterna riktade sig begreppet nästan uteslutande gentemot läsarna. Balan-
serad journalistik innebar, som tidigare redovisats, bland annat en blandning av 
olika nyheter, källor och ståndpunkter i tidningen och om språkligt och inne-
hållsligt balanserade texter som varken över- eller underskattade läsarna eller de 
risker som beskrevs. Samtidigt motverkades reportrarnas strävan efter balanse-
rade nyheter i viss mån av deras bemödanden om att konkretisera och dramati-
sera nyheterna för att få läsarna med sig. Det visade sig bland annat i att 
reportrarna värderade forskningsresultat i form av alarmerande siffror högt och i 

                                                      
302Tidigare forskning har visat att presentationen av objektiv och balanserad information är ett 
ideal inom journalistiken (se t.ex. Nohrstedt & Ekström, 1994b; Ghersetti m.fl., 2001) 
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att var tredje vetenskapsartikel i innehållsstudien (s 151) var någon form av 
larmrapport.  

Forskarna betonade, precis som reportrarna, vikten av balanserade artiklar för 
att inte i onödan skrämma läsarna. Men flera av forskarna reagerade negativt på 
vetenskapsjournalistik som de ansåg vara alltför dramatisk eller överdriven. 
Nyhetsrapporteringen från Hallandsåsen, vars innehåll jag redovisade på s 161, 
togs av två forskare upp som exempel på obalanserad vetenskapsjournalistik: 

Forskare 11: När det gäller miljöföroreningar och liknande känner man tyvärr ofta 
att man [journalisterna] helst vill ha liken på bordet (skratt). Det syntes bland annat 
väldigt tydligt nere vid Hallandsåsen, där det i många avseenden var väldigt tråkig 
journalistik. 

Men framför allt lade forskarna i begreppet balanserad in betydelsen informa-
tion som bygger på vetenskapligt belagda och refereegranskade resultat. De ve-
tenskapliga normerna hade således en viktig roll även här. Det innebar att fors-
karna var ovilliga att tala om något som ännu inte var vetenskapligt belagt och 
granskat. ”Jag har en skyldighet”, sade en av forskarna, ”att föra ut information 
baserad på fakta och inte spekulation”. 

Det hände att reportrarnas intresse av att konkretisera och dramatisera forsk-
ningen hamnade i konflikt med forskarnas önskan om att endast presentera ve-
tenskapligt belagda forskningsresultat: 

Reporter 11: Jag ville ha svar på väldigt konkreta frågor som gällde nutid. Och jag 
vet att han hela tiden sa att: “Ja men det har vi inte undersökt (skratt), det har vi inte 
tittat på” (skratt). Så blir det ofta. 

En forskare berättade att det var särskilt viktigt att undvika spekulationer när 
det handlade om ämnen som medierna intresserade sig för:  

Forskare 12: [Reportern] var väldigt angelägen om att jag skulle gå in på vad det 
kunde vara som orsakade detta. De spekulationerna höll jag för mig själv.  
Intervjuaren: Hur tänkte du då?  
Forskare 12: Jag tänkte att då blir det en massa spekulationer om det ena eller det 
andra som jag egentligen inte kan. Jag vill inte att man skriver att hjärntumör orsa-
kas av asbest, eller av svaveldioxid, eller av elektromagnetiska fält .... Det kan lätt 
bli så om jag nämner ett ämne vid namn. Det finns ingen kunskap som säger det ena 
eller det andra, men jag har ju naturligtvis mina egna funderingar. 

Flera av forskarna uttryckte en ängslan för att deras spekulationer av medier-
na kunde blåsas upp och hamna i huvud- eller förstasidesrubriker som ju ofta är 
dramatiska för att locka till sig läsare. Det var också förstasidesrubrikerna som 
forskarna var mest kritiska till i de enskilda fallen därför att de ansåg dessa ru-
briker vara för alltför överdrivna och hårdvinklade303: 

                                                      
303 Även flera av reportrarna var kritiska till artiklarnas rubriksättning, det vill säga till redigerar-
nas arbete. Kritiken handlade framför allt om ”uppblåsta”, överdrivna rubriker som inte stämde 
med artiklarnas innehåll. Det är en konsekvens av att rubrik och brödtext har olika funktioner och 
reportrar och redigerare olika roller. Flera av forskarna var medvetna om denna arbetsuppdelning 
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Forskare 11: De här rubriksättarna har man alltid problem med, därför att “slår larm 
om ny miljöbomb”, det är inte måttligt vad man har tagit till. Generellt så är detta 
ett stort problem, att man har duktiga journalister som gör ett jobb för att få ihop en 
artikel och sedan kommer rubriksättarna och förstör alltihop. 

Forskare 5: Annars är det ofta så, i synnerhet när det är lite mer dramatik, att rubrik-
sättningen blåser upp det hela på en nivå som man inte vill eller inte kan stå för och 
som ibland inte heller stämmer med texten. 

Trots dessa yrkeskulturella skillnader uppfattade reportrarna överlag forskar-
na i vetenskapsjournalistikstudien som kunniga, trovärdiga och duktiga på att 
popularisera och forskarna såg, med något undantag, reportrarna som seriösa 
och duktiga. Dessa resultat understöds av flera tidigare studier (se t.ex. Dunwo-
ody & Scott, 1982; Eide & Ottosen, 1994; Hansen & Dickinson, 1992; J:son 
Lönn, 1994; Ryan, 1979). 

Medievana forskare har skaffat sig strategier 
Jag uppfattar att en bidragande orsak till att relationen mellan reportrarna och 
forskarna i intervjuundersökningen fungerade så väl var att en majoritet av fors-
karna hade lång yrkeserfarenhet, hög rang304 och stor vana vid att hantera medi-
er. Jag observerade att de forskare som var vana vid kontakter med medierna, 
vilket gällde flertalet av forskarna i min studie, både hade realistiska förvänt-
ningar på medierapporteringen och hade hittat strategier för att anpassa det egna 
budskapet till de olika mediernas arbetssätt utan att de upplevde att budskapet 
gick förlorat eller överdrevs. Omvänt var det enstaka forskare med mindre me-
dieerfarenhet som var mest besvikna på rapporteringen i de enskilda fallen. 

Anpassning av förväntningarna 
De forskare som hade medievana krävde olika mycket av olika journalister där-
för att de accepterade deras skilda arbetsvillkor: 

Forskare 5: Jag tycker att han har gjort vad man kan kräva av en journalist på en 
tidning på den här nivån. Under de omständigheter som rådde var den bra. 

Forskare 3: Det finns ett stort behov av sensation i många artiklar och det måste 
vara något riktigt nytt, något som riktigt slår, det förstår jag också.  
Intervjuaren: Du förstår det men du tycker inte att det är riktigt rätt? 
Forskare 3: Det är svårt att svara på den frågan. Det är naturligtvis rätt ur en viss 
synvinkel. Det är det de har som målsättning för sin journalistik och då måste jag 
acceptera det. För andra, längre artiklar som förklarar, beskriver och berättar, finns 
det ju andra medier. 

                                                                                                                                  
mellan journalister och klandrade därför inte de reportrar som skrivit artiklarna för överdrifterna i 
förstasides- eller huvudrubriker. 
304 Innehållsanalysen bekräftade, liksom tidigare forskning, att forskningsledare var mer välrepre-
senterade i vetenskapsartiklar än forskare med lägre rang i forskningshierarkin (se t.ex. Conrad, 
1999; Dunwoody & Ryan, 1989; Eide & Ottosen, 1994). 
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Forskarna i min studie förväntade sig inte heller att dagstidningsjournalister 
skulle beskriva forskningen på detaljnivå. Samtidigt skapade forskarnas skilda 
erfarenheter delvis olika förväntningar på medierna. En forskare uppgav till ex-
empel att han aldrig, på grund av negativa erfarenheter, ställde upp på intervjuer 
med TV-reportrar medan en annan forskare sade att han var försiktig vid kon-
takten med pressreportrar:  

Forskare 11: Det talade ordet har ett värde i delar av sekunder. Men en text som sit-
ter på en löpsedel eller står i en tidning tränger in. Det är ju där som den stora skill-
naden ligger mellan det tryckta ordet och det talade, eller hur?! 

När forskarna i vetenskapsjournalistikstudien bedömde artiklarna gjorde de 
det dessutom utifrån ett helhetsintryck som innebar att de kunde vara nöjda med 
en artikel som innehöll småfel. Småfel var, enligt en forskare, något man fick 
räkna med. Forskarnas uttalanden antyder att Fenton, m.fl. (1998:72f) kan ha 
rätt när de påstår att forskarnas förnöjsamhet med mediernas nyhetsrapportering 
snarare är ett tecken på låga förväntningar och lättnad än på tillfredsställelse305. 

Anpassning till mediernas arbetssätt 
Många av reportrarna upplevde att forskarna talade enkelt och rakt utan fackut-
tryck. Det var ingen slump. En majoritet av forskarna uppgav att de medvetet 
anpassade sig till medierna genom att använda ett så enkelt språk som möjligt, 
utesluta fackuttryck, vara översiktlig och undvika alltför mycket detaljer. Att 
detta inte i första hand var medfödda förmågor utan resultatet av medieträning 
blev tydligt vid en jämförelse med en forskare som var ovan vid mediekontak-
ter: 

Intervjuaren: Gjorde du någon medveten anpassning till mediet? Innehållsmässigt 
sa du att du gjorde det, men gjorde du det även språkligt? 
Forskare 1: Ja, det var man ju tvungen att göra. Han [reportern] gjorde det. […] Det 
är ju alltid jobbigt, att man använder ett språk som inte förstås av gemene man. 

Reportern talade om att han hade behövt ringa forskaren flera gånger för att 
kontrollera att han hade förstått vad hon sade: 

Reportern: [J]ag tyckte inte det var så lätt med den här forskaren. Jag tyckte att hon 
hade ganska svårt för att uttrycka sig begripligt. Vi resonerade mycket fram och 
tillbaka. […) [V]i fick en bra relation till slut eftersom vi plågade varandra och 
skrattade och så. 

Min slutsats utifrån vetenskapsjournalistikstudien är att förmågan att popula-
risera är en färdighet som ofta kommer med erfarenhet:  

Forskare 14: Det tillhör mitt jobb att hela tiden göra anpassningar beroende på vem 
jag pratar med. Det är klart, det är väl någonting som följer med erfarenhet, att det 

                                                      
305 Precis som forskarna i min studie förstod forskarna i Fentons m.fl., (1998) studie, att journalis-
ter i allmänhet arbetar under tidspress, med begränsat utrymme och med bristande förtrogenhet 
med de ämnen de rapporterar om. Samtidigt relaterade flera av forskarna i min, liksom i Fentons 
studie, till enstaka negativa fall då de blivit misstolkade eller felaktigt framställda. 
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blir lättare med åren. Åtminstone inbillar jag mig (skratt) att jag talar ett enklare 
språk, att man som yngre läkare och forskare kanske inte riktigt inser vad som inte 
är självklart för ickeläkare. 

Forskare 11: Ju mer kontakt man har haft med media, desto lättare är det att se vad 
som ska göras. Man känner vad det är de [reportrarna] är ute efter och kan ta det i 
ett tempo som är behagligt för en själv och för dem. 

De medietränade forskarna visste också, precis som forskaren i citatet ovan, 
vilken slags information journalisterna efterfrågade. Därmed var de förberedda 
på vilka slags frågor de kunde få och hade lättare att besvara dem: 

Forskare 10: [M]ed åren har man blivit väldigt van vid vilken typ av frågor som 
ställs [av journalister] så att det är sällan något problem med att lyfta fram. ... Man 
svarar ofta direkt på frågorna, ger huvudslutsatserna, det man tror kan vara intres-
sant. 

Den forskare som kan presentera sin forskning på ett sätt som tilltalade report-
rarna har samtidigt, som nedanstående citat ger prov på, större chans att nå ut med 
sitt budskap: 

Intervjuaren: Vad var det som fick dig att välja den vinkling du valde? Hur tänkte du då? 
Reporter 1: Det var rent en prioriteringsordning, kan man säga, av hur [forskaren] 
själv graderade de olika metodernas förmåga att hålla chaufförerna vakna. /.../ Han 
är väldigt duktig på att prata och väldigt pedagogisk. Han lägger upp det på ett sånt 
sätt att man inte behöver gå in på nya områden och plötsligt så är man tillbaka till 
det man nyss har lämnat. Utan han tog varje avsnitt för sig och jag kunde göra mina 
anteckningar så att jag även fick dem avsnittsvis i anteckningsblocket. Sedan är det 
väldigt lätt att prioritera när jag sätter mig ner och skriver, att hitta informationen i 
anteckningarna.  

Strategier för att få fram sitt budskap 
Det fanns också flera andra sätt på vilket forskarna sade sig kunna påverka in-
nehållet i artiklarna. Framför allt angav de att de betonade och lyfte fram den 
information de själva tyckte var mest intressant eller viktigast i forskningsmate-
rialet och att de, för att få reportrarna att skriva balanserat, själva uttryckte sig 
måttligt och balanserat: 

Forskare 10: Man kan t.ex. inte säga sådant som att människor avlider av sömnbrist 
om de inte får sova på sex månader. Det talar man inte om för en journalist, för det 
kommer omedelbart öka antalet insomnier bland folk. De blir livrädda för att inte 
sova. 

De medieerfarna forskarna visste dessutom vilka läsarreaktioner rapporte-
ringen om deras forskning kunde leda till och anpassade därför sina uttalanden 
till det. En av forskarna betonade särskilt vikten av att inte i onödan skrämma 
upp läsarna för reportern: 

Forskare 7: Jag sa [till reportern] att man inte skulle skrämmas och att det inte var en 
livshotande sjukdom. Jag sa till exempel att de dödsfall vi har är väldigt sällsynta,   
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medan de asiatiska varianterna är mycket farligare, med fler dödsfall. Det är viktigt 
att visa att det här är en relativt godartad sjukdom. 

En annan forskare berättade att han alltid fick frågan om när hans forsknings-
resultat skulle kunna börja tillämpas i vården, i behandlingen av patienter. Be-
roende på hur han svarade fick han olika reaktioner från läsarna: 

Forskare 16: Det är alltid ett etiskt dilemma om man ska vara puschig och säga:  
”Jättesnart, vi är på gång, det här går snabbt” och göra lite PR eller om man ska 
vara väldigt realistisk och säga ”att det nog kan dröja väldigt lång tid” [...]  
[J]ag tror att det kommer att ta lång tid innan man kan få ut en fungerande behand-
ling som når alla patienter [....] Samtidigt vill man inte dra ner rullgardinen för dem 
allihop och säga att det är kört. Så jag lade mig någonstans mitt emellan. [...]  
I en tidigare intervju var jag nämligen alldeles för optimistisk [...] och sade: ” inom 
två, tre år” .... vilket ledde till att folk ringde och ville ställa sig på väntelista för be-
handling. Det var en miss. Man lurar dem nästan. 

Som framgår ovan handlade strategierna lika mycket om vad forskarna und-
vek att säga som vad de sade. En forskare, med stor vana vid att hantera medi-
erna men med flera negativa erfarenheter, undvek till exempel spekulationer 
och ledande frågor: 

Forskare 14: Om de vill ha något enkelt svar på vad det här beror på är jag obenä-
gen att göra så mycket tolkningar. [J]ournalister kanske gärna vill ha antingen vita 
eller svarta svar, antingen är det elektricitet eller också är det inbillning. Jag anser 
att det inte finns någon sådan enkel förklaring utan att det beror på många olika fak-
torer. […] Jag vet att journalister inom det här området alltid försöker pressa en till 
att säga: ”Det här är bara inbillning”. Eller så försöker de själva påstå att “De här 
patienterna verkar ju väldigt psykiskt labila, det är väl mest inbillning det här?” 
Men det går jag inte på längre (skratt). Den typen av bedömningar får de mig inte 
att göra.  [...] Jag har ett exempel ... [J]ag blev intervjuad i TV om en stor undersök-
ning som jag hade gjort. Jag fick frågan: ”Tycker du att de här patienterna kan kän-
na sig lugna nu?” Jag var helt oförberedd. Det var direktsändning. Jag svarade “Ja 
det tycker jag”. I dag skulle jag kanske inte ha gått på den frågan så enkelt utan för-
sökt nyansera det mer. 

Det var också ganska vanligt att forskarna, för att kunna korrigera eventuella 
felaktigheter, bad att få läsa vad reportrarna hade skrivit innan artiklarnas publi-
cering: 

Forskare 11: [O]mrådet är så svårt så att det nästan är omöjligt, hur duktig journa-
listen än är, att greppa de här sakerna rätt av och få det korrekt. 

Men det fanns också de som hade motsatt strategi, att enbart läsa artiklarna 
om reportrarna särskilt bad om det: 

Forskare 10: Jag vill inte ta något som helst ansvar för vad de gör, så jag vill helst 
låta bli att läsa. Journalister skriver ju alltid fel och vrider till det och jag vill inte ta 
något ansvar för om de drar för stora växlar på materialet. Jag vill dessutom ha möj-
ligheten att säga: “Nej det hade jag inte en aning om att de har skrivit”.  
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Slutligen visste de medievana forskarna när det tidsmässigt var dags att gå ut 
i medierna med ett forskningsresultat, till vem och hur. En av forskarna berätta-
de att han hade undvikit att gå ut i medierna med ett forskningsresultat under en 
period då han trodde att hans forskning ”skulle ha slagit väl ut i nyhetsfloden” 
som han uttryckte det, eftersom han just då inte ansåg sig ha tid att hantera den 
förväntade läsarresponsen. Flera av forskarna hade kontakter med reportrar ge-
nom tidigare medverkan i nyhetsmedierna, några tog själva initiativ till kontak-
ter med reportrar som tidigare skrivit om dem eller om deras ämnen. Det hände 
också att forskarna själva anordnade presskonferenser eller skrev eller medver-
kade i skrivandet av pressmeddelanden: 

Forskare 4: Dels har vi kallat till presskonferenser ett par gånger. Vid ett par tillfäl-
len har vi, när vi ville få ut vårt budskap, kontaktat speciella journalister på DN eller 
Svenskan … 

Forskarna ifrågasattes sällan 
Forskarnas positiva bedömningar av rapporteringen i de enskilda fallen påver-
kades sannolikt av att deras forskning inte ifrågasattes. Jag uppfattar att en vik-
tig orsak till att forskningen inte ifrågasattes var forskarnas kunskapsövertag: 

Reporter 2: Jag kan känna en liten ångest. Det händer att man blir ett verktyg för 
forskaren och forskaren kan ju ha fel. Man hamnar i ett svårt läge som journalist, 
för på det här området kan jag definitivt inte göra några egna efterforskningar. Jag 
kan inte kolla hennes uppgifter. [...] Man är väldigt beroende av forskaren. 

Detta uttalande förmedlar vad troligtvis många nyhetsreportrar känner vid 
kontakten med forskare, oavsett om de är specialreportrar eller inte. När report-
rarna, på grund av forskarnas kunskapsövertag, inte kan kritiskt granska forsk-
ningen finns det en risk att journalistiken blir refererande. Ett sätt för reportrar-
na att komma runt detta problem är att, som skedde i ett enda fall i vetenskaps-
journalistikstudien, låta en annan forskare stå för granskningen. Ett annat sätt är 
att, som reportern i citatet nedan, konsultera en kollega som är mer insatt i äm-
net: 

Reporter 15: Alltid när jag skriver det minsta som har med medicin att göra visar 
jag det jag skrivit för vår medicinreporter som förstår sig på sådant här betydligt 
bättre än vad jag gör. [...] Jag försöker alltid få någon slags kritik av mitt eget jobb, 
det är en rutin för mig. 

Annars var det framför allt forskarna själva som stod för den kritiska gransk-
ningen av det reportrarna skrivit. I flera fall, i intervjuundersökningen, då re-
portrarna var osäkra på eller nya inför forskningsområdet bad de forskarna läsa 
igenom det de skrivit och korrigera eventuella sakfel. ”[D]et är bra att få en fak-
takontroll”, som en av reportrarna sade. 
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Nyhetskulturen 
I föregående kapitel framgick det att många av de rutiner som ingår i en repor-
ters dagliga arbetsuppgifter är gemensamma för reportrar på alla dagstidningar, 
även om det finns olika varianter på rutinerna. Alla de journalister som jag in-
tervjuade eller observerade använde nyhetskategorier för att avgöra vilket inne-
håll och vilka resurser ett specifikt uppdrag skulle få. Innehållsstudien pekade 
på att många av dessa kategorier var gemensamma på de olika dagstidningarna. 
Reportrarna följde också liknande rutiner för att hålla kontakt med samma typer 
av källor306. Exempelvis sökte alla reportrar rutinmässigt i tidningarnas digitali-
serade klipparkiv inför sina bevakningsuppdrag. Slutligen anpassade alla report-
rar innehållet i de artiklar de skrev till nyhetsformatet. 

De gemensamma rutinerna utgör, tillsammans med de normer, värderingar, 
roller och ideal som också delas av reportrar över tidningsgränserna, nyhetskul-
turen (se t.ex. Ekström & Nohrstedt, 1996; Hollifield m.fl., 2001; Jönsson, 
2004; Löfgren Nilsson, 1999). I detta avsnitt ”Nyhetskulturen” redogör jag för 
ett par av de faktorer, utöver redan nämnda, som jag i mina studier har funnit 
kan bidra till att nyhetskulturen upprätthålls. 

”En nyhet är en nyhet” 
Vetenskapsjournalistikstudien visade att oavsett vilken medieorganisation re-
portrarna arbetade i var det relativt självklart för dem vad som var en nyhet307, 
vilket nedanstående uttalande är ett exempel på: 

Reporter 7: [E]n nyhet är en nyhet. På något vis blir det ganska självklart vad som 
är en nyhet. Händer det en olycka är det en nyhet om den är av större omfattning. 
Skillnaden skulle väl i så fall vara, att om vi [på nyhetsbyrån] skriver om en olycka, 
skriver vi rätt upp och ner om det som har hänt medan en lokaltidning kanske 
vinklar det på att Kalle Persson ifrån Sundsvall var med i den här olyckan. 

Forskningsnyheter bedömdes, enligt de intervjuade reportrarna, med samma 
nyhetsvärderingskriterier som andra nyheter. För att de skulle värdera en forsk-
ningsnyhet högt skulle den helst gå att skildra som ett nytt och gärna dramatiskt 
forskningsrön inom ett aktuellt område som berörde många människor. En rik-
tigt bra nyhet, en så kallad ”klockren nyhet” skulle helst uppfylla flera av dessa 
kriterier: 

Reporter 5: Någonting som är relevant i ett väldigt aktuellt sammanhang har skett 
för första gången i världen, det är klockrent. Det är inte så intressant om någon har 

                                                      
306 Det senare visade sig bland annat i innehållsstudiens analys av huvudkällor, där elitpersonerna, 
d.v.s. i huvudsak män på höga poster i inflytelserika organisationer, var de dominerande huvud-
källorna i alla dagstidningar, undantaget Hälsinge Kuriren. 
307 Även om journalister ofta beskriver nyhetsvärderingen som en medfödd talang, som något en 
journalist kan känna i magen eller kan lukta sig till, är nyhetsvärderingen i själva verket en fär-
dighet som nyhetsreportern har tränat sig till och socialiserats in i. Därför kan en nyutexaminerad 
journalist ha svårt att känna igen en nyhet, trots att hon eller han i sin journalistutbildning har fått 
lära sig vilka nyhetsvärderingskriterier hon eller han ska använda (Larsson, S. 1996). 
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gjort någonting helt apart för första gången. Det får inte bli reaktionen “Jaha, än sen 
då?” på en artikel, utan det måste finnas ett sammanhang, vi kallar det för en krok. 
[...]. Det finns dubbla krokar här, [ämnet] är omdebatterat och det berör ett kom-
mande regeringsförslag ... 

Ständiga jämförelser med konkurrenterna 
”Nytt” var troligen det ord som oftast återkom när de intervjuade reportrarna 
skulle beskriva de aktuella vetenskapsartiklarnas nyhetsvärde. För att en händel-
se skulle betraktas som ny skulle den helst ha inträffat nära i tiden308. Men det 
främsta kriteriet för nytt var ändå att inte konkurrerande medier eller det egna 
mediet nyligen hade rapporterat om händelsen. 

Reporter 2: [Nyheten hade högt nyhetsvärde därför att] vi var ensamma om den, 
vilket ju för en utanför skrået kan förefalla vara en lite originell synpunkt, men det 
är allt viktigare när konkurrensen är stor och det finns så många medier. 

Under den vecka som jag följde och observerade arbetet på Nyhetsbladet dök 
detta med att det var viktigt att hinna minst en dag före konkurrenterna upp 
gång på gång i samtalen mellan reportrar och redaktionssekreterare. För att vara 
först måste journalisterna hela tiden hålla uppsikt över vilka nyheter konkurren-
terna publicerade. På Nyhetsbladets morgonredaktionsmöten gjorde man ofta 
jämförelser mellan det egna mediets och de närmaste konkurrenternas toppny-
heter309. Journalisterna kommenterade bland annat toppnyheter som den egna 
tidningen eller konkurrerande tidningar hade varit ensamma om. I de fall tid-
ningen hade missat en toppnyhet diskuterade man om man skulle gå vidare med 
nyheten och göra en egen uppföljning. 

Ett uppdrivet tempo som konsekvens 
Det framkom vid intervjuerna och observationerna att den ständiga jakten på 
exklusiva nyheter medförde att tidningarna i flera fall valde att publicera en ny-
het före konkurrenterna istället för att, som också hade varit möjligt, göra för-
djupningar eller uppföljningar. Det är mitt intryck att konkurrensen i kombina-
tion med dagliga deadlines även ledde till ett allmänt högt tempo i nyhetspro-
duktionen: 

Reporter 12: Det var en normal dag. När man arbetar på en dagstidning vet man att 
har man sagt att man ska lämna så ska man lämna, det förväntar de sig. 

                                                      
308 Vad nära i tiden innebär varierar troligen mellan olika händelser och ämnesområden. Nyhets-
ramanalyserna i kapitel 11 visade t.ex. att en olycks- eller våldshändelse betraktas som gammal 
redan efter ett par dagar medan intervjuundersökningen visade att ett nytt forskningsresultat kun-
de tillåtas vara flera månader gammalt. 
309 Toppnyheter betydde här framför allt nyheter publicerade på tidningarnas förstasidor eller 
löpsedlar. Jämförelserna gjordes framför allt med dagstidningar inom den egna tidningens sprid-
ningsområde och i vissa fall med lokala TV- eller radionyhetssändningar. 
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Reporter 14: Nu hade jag ovanligt lång tid på mig [en dag] för att skriva den här ar-
tikeln. Oftast har man inte alls har så här lång tid. |...| [M]an ska ut med material så 
fort som möjligt. 

Fjorton av de arton reportrarna i intervjustudien hade mellan 40 minuter och 
en dag på sig att producera sina artiklar310. I flera av fallen tog hela produktio-
nen inte mer än ett par timmar. Många av reportrarna upplevde tidspressen som 
ett hinder i produktionen. 

Reporter 7: Jag känner mig egentligen aldrig nöjd när jag lämnar ifrån mig en arti-
kel, vilket är ett gissel. [....] Jag skulle nog ha velat arbeta lite mer på artikeln, få 
fram mer, även om det räcker för att lägga upp den så här. Varje artikel behöver inte 
ha allt. Det produceras artiklar varenda dag och det kan inte vara en novell varje 
gång. [...] Det är det eviga ... gårdagens tidning är historia. ... Folk är mest fokuse-
rade på nästa dag. 

Flera av reportrarna hade dessutom kravet på sig att producera fler än en arti-
kel per dag311. Eftersom det dessutom hör till de dagliga rutinerna att bevak-
ningsuppdrag ”spricker” måste reportrarna arbeta parallellt med flera upps-
lag312. Parallellarbetandet tycks ytterligare öka på stressen i yrket: 

Reporter 17: Det [arbetet] är oftast lite splittrat. Man håller på med ett jobb lite till 
och från när man har tid och varvar med annat. 

Reporter 1: Igår när jag skrev det här [artikeln], samlade jag samtidigt information 
inför en artikel som ska publiceras i en serie som vi ska ha framöver. Det är många 
trådar och många bollar som hålls i luften hela tiden. 

Reporter 3: Jag jobbar nog klantigt, för jag höll på att ringa hela dagen igår. Till slut 
insåg jag, när klockan var halv fem, att jag hade två oskrivna artiklar och jag ville 
komma hem någon gång. 

Detta visar att Schlesingers (1987:83) beskrivning av de brittiska TV- och ra-
diostationer som stoppurskulturer, där allt arbete styrs efter klockan, även är en 
träffande beskrivning för dagstidningars produktionsvillkor. 

Konsekvenser för innehållet 
Det uppdrivna tempot i journalistiken kan få flera konsekvenser för nyhetsinne-
hållet. Det påverkar bland annat reportrarnas möjligheter att kritiskt granska 
sina källor. Flera av reportrarna i vetenskapsjournalistikstudien hade intentionen 
att kritiskt granska forskningen genom att låta andra forskare stå för gransk-
ningen men tidsbristen gjorde att det sällan blev annat än intentioner: 

                                                      
310 Samtliga av de fyra reportrar som ägnade mer än en dag åt produktionen var specialreportrar 
på storstadstidningar. 
311 Nohrstedts (1994:21) studie visar att de flesta dagstidningsreportrar dagligen producerar mel-
lan två och tre artiklar. 
312 Kravet kommer sig bland annat av att sex- och sjudagarstidningar, dit alla tidningar i mitt ma-
terial utom Hälsinge Kuriren hörde, har lägre bemanning under helgerna än under vardagarna. 
Således måste de reportrar som arbetar under vardagarna även producera material till tidningarnas 
helgutgåvor. 
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Reporter 6: Hade man t.ex. haft tillgång till någon annan forskning [...] hade det 
gett lite mer pusselbitar till det här [forskningsresultatet]. Det är ett faktum. Men tid 
för någon sådan undersökning hade jag inte (skratt). [...] Det är ovanligt att man har 
det. Det här är ett ganska normalt sätt att jobba på, om man inte speciellt sysslar 
med forskning. 

Det antyder att det inte enbart var forskarnas kunskapsövertag som var orsa-
ken till att forskarna så sällan ifrågasattes: 

Reporter 8: Jag har inte, i mitt jobb, väldigt mycket tid att ägna åt att hitta någon 
annan ingångsvinkel, utan man tar ganska tacksamt emot det som läggs fram för en 
[av forskarna]. 

Tidsbristen gick också ut över reportrarnas möjligheter att presentera andra 
perspektiv på forskningsresultaten än forskarnas: 

Reporter 9: Först hade vi en idé om att låta den här lantbrukaren [som tipsade oss] 
vara ett fall, där han hade fått berätta om vad som faktiskt hände. Vi valde egentli-
gen bort det av tidsskäl. 

Reporter 11: [Ö]nskemålet hade förstås varit att åka ut till någon som berördes [av 
arbetsmiljöproblemet …]. Men sedan ställs man inför det här: Ska du dra nyheten 
medan den är ny eller ska du göra en fördjupning? 

I värsta fall kan tidsbristen leda till att ett komplext ämne som arbetsmiljö, som 
tar lång tid att bevaka, får liten och ytlig uppmärksamhet: 

E-post svar, VK:s näringslivsreporter, 2000: Min uppfattning är att det inte finns 
kapacitet från mediers sida att ”gräva” i arbetsmiljöfrågor. Därför blir bevakningen 
ofta ytlig och fokuserad till faktiska händelser, uppsägningar, nyanställningar, om-
organisationer osv. [...] Den rent fysiska arbetsmiljörisken hamnar mellan stolarna, 
men även den grävande journalistik när det gäller effekter av stress och mobbning, 
och liknande. Grävande journalistik handlar mycket om tillgänglig tid, goda kontak-
ter och förtroende. Brist på tid minskar förutsättningarna för att finna goda kontak-
ter och skapa förtroende. Tid är en bristvara på de flesta redaktioner och trenden är 
att tiden blir kortare och kortare. 

Det är troligen inte heller unikt för journalisterna i intervjustudien att produk-
tionen av en nyhet ofta sker på ett par timmar, utan det är förmodligen en rela-
tivt normal arbetssituation för en ”vanlig” nyhetsjournalist. Ett dilemma är, som 
jag uppfattar det, att skrivandet av en kritiskt granskande eller analytisk artikel 
om ett komplicerat ämne kräver mer tid än så. 

Reporter 16: Det är väldigt ofta som man som journalist kan förbereda sig lite väl 
dåligt, för att man är van vid att allting ska gå så snabbt. När man skriver en artikel 
om dagen finns det ingen möjlighet att läsa in sig ordentligt på alla ämnen ... Det är 
en ekvation som inte går ihop, för du har inte tid. 

Tidsbristen bidrog sannolikt också till att, som innehållsanalysen visade, ar-
betsmiljönyheter ofta återanvändes (s 112). Det går snabbare att referera andra 
medier än att producera helt egna nyheter (se t.ex. Bell, 1991:58; Boyd-Barrett & 
Rantanen, 2000; Cohen m.fl., 1995; Hvitfelt, 1985:48; Holm, 2001; Lund 2001). 
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Flera av forskarna i vetenskapsjournalistikstudien berättade också att det var 
relativt vanligt att de nyhetsartiklar eller nyhetsinslag de medverkade i följdes 
upp av flera medier. I samband med dessa uppföljningar kunde medierna an-
tingen välja att referera varandra eller att göra uppföljande intervjuer med ur-
sprungskällorna, d.v.s. med forskarna: 

Forskare 15: I det här fallet var jag sekundärkälla i flera tidningar. Oftast refererar 
man [journalister] till en tidigare artikel, ibland ringer de för att följa upp, men det 
varierar väldigt. 

I de fall medierna väljer att referera varandra, istället för att gå till ursprungs-
källan, är risken stor att fel som uppstår på vägen fortplantar sig i flera medier. 
Detta var vad som skedde i ett av de undersökta fallen. En nydisputerad forskare 
blev intervjuad av en journalist. Journalisten frågade forskaren vilka implikatio-
ner man kunde dra utifrån hans avhandling. Forskaren spekulerade kring impli-
kationerna. Spekulationerna blev till ett citat i artikeln. Citatet lyftes fram som 
fakta i huvudrubriken. Ett annat och därefter ett tredje medium refererade den 
första artikeln. Huvudrubriken, d.v.s. det som ursprungligen var en spekulation, 
förvandlades i det tredje mediet, en kvällstidning, till resultaten av forskarens 
studie: 

Forskare 6: De säger att vi har visat någonting som vi inte har undersökt. Vi har inte 
heller gjort de studier de säger att vi har gjort. Det är inget falsarium egentligen, 
men det är troligen ett missförstånd hela vägen. [...] Hade reportrarna hört av sig till 
oss, till ursprungskällan, hade vi kunnat korrigera det. 

Behovet av yrkessocialisering 
Reporterskapet är ett i hög grad självständigt ensamarbete (se t.ex. Löfgren 
Nilsson, 1999). Ändå visade innehållsstudien på stora likheter i nyhetsinnehåll 
mellan olika tidningar. Hur kan det förklaras? 

En förklaring är journalisternas behov av interaktivitet. Förutom att journa-
listyrket är ett autonomt ensamarbete ställs de enskilda journalisterna dessutom 
ständigt under sina bevakningsuppdrag, inför nya och osäkra situationer där de 
saknar objektiva bedömningskriterier. Dessa omständigheter skapar behovet av 
interaktivitet och yrkessocialisering (se t.ex. Donsbach, 2003; Ekström & Nohr-
stedt, 1996; Hollifield m.fl., 2001; Jönsson, 2004; Löfgren Nilsson, 1999). 

Internkommunikationen på redaktionen är en väg för reportrarna att uppnå in-
teraktivitet. Både vetenskapsjournalistik- och redaktionsstudien visade att re-
portrarna regelbundet under produktionens gång diskuterade sina bevaknings-
uppdrag med arbetsledare och i viss mån med kollegor. Ändå uttryckte flera av 
reportrarna att de i allmänhet fick alltför lite feedback på sina artiklar om de inte 
var förstasidesartiklar313. Tretton av arton reportrar i intervjustudien uppgav att 
de inte fick någon direkt feedback alls på de aktuella artiklarna. Istället fick de 

                                                      
313 Förstasidesartiklarna diskuterades regelbundet på tidningarnas morgonmöten. 
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en indikation på hur uppskattade artiklarna var genom sidplacering och eventu-
ella uppföljningar. 

En bidragande orsak till att journalisterna upplevde att de fick för lite åter-
koppling på sina artiklar kan ha varit diskussionernas innehåll. Flertalet av de 
samtal jag observerade på Nyhetsbladet, mellan reportrar och deras chefer eller 
medarbetare, handlade antingen om nyhetsvärdering eller om de enskilda artik-
larnas vinklar, längder eller placeringar i tidningen, medan andra innehålls-
aspekter sällan berördes314. Jag uppfattade vidare, precis som Hultén 
(1993:176), förhandlingarna mellan reportrarna och arbetsledningen som något 
som skedde snabbt och efter ganska fasta rutiner. Mitt intryck är att dessa fakto-
rer medförde att förstasidesnyheterna i många avseenden blev viktigare för yr-
kessocialiseringen än internkommunikationen. Eftersom journalisterna dessut-
om hela tiden höll koll på konkurrenternas förstasidesnyheter kan detta ha bi-
dragit till att tidningarna tillämpade liknande nyhetsvärderingskriterier, nyhets-
kategorier och nyhetsramar vid produktionen av arbetsmiljönyheter. 

Redaktionerna: 
Arbetsmiljön som ”föll mellan redaktionsstolarna” 

E-post svar från VF s utbildningsreporter, 2000: Vår arbetsmiljöbevakning är nog 
styrd av nyhetsflödet. Vi har ingen speciell reporter som bevakar området. Ofta 
skriver vi utifrån Yrkesinspektionens ingripanden. 

Tidigare forskning har visat att när ett ämne blir en journalistisk specialitet eller 
en genre får det djupare bevakning och mer utrymme (se t.ex. Djerf Pierre, 
1996; Einsiedel & Coughlan, 1993; Linné & Hansen, 1990). Även om alla tid-
ningar i min undersökning, undantaget VF och HK, år 1997 och 1998 hade spe-
cialreportrar som inom sina bevakningsområden hade att bevaka arbetsmiljöfrå-
gor315 kunde arbetsmiljö varken sägas vara en journalistisk specialitet eller en 
egen nyhetsgenre på tidningarna under den aktuella perioden. Innehållstudien 
visade att arbetsmiljön fick relativt lite utrymme i dagstidningarna och att en 
stor del av arbetsmiljöbevakningen saknade både djup och bredd (s 93ff). Ana-
lysen visade också att en enda specialredaktion, Aftonbladets ”Kvinna-
redaktion”, mer rutinmässigt tycktes bevaka arbetsmiljön, något som också be-
kräftades av en reporter i prioriteringsstudien. Inom övriga specialiteter, på öv-
riga tidningar, var arbetsmiljön lågt prioriterad: 

E-post svar från SvD:s arbetsmarknadsreporter, 2000: Svårigheten handlar om 
bristande resurser. Som arbetsmarknadsreporter förväntas jag i första, andra och 

                                                      
314 Mina resultat bekräftar därmed det Löfgren Nilsson (1999) fann i sina redaktionsstudier. 
315 På Aftonbladet var det först och främst "Kvinnaredaktionen" som bevakade arbetsmiljöfrågor, 
och på DN, SvD, VK och BT arbetsmarknads- eller näringslivsreportrar. När specialreporterfunk-
tionen för näringsliv eller arbetsmarknad efter denna period togs bort på VK och BT upplevde 
man på tidningarna att arbetsmiljöbevakningen minskade (E-post svar från Owe Fredriksson, 
VK:s näringslivsreporter och Jens Runnberg, BT:s chefredaktör, 1997-98). 
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tredje hand bevaka och analysera utvecklingen på löne- och villkorssidan, förhål-
landet till det politiska livet samt internationella utblickar. Det blir helt enkelt inte 
mycket tid eller kraft över för arbetsmiljörelaterade problem. 

E-post svar från DN:s arbetsmarknadsreporter, 2000: Nyhetsarbete är till sin natur 
sådant att det som händer i dag alltid går före pågående processer som man kan be-
skriva när som helst. Det går ut över arbetsmiljöfrågorna, liksom det faktum att man 
ofta måste avsätta lång tid för att tränga in i arbetsmiljöfrågor. 

Eftersom arbetsmiljöbevakningen var lågt prioriterad fanns det inte heller nå-
gon tydlig ansvarsfördelning mellan reportrarna på tidningarna kring ämnesom-
rådet. På DN hörde, enligt arbetsmarknadsreportern i citatet ovan, arbetsmiljö-
frågorna inte riktigt till vare sig hans eller till medicin- eller vetenskapsrepor-
terns bevakningsområden. Det hade lett till, som han uttryckte det, att ”i princip 
vad som helst riskerar att hamna mellan stolarna”. Raymond (1985) kom fram 
till liknande resultat i en kanadensisk studie av dagstidningars arbetsmiljöbe-
vakning316. 

Eftersom arbetsmiljö inte hade utvecklats till någon egen journalistisk specia-
litet eller genre utan bevakades av flera olika redaktionella avdelningar, riskera-
de den sammanlagda bilden av ämnet att bli splittrad och fragmentarisk, vilket 
jag också upplevde att den blev. Detta kan uppstå på grund av att de enskilda 
specialreportrarnas befattningsbeskrivningar är relativt avgränsade, samtidigt 
som det, enligt Löfgren Nilsson (1999), förekommer relativt lite samarbete mel-
lan reportrar över ämnesgränserna. Under min vistelse på Nyhetsbladet berätta-
de jag vid ett tillfälle för en specialreporter att jag hade iakttagit att tidningarna 
aldrig relaterade det våld som riktades mot lärare till stress och utbrändhet bland 
lärare. Reportern uppfattade det som en konsekvens av en ganska skarp uppdel-
ning mellan reportrarna. Arbetsmarknadsreportern skrev om utbrändhet och 
stress i skolan, kriminalreportern om våldet och skolreportern om mobbning. 
Troligen använde de också skilda nyhetsramar. Om en specialreporter som be-
vakar ett specifikt ämnesområde försvinner från en tidning kan det i värsta fall 
innebära att rutinbevakningen på området försvinner. En arbetsmarknadsrepor-
ter på Nyhetsbladet, som var ensam om sitt bevakningsområde, berättade att när 
hon var tjänstledig under en längre tid försvann hennes typ av mer arbetsmiljö-
inriktad journalistik helt ur tidningen. 

Flera av reportrarna upplevde dessutom arbetsmiljöartiklarna som svårplace-
rade i tidningarna, vilket är ytterligare ett bevis för att ämnet inte uppfattades 
som en egen nyhetsgenre: 

Reporter 3: [Artikeln] hamnade mitt på [Näringslivs]sidan vilket ju inte är en själv-
klar placering. Som arbetsmiljöfråga kan det väl höra hemma på en sådan sida, men 
den kunde lika gärna ha hamnat på en vanlig nyhetssida, om man ska genrebe-
stämma den. Det var väl inte någon rak genre. 

                                                      
316 ”It falls in the cracks a lot of times” sade en av reportrarna i hans studie (Raymond, 1985:115). 
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Individerna: 
Reportrarnas kunskaper 

Vetenskapsjournalistikstudien visade att reportrarnas kunskaper om de ämnen 
de bevakade påverkade hela produktionsprocessen. En av reportrarna i studien, 
en medicinreporter, hade specialkunskaper inom det område hon behandlade i 
sin nyhetsartikel. Intervjun med henne gav en tydlig bild av ämneskunskapernas 
betydelse för såväl produktionen som artikelinnehållet. Kunskaperna styrde 
hennes selektiva uppmärksamhet. Hennes ämneskompetens gjorde att hon, till 
skillnad från många andra reportrar317, värderade belastningsskador som ett ak-
tuellt ämne som berör många. Tack vare sina medicinska kunskaper visste hon 
var och hur hon skulle göra sina efterforskningar. Hon kunde läsa och tillgodo-
göra sig vetenskaplig litteratur på det område hon bevakade, vilket i sin tur 
gjorde att hon kunde ställa relevanta frågor till forskaren och att hon förstod 
forskarens svar. Att reportern ”pratade samma språk” som forskaren gjorde att 
interaktionen med forskaren fungerade väldigt bra, något som också bekräftades 
av den intervjuade forskaren. Forskaren uppfattade reportern som en ”idealre-
porter”, den bästa han hade stött på. Reporterns förkunskaper underlättade också 
skrivandet eftersom hon begrep vad hon själv skrev. Hennes ambition var att 
skriva så att ”det skulle vara lätt att förstå för den som inte kan någonting”. 
Samtidigt tyckte hon själv att det var svårt att förenkla, just därför att hon var så 
insatt i det ämne hon skrev om. Hon berättade att hon löste problemet genom att 
låta kollegor läsa artikeln tills de förstod. Hon lyckades fånga läsarna, något 
som visade sig i att väldigt många läsare hade hört av sig till forskaren efter ar-
tikelns publicering.  

Ämneskunskaper för också med sig andra fördelar. De gör det lättare för re-
portern att sätta in ämnet i ett större sammanhang och till exempel dra parallel-
ler till liknande frågor eller händelser. Och även om såväl innehålls- som veten-
skapsjournalistikstudien (se s 155, 217) visade att kritisk granskning av veten-
skapen var ytterst ovanlig är jag, liksom troligen reportrarna i citaten nedan, 
övertygad om att ämneskunskaper kan underlätta den kritiska granskningen: 

Reporter 11: Eftersom jag har jobbat som medicinreporter har jag lärt mig att inte 
tro att varje ny undersökning säger sanningen utan att man måste sätta in den i ett 
sammanhang. 

Reporter 14: Vet man mer kan man dessutom ställa fler kritiska frågor, det är vik-
tigt! Det höjer kvaliteten på det skrivna. 

Flera av reportrarna i intervjustudien betonade också vikten av att själva för-
stå det forskarna sade för att kunna förklara för andra. En allmänreporter från en 
nyhetsbyrå beskrev hur hennes bristande ämneskunskaper påverkade skrivandet 
av vetenskapsartikeln: 

                                                      
317 Innehållsanalysen (s 93) visade att belastningsskador var ett mycket lågt prioriterat område i 
tidningarna. 
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Om jag hade haft lite mer medicinsk kunskap hade jag kunnat ta ut svängarna lite 
mer. |...| Jag skriver om forskning av alla möjliga slag. När jag känner att jag vet 
mer om något är det mycket enklare att skriva. Man kan ganska lätt hålla balans-
gången mellan att inte förenkla [för mycket] och att inte göra det för krångligt. Man 
kan använda ett lättsammare språk när man skriver. När man inte kan så mycket 
känner man sig mer bunden. Man måste vara mer försiktig så att man inte gör fel-
tolkningar. 
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Sammanfattning 
Källorna 
Mycket i mina studier talar för att forskarna hade ett ganska stort inflytande 
över journalisternas framing av arbetsmiljöforskningen. Trots att vetenskaps-
journalistikstudien visade att det finns strukturella skillnader mellan journalisti-
ken och vetenskapen, som skulle kunna bli ett problem när forskare uppträder 
som källor i nyhetsmedierna, var såväl forskare som reportrar överlag nöjda 
med nyhetsrapporteringen i de enskilda fallen. Att forskarna var så pass nöjda 
tolkar jag som effekter av att forskningsrapporteringen inte i något fall var kri-
tiskt granskande, av att forskarna troligen i allmänhet lyckades få fram sina hu-
vudbudskap, och av att forskarna hade realistiska förväntningar på nyhetsrap-
porteringen.  

Till allt detta bidrog sannolikt att flertalet forskare både hade lång yrkeserfa-
renhet, hög rang i forskningshierarkin, stor medievana och ett kunskapsövertag 
jämfört med journalisterna samt att journalisterna arbetade under tidspress. En 
konsekvens av denna obalans kan ha blivit att reportrarna influerades av eller 
tog över forskarnas nyhetsramar (se t.ex. Dunwoody & Griffin, 1993). För detta 
talar bland annat de resultat från innehållsstudien som visade på stora skillnader 
mellan vetenskapsramen och övriga nyhetsramar.  

Då det är troligt att arbetsmiljöforskare har samma roll i samhället som 
Väliverronen (2001) beskriver att miljöforskare har, nämligen att indentfiera 
symptomen på och orsakerna till (arbets)miljöförändringar, menar jag att bristen 
på kritisk granskning och ett ev. övertagande av forskarnas nyhetsramar är 
problematisk. Det är problematiskt därför att inte heller en forskare enbart 
tillhandahåller objektiva expertkunskaper, utan även ett visst perspektiv på ris-
ker och deras orsaker och lösningar, tolkningar och åsikter (se också Conrad, 
1999; Linné & Hansen, 1990:38). 

Nyhetskulturen 
En sammantagen slutsats från intervju- och redaktionsstudien är att konkurren-
sen mellan nyhetsmedierna starkt har bidragit till att journalisterna rekonstruerar 
världen på liknande sätt. Jag uppfattade dels att konkurrensen, i kombination 
med dagliga deadlines, har drivit upp tempot i nyhetsjournalistiken, något som i 
sin tur kan ha medverkat till att journalisterna upplevde att de sällan hade den 
tid som krävdes för att tränga in i komplexa arbetsmiljöfrågor eller för att kri-
tiskt granska arbetsmiljöforskningen. Tidspressen ökar sannolikt också journa-
listers beroende av etablerade och okomplicerade nyhetsramar, vilket kan vara 
en förklaring till att, som nyhetsramanalyserna visade, tidningarna i stor ut-
sträckning använde samma nyhetsramar (se tabell 31, s 176) och att de händel-
seinriktade, episodiska, arbetsmiljöartiklarna var så pass vanliga (se tabell 27, s 
159). Vidare bidrar tidspressen troligen också till en ökad återanvändning av 
nyheter. 
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Därtill observerade jag under min vecka på Nyhetsbladet att konkurrensen 
medförde att journalisterna ständigt höll uppsikt över vilka toppnyheter konkur-
renterna publicerade, vilket rimligtvis också måste ha bidragit till att vissa ny-
hetskategorier och nyhetsramar blev mer etablerade än andra. Det är också tro-
ligt att tidningens egna, likväl som konkurrenternas toppnyheter, hade en viktig 
roll i journalisternas yrkessocialisering, särskilt som internkommunikationen 
inte tycktes uppfylla journalisternas behov av interaktion kring deras produktio-
ner. 

Redaktionerna 
Mina studier indikerar att ett komplicerat ämne som arbetsmiljö måste bli en 
egen nyhetsgenre eller specialitet för att bevakas i någon större omfattning. Som 
situationen var vid undersökningsperioden ingick ämnet i flera av specialreport-
rarnas bevakningsuppdrag på flera av de studerade tidningarna utan att egentli-
gen prioriteras någonstans, undantaget på Aftonbladets Kvinna-redaktion. Det 
medförde att, som en reporter uttryckte det, ”i princip vad som helst”, d.v.s. i 
princip vilken arbetsmiljöfråga som helst ”riskerade att hamna mellan stolarna”. 
Eftersom redaktionerna inte hade utsett någon enskild reporter som enbart an-
svarade för arbetsmiljöbevakningen, samtidigt som gränserna mellan reportrar-
nas bevakningsområden var skarpa, blev mediebilden av arbetsmiljön dessutom 
otydlig och fragmentarisk. Den fragmentariska mediebilden av arbetsmiljön kan 
bli ett problem när myndigheter, opinionsbildare, lobbyister, politiker, och 
andra samhällsaktörer använder den som underlag för krav, reformförslag, 
kampanjer, etc. på arbetsmiljöområdet. 

Individerna 
Vetenskapsjournalistikstudien visade att nyhetsreportrarnas kunskaper, eller 
brist på kunskaper, om de ämnesområden de bevakade influerade hela produk-
tionsprocessen, från den selektiva uppmärksamheten och nyhetsvärdering av 
ämnet till informationssökandet, den kritiska granskningen och presentationen 
av ämnet. 
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DEL V 
SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
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  Kapitel 15  
Mediebilden av arbetsmiljö 

Idag uppfattas den arbetsrelaterade ohälsan som ett av de största och mest re-
surskrävande samhällsproblemen i Sverige. De så kallade ohälsotalen ökade 
dramatiskt under åren kring millennieskiftet, bland annat till följd av de omfat-
tande strukturomvandlingar som skedde i det svenska arbetslivet under 1990-
talet. Men även dessförinnan var den arbetsrelaterade ohälsan ett samhällspro-
blem. Redan under 1980- och 90-talet kostade den samhället årligen mångmil-
jardbelopp och hundratusentals svenskar mänskligt lidande. 

Jag menar att de svenska dagstidningarna har en särskilt viktig roll som opi-
nionsbildare på arbetsmiljöområdet därför att de har möjlighet att rikta allmän-
hetens, politikers och andra beslutsfattares uppmärksamhet mot detta stora sam-
hällsproblem. Centrala frågor i mitt avhandlingsarbete har varit huruvida dags-
tidningarna i slutet av 1990-talet uppmärksammade de gigantiska och växande 
hälsoproblemen och vilka faktorer som kan ha bidragit till tidningarnas intresse 
eller ointresse för arbetsmiljöfrågorna. För att ta reda på detta har jag analyserat 
dagstidningarnas arbetsmiljöinnehåll, intervjuat nyhetsreportrar som har produ-
cerat arbetsmiljönyheter och intervjuat forskare som har uppträtt som källor i 
nyhetsartiklarna samt observerat arbetet på en tidningsredaktion. 

I mina analyser har jag utgått från den modell av ”Faktorer som påverkar ny-
hetsmediernas innehåll” som jag introducerade i avhandlingens inledande teori-
del (figur 1, s 25) och från det grundläggande antagandet att de journalistiska 
rutinerna och framingen - d.v.s. den kognitiva process under vilken journalister 
reducerar den komplexa verklighet de upplever i samband med sina bevak-
ningsuppdrag till journalistiskt hanterbara dimensioner (Tuchman, 1978) - är 
centrala faktorer när man vill förklara nyhetsinnehållet. I denna del V samman-
fattar och diskuterar jag de viktigaste resultaten från samtliga delstudier i pro-
jektet samt ger förslag till fortsatt forskning. 

Tidskrävande arbetsmiljöfrågor prioriteras ned 
Mina studier pekade på att arbetsmiljön var ett lågprioriterat bevakningsområde i 
dagstidningarna mellan åren 1997 och 1998. Innehållsanalysen visade att de stu-
derade tidningarna i genomsnitt publicerade mindre än en artikel per dag om äm-
net och produktionsstudierna antydde att arbetsmiljö visserligen ingick i flera re-
daktionella avdelningars och specialreportrars bevakningsuppdrag under den här 
perioden men att ämnet kom långt ned på redaktionernas och specialreportrarnas 
bevakningslistor. Därför skulle det helst inträffa någon ny, dramatisk och negativ 
händelse, såsom ett våldsöverfall, ett giftutsläpp eller en dödsolycka för att ar-
betsmiljön skulle uppmärksammas. Detta medförde att tidningarna fokuserade 
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oproportionerligt på dramatiska och plötsliga skador i förhållande till hur vanli-
ga de var i den officiella statistiken. Det fanns emellertid en relativt stor andel 
artiklar som avvek från detta mönster, som handlade om stress eller utbrändhet. 
Det bidrog bland annat till att kroniska risker inte var fullt så underrapporterade 
som man har visat i tidigare forskning (se t.ex. Greenberg, m.fl., 1989).   

Enligt flera av de reportrar i produktionsstudierna som hade arbetsmiljö inom 
sina bevakningsuppdrag var orsaken till att arbetsmiljöfrågorna så sällan upp-
märksammades att de, på grund av att de var komplexa och ofta involverade 
långdragna processer, tog alltför lång tid att sätta sig in i. Samma resonemang 
har tidigare använts för att förklara varför många miljöfrågor inte ryms inom 
miljöjournalistiken (se t.ex. Linné & Hansen, 1990). Mina produktionsstudier 
visade också att höga produktivitetskrav på nyhetsreportrarna, i kombination 
med dagliga deadlines och en ständig konkurrens mellan medierna om läsare 
och annonsörer, har lett till korta produktionstider. 

Tidspressen medförde att reportrarna upplevde att de fick liten tid till att 
söka, tolka, analysera och granska information och källor. Det är således rimligt 
att anta att de reportrar som hävdade att dagstidningarna inte hade tillräckligt 
med resurser för att ”gräva” i arbetsmiljöfrågorna hade rätt. 

På en dagstidning är tid dessutom pengar. Eftersom arbetsmiljöbevakningen 
betraktades som resurskrävande kan det knappast vara en slump att det var de 
tidningar i studien med bäst ekonomiska och personella resurser, Aftonbladet 
och Dagens Nyheter, som producerade flest egna arbetsmiljöartiklar och de tid-
ningar med minst resurser, Hälsinge Kuriren och Borlänge, som också produce-
rade minst. Att arbetsmiljöbevakningen generellt sett hade låg prioritet i de un-
dersökta tidningarna kan också ha varit en effekt av att samtliga tidningar ge-
nomgick omfattande besparings-, rationaliserings- eller marknadsanpassnings-
åtgärder såsom personalnedskärningar, sammanslagningar eller omläggningar 
av papperstidningen åren kring min undersökningsperiod. Dessa neddragningar 
kan ha medfört att reportrarna fick ännu mindre resurser och tid över för bevak-
ningen av arbetsmiljöfrågorna. 

Å andra sidan kan man ställa sig frågan varför dessa resonemang inte också 
skulle gälla flera av de ämnen som är väl etablerande inom nyhetsjournalistiken, 
som till exempel ekonomi och kommunalpolitik. Dessa ämnen handlar ju också 
till stor del om komplexa frågor och långsiktiga processer och borde därför rimli-
gen också ta lång tid och stora resurser i anspråk att bevaka. Det visar, enligt min 
mening, att det finns andra och troligen viktigare förklaringar till att nyhetsbevak-
ningen av arbetsmiljöfrågor var lågprioriterad på dagstidningarna under den aktu-
ella tidsperioden än tidsaspekten. Till exempel berodde det på vilka ämnesområ-
den tidningarna valde att satsa sina resurser på. Eftersom arbetsmiljöbevakningen 
var lågprioriterad på redaktionerna fanns det inte någon tydlig ansvarsfördelning 
mellan reportrarna på tidningarna kring arbetsmiljöfrågor. Det innebar att många 
olika reportrar bevakade arbetsmiljöfrågor, samtidigt som i princip vilka arbets-
miljöfrågor som helst kunde hamna mellan stolarna, som en reporter i produk-
tionsstudien uttryckte det. När flera olika redaktionella avdelningar sporadiskt 
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bevakar ett ämnesområde är dessutom risken stor att den sammanlagda bilden 
av ämnet blir splittrad och fragmentarisk, vilket jag menar att den blev. 

Det fanns emellertid en redaktionell avdelning på de undersökta tidningarna 
som skilde sig från alla de andra genom att prioritera upp arbetsmiljöfrågorna, 
nämligen Aftonbladets kvinna-redaktion. Arne Höök, f.d. reporter på ”Kvinna-
redaktionen”, berättade i prioriteringsstudien att det 1997 och 1998, då mitt tid-
ningsmaterial samlades in, ingick i redaktionens uppdrag att bevaka kvinnors 
arbetsmiljö och då särskilt utifrån enskilda fall. Innehållsstudien bekräftade att 
redaktionen hade satsat extra resurser på just rapporteringen om enskilda kvin-
nors arbetsmiljö. En majoritet av alla human interest artiklar i mitt material var 
publicerade under Kvinna-vinjetten och handlade om kvinnor (se s 179). Detta 
är ett tydligt exempel på hur bevakningen av ett ämne kan präglas av hur man 
på en redaktion definierar sitt uppdrag. 

Nyhetsramarnas betydelse för arbetsmiljöinnehållet 
En intressant fråga är varför våld, olyckor, giftiga kemikalier och stress fick så 
mycket utrymme i tidningarna medan andra frågor såsom belastnings- och bul-
lerskador, mobbning, trakasserier och allergier fick så litet utrymme. Ett svar 
från en journalistikforskare skulle kunna bli att dessa frågor har ett högt nyhets-
värde därför att de lockar till läsning och följaktligen prioriteras i nyhetsbevak-
ningen. Men med tanke på arbetsmiljöns enorma betydelse för vår välmåga bor-
de detta ämne, precis som andra medicinska och hälsorelaterade nyheter (se 
t.ex. Fjæstad, 1994), kunna locka läsare. Ett annat svar skulle kunna bli att fler-
talet av de frågor som bevakades var händelsenyheter som går snabbt att produ-
cera. Samtidigt fick, som vi kan erinra oss, stress mest utrymme av alla arbets-
miljöfrågor i tidningarna och stress handlar ju till stor del om långsamma pro-
cesser. Jag tror att det finns en faktor som var viktigare än dessa båda, huruvida 
journalisterna hade utvecklat kognitiva strukturer som resulterade i nyhetsramar 
för att bevaka en specifik arbetsmiljöfråga eller inte. Som framgick av kapitel 
11 var de arbetsmiljöfrågor som fick mest utrymme också relaterade till specifi-
ka nyhetsramar, d.v.s. till specifika sätt att gestalta frågorna på som innebar att 
vissa teman, perspektiv, aspekter och aktörer lyftes fram i förgrunden i artiklar-
na. Våld och olyckor relaterades till exempel i hög utsträckning till brotts- och 
olycksfallsramarna och stress och utbrändhet till problemramen, utspelsramen, 
den ekonomiska ramen och human interest ramen. För de arbetsmiljöfrågor som 
uppmärksammades minst i tidningarna, belastningsfaktorer och fysikaliska fak-
torer, saknades det specifika nyhetsramar. För att dessa frågor skulle uppmärk-
sammas krävdes det något extra, till exempel ett nytt forskarrön. 
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  Kapitel 16  
Effekter av framing och andra journalistiska rutiner 

I detta kapitel diskuterar jag rutinernas och då särskilt framingens centrala bety-
delse för nyhetsinnehållet. 

Omfattning och allsidighet går inte alltid hand i hand 
Att tidningarna skrev mycket om en fråga innebar inte alltid att frågan fick en 
allsidig belysning. Här är den omfattande men ganska ensidiga rapporteringen 
om våld och olyckor intressant i jämförelse med den omfattande och jämförel-
sevis mångsidiga rapporteringen om stress. Till följd av att våld och olyckor 
nästan uteslutande relaterades till brotts- och olycksfallsramarna framstod pro-
blemen som enskilda isolerade händelser. Stressen i arbetslivet framstod där-
emot som ett utbrett samhällsproblem, därför att den förknippades med mer te-
matiska nyhetsramar som satte in de stressrelaterade frågorna i ett större och 
mer generellt sammanhang. 

Förhållandet hade kunnat vara det omvända, våld och olyckor hade mycket väl 
kunnat presenteras som ett samhällsproblem och stress som ett individrelaterat pro-
blem. Varför var det inte så? Jag kan tänka mig flera orsaker till att ämnesområdena 
skildrades på så olika sätt, t.ex. att man inom journalistiken har en lång tradition av 
att skildra våld och olyckor som dagsaktuella händelser medan stress är ett förhål-
landevis nytt och aktuellt nyhetstema som det ännu inte har gått slentrian i att beva-
ka. Innehållsstudien indikerar också att stress i betydligt högre utsträckning än våld 
och olyckor bevakades av specialreportrar. Eftersom specialreportrar får mer tid för 
bevakningen av tidsaktuella frågor gynnar det framväxten av komplexa, tematiska 
nyhetsramar. 

Kanske beror åtskillnaderna i journalisternas framing av dessa frågor också på att 
de appellerar till olika journalistiska behov. Jag kan tänka mig att vålds- och olycks-
rapporteringen i första hand uppfyller tidningarnas ekonomiska behov, d.v.s. beho-
vet av att sälja, medan stress i första hand appellerar till ideologiska behov, d.v.s. 
behovet av att ge läsarna information som journalisterna anser är viktig (Asp, 
1990). Det är också troligt att journalisternas egna stressade arbetssituation bi-
drog till att de uppfattade stressen i arbetslivet som en angelägen fråga, vilket 
följande citat antyder: 

E-post svar från Västerbottens Folkblads nyhetsredaktion: De senaste åren har in-
neburit många förändringar i arbetslivet och vi har fått slimmade organisationer, 
färre ska göra mer, något som också är mycket kännbart på alla redaktioner. 
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Sannolikt lägger journalisterna, om de ges möjlighet, ner mer tankemöda på 
frågor som uppfyller de ideologiska behoven och/eller som berör den egna yr-
kesgruppen, vilket kan återspegla sig i de nyhetsramar som utvecklas. 

Framingen är integrerad i de journalistiska rutinerna 
Jag uppfattar att den process, här benämnd framing, under vilken journalisterna 
medvetet eller omedvetet konstruerar och aktiverar nyhetsramar, är djupt rotad i de 
journalistiska rutinerna. Jag menar alltså att en starkt bidragande orsak till att ar-
betsmiljöbevakningen även av specialreportrarna upplevdes som särskilt tidskrä-
vande var att de inte hade utvecklats särskilda framingrutiner för att bevaka andra 
arbetsmiljöfrågor än de jag nämnde ovan. 

I mycket av den tidigare framinglitteraturen framträder implicit en syn på fra-
ming som något som sker vid ett enda tillfälle under nyhetsproduktionen. Detta syn-
sätt har förmodligen sin grund i att det är få forskare som har studerat framingen. 
Istället drar forskarna slutsatser om processen utifrån studier av de journalistiska 
produkterna, texterna. Det kan också vara en förklaring till att det är så få forskare 
som i sina begreppsdefinitioner gör åtskillnad mellan framingbegreppet och nyhets-
rambegreppet (Entman, 1993; Scheufele, 1999; Scheufele, 2004). Mina produk-
tionsstudier kan ses som ett första steg i försöket att visa att framingen är integrerad 
i åtminstone fyra av de journalistiska rutinerna: kategorisering av nyheter, nyhets-
värdering, bevakningsrutiner – d.v.s. rutiner som underlättar journalisternas kontak-
ter med ”rätt” källor, och skrivrutiner. Den beskrivning som jag i det följande gör av 
framingens roll för arbetsmiljöbevakningen ska snarare uppfattas som hypotetisk, 
som en startpunkt för kommande forskning, än som ett absolut påstående om hur 
processen går till.  

I samma ögonblick som journalister i sina bevakningsuppdrag ställs inför någon 
form av information eller får egna idéer till bevakningsuppdrag kategoriserar de 
informationen eller idéerna som tillhörande en viss nyhetsgenre, ett visst ämne eller 
ett visst nyhetstema. Två problem med arbetsmiljön i nyhetsbevakningen var, enligt 
ett par reportrar i produktionsstudierna, att ämnet inte utgjorde någon egen ”rak 
genre” och att det framför allt kategoriserades som ett medicinskt problem och inte 
som ett ekonomiskt eller politiskt problem. Nyhetsramanalyserna i kapitel 11, som 
visade att vetenskapsartiklarna var förhållandevis många i relation till de ekonomis-
ka och politiska artiklarna318, gav belägg för att reportrarnas iakttagelser kan ha va-
rit riktiga. Detta är anmärkningsvärt eftersom brister i arbetsmiljön många gånger 
bottnar i konflikter mellan ekonomiska intressen och arbetsmiljöintressen och där-
med också i politiska ställningstaganden. Det är särskilt anmärkningsvärt mot bak-
grund av att många andra samhällsfrågor under den här tidsperioden skildrades som 
ekonomiska eller politiska frågor och att ekonomijournalistikens omfång stadigt 
ökade under 1990-talet (se t.ex. Nilsson & Severinsson, 2001:83). Det kan mycket 

                                                      
318 Här var tidningarnas bevakning av stress ett undantag. Stressen i arbetslivet relaterades till 
ekonomiska aspekter i högre utsträckning än till medicinska. 
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väl vara så att journalisternas ovana vid att kategorisera arbetsmiljöproblemen som 
ekonomiska eller politiska kan ha bidragit till att bevakningen av hela ämnet ned-
prioriterades.  

När informationen väl är kategoriserad görs en uppskattning av dess nyhetsvärde. 
Hur den värderas beror bland annat på vilken uppmärksamhet genren, ämnet eller 
temat har fått i tidigare nyhetsbevakning och på vilka nyhetsramar journalisterna 
eventuellt har aktiverat. Ställs journalisterna inför en arbetsmiljöfråga som de inte 
tidigare har bevakat kan det bli svårt för dem att avgöra hur de ska kategorisera frå-
gan och vilka nyhetsramar de ska aktivera. Då är risken också stor att de nedvärde-
rar frågan. Detta kan exempelvis ha varit en orsak till att belastningsskadorna och 
de fysikaliska faktorerna fick så lite utrymme i tidningarna. 

Den skisserade processen har troligen skett blixtsnabbt under en orienteringsfas, 
kanske under bråkdelen av en sekund. Mina studier antyder också att denna proce-
dur kan komma att upprepas flera gånger under produktionens gång, t.ex. i samband 
med att journalisterna diskuterar bevakningsuppdragen med sina chefer, eller om 
dem under produktionens gång finner eller får ny information som gör att de aktive-
rar andra kategorier och nyhetsramar. Kategoriseringen och framingen kan också, 
som bland annat Berkowitz (1992) har funnit, få effekter för vilka tidsmässiga och 
ekonomiska resurser journalisterna får för sina uppdrag och för vilka källor de vän-
der sig till. Omvänt kan källorna influera journalisternas framing. 

Slutligen måste journalisterna på mycket kort tid sammanfatta, analysera och tol-
ka den information de har samlat på sig under bevakningsuppdraget och ur den ab-
strahera det nyhets- och mottagarmässigt mest intressanta. För att klara av allt detta 
är journalisterna beroende av nyhetsramar. Ska de skriva om ett för dem nytt eller 
relativt okänt ämne, som de inte kan placera in i några nyhetsramar, kräver fra-
mingen längre tid och mer eftertanke än när de skriver om rutinbevakningsområ-
den. Eftersom produktionstiderna i allmänhet var väldigt korta, vetenskapsjournalis-
tikstudien visade att produktionen i flera av fallen inte tog mer än ett par timmar, 
gick det ut över arbetsmiljöbevakningen som inte var ett rutinbevakningsområde 
och inom vilket det fanns få etablerade nyhetsramar. 

Det fåtal studier som har gjorts av arbetsmiljöjournalistiken, och som jag redo-
gjorde för i kapitel 1, antyder att nyhetsmediernas intresse för arbetsmiljöfrågorna 
varit svagt ända sedan 1970 eller 80-talet. Härav följer att det har utvecklats få spe-
cifika nyhetskategorier, nyhetsramar, nyhetsvärderingsnormer och bevakningsruti-
ner för att bevaka ämnet, vilket minskar chanserna för att det skulle uppmärksam-
mas i framtiden. När den här typen av komplicerade samhällsfrågor inte har blivit 
ett rutinbevakningsområde prioriteras det ned därför att de tar lång tid att sätta sig in 
i. Detta har i sin tur bidragit till att arbetsmiljö inte har kunnat utvecklas till någon 
egen nyhetsgenre eller journalistisk specialitet. Det innebär att det varken har ut-
vecklats ”en specifik dramaturgi, särskilda tematiseringar och speciella berättel-
seformer”, för att låna Djerf Pierres (1996:24) ord, för bevakningen av ämnet eller 
att det har anställts särskilda specialreportrar på tidningarna för bevakningen av 
ämnet. Det minskar, som i en neråtgående spiral, ytterligare ämnets chanser att upp-
märksammas i framtiden. När ett ämne eller en fråga inte har blivit en egen nyhets-

 
237



genre eller specialitet lösgörs det mindre resurser för bevakningen av ämnet/frågan, 
vilket minskar journalisternas möjligheter att utveckla kunskaper eller odla kontak-
ter relaterade till arbetsmiljöområdet. När journalister tycker sig sakna kunskaper 
inom ett område kan det leda till, som tidigare forskning har visat (Dunwoody & 
Peters, 1992:209; Kitzinger & Reilly, 1997), att de undviker at rapportera om äm-
net. 

Rutinerna – en viktig del av nyhetskulturen 
Flera av de journalistiska rutinerna var, som jag visade i presentationen i kapitel 
13, gemensamma för reportrar på de olika dagstidningarna. De använde liknan-
de nyhetskategorier för att definiera bevakningsuppdragen och de följde liknan-
de rutiner för att hålla kontakt med samma typer av källor. Slutligen anpassades 
artiklarna till nyhetsformatet med konsekvensen att reportrarna upplevde artik-
larna som väldigt opersonliga och likartade. 

De gemensamma produktionsvillkoren och rutinerna medförde att det fanns stora 
likheter i arbetsmiljöinnehållet mellan de olika dagstidningarna. Detta förhållande, 
att vissa enstaka arbetsmiljöfrågor ensidigt lyftes fram och förstorades upp i tid-
ningarna, gällde samtliga i studien ingående dagstidningar. Tidningarna rapportera-
de dessutom i stor utsträckning om samma nyheter, mer än hälften av de totalt 897 
arbetsmiljöartiklarna som ingick i studien var gemensamma nyheter. Vidare visade 
nyhetsramanalyserna att tidningarna inte bara skrev om samma typer av arbetsmil-
jöfrågor utan att de dessutom ofta skrev om samma typer av frågor på liknande sätt, 
d.v.s. att de använde samma nyhetsramar. Av de 897 arbetsmiljöartiklarna kunde 80 
% placeras in i en eller flera av de elva namngivna specifika nyhetsramar som jag 
analyserade. Dessa resultat stödjer tanken om att nyhetsjournalister har en begrän-
sad repertoar av nyhetsramar att välja mellan och att många nyhetsramar delas av 
journalister i olika nyhetsmedier. Följden blir, som Dunwoody och Griffin (1993) 
framhåller, att nyhetsjournalister producerar berättelser som rekonstruerar världen 
på liknande sätt. 

Till denna rekonstruktion bidrog troligen också den ständiga återanvändningen 
av nyheter inom nyhetsjournalistiken (se t.ex. Lund, 2001). Ungefär en tredjedel av 
alla artiklar i mitt tidningsmaterial var producerade av nyhetsbyråer (se tabell 8, s 
106), vilket gjorde nyhetsbyråerna till en av de främsta återvinningskällorna för 
arbetsmiljönyheter. Därmed bekräftade mina resultat det som är allmänt känt inom 
journalistikforskningen, nämligen att nyhetsbyråerna har en särskilt viktig roll i ny-
heternas kretslopp (se t.ex. Bell, 1991; Boyd-Barrett & Rantanen, 2000; Cohen 
m.fl., 1995; Holm, 2001). Däremot talar forskarna sällan om betydelsen av tid-
ningarnas klipparkiv i detta sammanhang. Reportrarna i intervju- och redaktions-
studien använde, som kapitel 13 visade, rutinmässigt tidningarnas klipparkiv 
både för att undvika att skriva om ”gamla” nyheter och för att få uppslag, läsa in 
sig på nya ämnen eller ”stjäla” ur arkivtexterna. Detta ständiga sneglande i 
klipparkiven bidrog sannolikt till såväl återanvändningen av nyheter och källor 
som till att vissa nyhetsramar blev mer vedertagna än andra. 
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Slutligen höll reportrarna ständigt uppsikt över vilka nyheter konkurrerande 
medier producerade för att kunna ligga ett steg före, vilket också kan ha bidragit 
till den likartade framingen av arbetsmiljönyheter. 

Stress – ett oväntat rutinbevakningsområde 
Även om de journalistiska rutinerna begränsade vilka arbetsmiljöfrågor som 
hamnade i tidningarna och hur de presenterades hände det att nya frågor eller 
ämnen hittade sin väg upp på mediernas dagordning. Här var den omfattande 
rapporteringen om stress och utbrändhet särskilt intressant mot bakgrund av att 
tidigare forskning har visat att odramatiska och kroniska sjukdomar, dit stress-
sjukdomarna kan räknas, är klart underrepresenterade i medierna. Det blir ännu 
mer intressant om man beaktar att det arbetsmiljöområde som fick minst ut-
rymme i tidningarna, belastningssjukdomar/-skador, enligt den officiella stati-
stiken var en många gånger vanligare orsak till arbetsskadeanmälan än stress-
sjukdomar. 

Hur kunde då stressen i arbetslivet hamna så högt upp på dagstidningarnas 
dagordning? Följande är ett sannolikt scenario. 

Det är rimligt att anta att uppmärksamheten var en följd av en växelverkan 
mellan medierna och samhället. Under 1990-talet medförde nedskärningar och 
strukturomvandlingar i arbetslivet att färre människor skulle arbeta mer och ef-
fektivare (Marklund, 2000:10). Därmed ökade stressen, liksom riskerna för be-
lastningsskador. Men nu var det framför allt stressen i arbetslivet som uppmärk-
sammades och kartlades av bland annat fackförbund, arbetarskyddsmyndigheter 
och forskare. Undersökningarna ledde fram till statistiska sammanställningar 
och rapporter som bekräftade att stressen var ett växande problem. Därmed 
kunde medierna presentera höga siffror på antalet drabbade, vilket sannolikt 
förstärkte deras intresse för stressfrågorna.  

Till följd av att tidningarna uppmärksammade stressen utvecklades det så 
småningom specifika nyhetskategorier och nyhetsramar för att bevaka ämnet. Ju 
mer journalisterna ”grävde” i stressfrågorna desto mer utvecklades kategorierna 
och ramarna. 

När tidningarna och andra nyhetsmedier lyfte fram stressfrågorna påverkade 
det i sin tur läsarnas, d.v.s. de ”vanliga” medborgarnas, arbetsgivarnas, läkarnas, 
politikernas och journalisternas selektiva perception vilket gjorde att stress kom 
att uppmärksammas i ännu högre grad i samhället av bland annat politiker, pati-
enter, sjukskrivande läkare och arbetarskyddsmyndigeter (se t.ex. Arbetar-
skyddsstyrelsen, 2000; Arbetsmiljöverket & SCB, 2001; DS 2001:28; SOU 
2002:13; 2002:62). 

I och med att journalisterna skaffade sig rutiner för bevakningen av stressfrå-
gor relaterade till arbetslivet och i och med att det fortsatte komma in nya rap-
porter om stress till tidningarna upprätthölls nyhetsmediernas intresse för frå-
gorna ända in på 2000-talet. Två år efter innehållsstudiens genomförande svara-
de fyra av de tillfrågade reportrarna i den s.k. prioriteringsstudien att de trodde 
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att tidningarnas arbetsmiljöbevakning ökat sedan 1997-98, just på grund av att 
medierna skrev mer om stress och utbrändhet.

E-post svar från Västerbottens Folkblads nyhetsredaktion år 2000: Det pratas mer 
om arbetsmiljö i alla medier speciellt med fokus på stress och utbrändhet. Antalet 
långtidssjukskrivningar växer kraftigt, en stor del beror på dessa faktorer. 

E-post svar från Västerbottens Kurirens nyhetsredaktion år 2000: Jag tror att äm-
nesområdet [arbetsmiljö] har fått lite extra fokus under 2000 då bland annat begrep-
pet utbrändhet legat till grund för många artiklar i svensk press. 

Det är en tydlig indikation på att stress hade blivit ett rutinbevakningsområde 
inom nyhetsjournalistiken. 

Detta exempel illustrerar också att det finns komplexa påverkansfaktorer in-
nanför såväl som utanför medieorganisationen som styr urvalet av nyheter. För 
att förstå vad det är som formar nyheterna måste man, som bland annat Westers-
tåhl och Johansson (1985) har gjort före mig, studera samverkan mellan dessa 
faktorer. 

En annan intressant fråga är varför tidningarna under den här perioden i för-
sta hand relaterade stressen i arbetslivet till vårdpersonal. En orsak kan ha varit 
det Brosius och Eps (1995) benämner som en ”nyckelhändelse”, d.v.s. en hän-
delse som formar den framtida nyhetsrapporteringen. Den 13 oktober 1997 sän-
de Rapport ett inslag från äldreboendet ”Polhemsgården” varifrån undersköters-
kan Sarah Wägnert slog larm om missförhållanden inom äldreomsorgen. Ett par 
journaliststudenter från JMK319 visade att inslaget genererade en markant ök-
ning av antalet artiklar i pressen som behandlade äldreomsorgen. Denna rappor-
tering kan ha övergått i rapporteringen om den stressade vårdpersonalen. 

                                                      
319 Lindström, G. & Lundberg, M. 1997. Polhemsgården – en studie ur ett medieteoretiskt per-
spektiv. JMK. Studentuppsatser v 97. Stockholms universitet (Stockholm). 
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  Kapitel 17  
Journalisters och källors ömsesidiga beroende 

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan journalister och deras källor, ett bero-
ende som finns väl dokumenterat i tidigare teoribildning om hur journalistik blir 
till, och som jag presenterade brottstycken ur i kapitel 2 (s 33) om mina teore-
tiska inspirationskällor.  

Journalisterna är beroende av väl fungerande kontaktnät för att kunna produ-
cera i tid före deadline. Ett dilemma är att samtidigt som kontaktnäten underlät-
tar nyhetsproduktionen begränsar de urvalet av källor till vissa typer av sam-
hällsaktörer. Som innehållsanalysen visade (s 111ff) hade män på höga positio-
ner i vissa inflytelserika organisationer företräde i arbetsmiljönyheterna, undan-
taget på Aftonbladets Kvinna-sida, på bekostnad av kvinnor och enskilda ar-
betstagare och medborgare. I journalistiken främjas, som vetenskapsjournalis-
tikstudien visade, källor som i tidigare nyhetsbevakning har bedömts som till-
gängliga, trovärdiga och mediala personer som sitter inne med information. Käl-
lor som av reportrarna bedöms ha dessa egenskaper hamnar i journalisternas 
kontaktnät och införlivas i deras rutinkontroller och rundor. 

Men vilka källor som hamnade i tidningarna var inte enbart en fråga om jour-
nalisternas egna val, det berodde också på, som produktionsstudierna visade, 
hur aktiva de olika samhällsaktörerna själva var i sina kontakter med medierna 
och på hur skickliga de var på att framföra sina budskap och anpassa dem till 
medielogiken. 

Mina nyhetsramanalyser visade att de olika samhällsaktörerna, som medver-
kade som huvudkällor i artiklarna, ofta knöts till några få specifika nyhetsramar 
(och frågor), t.ex. forskare till vetenskapsramen, fackliga representanter till ut-
spelsramen, polisen till brottsfallsramen och enskilda drabbade till human inte-
rest eller utspelsramen. Vem som hade störst inflytande över denna framing, 
journalisterna eller källorna, är emellertid oklart men ett rimligt antagande är att 
inflytandet varierar mellan olika källor och situationer. Här kan nämnas att 
Fishman (1980) i en amerikansk studie visade att brottsrapporteringen var starkt 
influerad av polis- och domstolsväsendets egna dagliga rapporteringssystem. 
Det är troligt att detta också var fallet med brotts-, rätts-, och olycksfallsramarna 
i mitt material, som jag redogjorde för i kapitel 11. Även svenska studier indike-
rar att brotts- och olycksrapporteringen i hög utsträckning bygger på redogörel-
ser från den polisiära verksamheten (se Frid, 2000; Pollacks, 2001:141). Vidare 
är det rimligt att anta att forskarna hade ett ganska stort inflytande över veten-
skapsramen. 
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Forskarnas betydelse för framingen av vetenskap 
När jag säger att jag tror att forskarna hade ett ganska stort inflytande över ve-
tenskapsramen baserar jag det på flera olika iakttagelser. 

Innehållsstudiens kapitel 9 visade att forskarna var väl representerade i de 
undersökta arbetsmiljöartiklarna och att de hörde till de mest aktiva och minst 
kritiserade källorna med högst formell status i mitt material. Forskarna fram-
trädde nästan uteslutande i vetenskapsramen, i vilken de framställdes som neu-
trala och objektiva experter som presenterade neutrala och objektiva fakta och 
riskbedömningar om olika arbetsmiljöproblem. 

Vetenskapsjournalistikstudien pekade på att forskare, eller de organisationer 
forskare arbetar i, ofta tog initiativet till mediekontakter, t.ex. via pressmedde-
landen eller nyhetsbrev. Forskarna i studien uppfattades dessutom av journalis-
terna som tillgängliga, mediala och trovärdiga källor. Det var en följd av att forskarna 
hade stor vana vid att hantera medier, realistiska förväntningar på nyhetsrapportering-
en och förmågan att anpassa informationen till nyhetsmediernas behov, utan att deras 
budskap gick förlorat. 

Vidare framkom det att flera av journalisterna upplevde att de inte hade till-
räckliga kunskaper för att vare sig riktigt kunna förstå forskningen eller kunna 
kritiskt granska den. Sammantaget bidrog allt detta till att forskarna i arbetsmil-
jöjournalistiken fick en definitionsmakt och därmed också en nyckelroll, för att 
låna Väliverronens (2001) ord, när det gällde att identifiera symptomen på och 
orsakerna till olika (arbets)miljöproblem. 

Å andra sidan visade ett av fallen i intervjuundersökningen att forskare också 
kunde ha en annan roll, att bekräfta journalisternas hypoteser. Enligt tidigare 
forskning går mycket av nyhetsjournalistiken ut på just detta (Stocking & La-
Marca, 1990). Då är det istället forskarens uppgift att vara ett slags domare, att 
fälla det avgörande yttrandet, som kan bekräfta hypotesen. I de fall forskaren 
istället förkastar hypotesen kan det få konsekvensen att journalisten inte längre 
tycker att det finns något nyhetsvärde i forskningen: 

Reporter 13: Hade jag inte fått tag på honom vet jag inte om jag hade skrivit. Då 
hade jag nog velat ha tag på någon annan som kunde uttrycka sig snarlikt, för jag 
kan ju inte själv dra de här slutsatserna eftersom jag inte är forskare. 

Man kan fråga sig vem det då är som har tolkningsföreträde, reportern eller 
forskaren? Dessutom visade produktionsstudien att, även om initiativet till me-
diekontakterna ofta kom från forskarna, hade journalisterna ofta gjort något 
slags aktivt urval och t.ex. valt ut det forskningsområde som de tyckte var ny-
hetsmässigt mest intressant bland många andra i ett Nyhetsblad. Även om de 
enskilda forskare som framträdde i medierna hade ett definitionsföreträde ligger 
det ett slags tolkningsföreträde i själva urvalsprocessen. 
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Frånvarande arbetsmiljöaktörer 
Några av de viktiga arbetsmiljöaktörerna i samhället - politiker och representan-
ter för fackförbund och arbetarskyddsmyndigheter - hade en märkligt undan-
skymd roll i arbetsmiljöartiklarna i mitt material. Man kan fråga sig varför? Ett 
rimligt antagande är att de två förstnämnda aktörerna, till följd av den höga ar-
betslösheten i landet under den aktuella tidsperioden, var upptagna med att lösa 
arbetslöshets- och sysselsättningsfrågorna. Så här uttryckte en av reportrarna i 
vetenskapsjournalistikstudien det: 

Det har inte varit särskilt mycket diskussion kring arbetsmiljöfrågorna under 90-
talet ... Det har bara handlat om jobb, jobb till vilket pris som helst. [...] De [i fack-
et] förmår på något vis inte mer än just det. Deras prioritering har ändrats relativt 
dramatiskt under de sista sex, åtta, tio åren. Det goda arbetet, som under 80-talet 
stod i förgrunden, har halkat långt bak. Det går mycket, mycket långa perioder mel-
lan det jag hör någon tala om hur viktigt det är att utveckla arbetsmiljön. Det är 
möjligt att det är så illa att vi bara klarar en sak i taget. Om alla har arbete kan vi 
tala om hur arbetena ska se ut och under vilka villkor de ska bedrivas. Men står en 
halv miljon utanför och köar släpper vi det på något konstigt sätt. 

När fackförbunden, och då särskilt LO, som är en av de organisationer i sam-
hället som hårdast har drivit kraven på arbetsmiljöförbättringar, inte prioriterar 
arbetsmiljöfrågorna bidrar det sannolikt till att frågorna även prioriteras ned 
politiskt320. 

Det kan också vara så att arbetsmiljöområdet och inte minst arbetsskadeområdet 
är en politiskt känslig fråga. Efter att politikerna år 1993 skärpte arbetslagen har 
antalet arbetsskadeanmälningar kraftigt minskat321 (Nilsson, 2003), något som 
också ett par artiklar i mitt material kunde berätta om. Det är troligt att politi-
kerna ville undvika att på nytt hamna i en situation där kostnaderna för arbets-
skadeförsäkringen höll på att stiga dem över huvudet. 

                                                      
320 Samtidigt vet jag att det även vid den här tidsperioden fanns inflytelserika fackliga represen-
tanter som arbetade hårt för att lyfta fram arbetsmiljöfrågorna i samhällsdebatten. Varför fick de 
inte större genomslag i medierna? Fick de inte tillräckligt med uppbackning från de egna organi-
sationerna eller berodde det på mediernas ointresse för arbetsmiljöfrågorna? 
321 Därutöver skärpte politikerna, mellan åren 1991 och 1997, reglerna för förtidspension och 
sjukpenning och sänkte sjukpenningnivåerna (Nilsson, 2003:88). 
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  Kapitel 18  
Dagstidningarnas roll i det demokratiska samhället 

En angelägen fråga för mig under avhandlingsarbetet har varit om jag kan kräva 
av dagstidningarna att de ger en allsidig belysning av arbetsmiljön. Å ena sidan 
är tidningsorganisationerna företag som måste överleva i den alltmer hårdnande 
konkurrensen som bland annat nya medier, såsom gratistidningar och internet-
baserade tidningar, har lett fram till. Medier har inte heller någon lagstadgad 
skyldighet att informera medborgarna om allt som pågår i samhället. Å andra 
sidan har nyhetsmedierna påtagit sig en demokratisk roll i samhället. Tidnings-
branschen och Svenska Journalistförbundet har själva antagit en specifikation 
över vilka uppgifter medierna tillsammans bör uppfylla för att den demokratiska 
processen ska fungera. Enligt denna specifikation ska medierna informera om 
vad som händer i samhället, kommentera det som händer, granska samhällets 
makthavare samt fungera som ett forum för debatt och gruppkommunikation (se 
t.ex. Hadenius & Weibull, 2002:36; Hvitfelt, 1986:142). Jag uppfattar också att 
dagstidningarna har en särskilt central roll i den demokratiska processen därför 
att de, som forskning om agenda-setting har visat, har betydelse för vilka pro-
blem vi uppmärksammar i samhället (se t.ex. Brosius & Kepplinger, 1990; Bro-
sius & Weimann, 1996). Kaspersons och Kaspersons (1996:97f) ”social ampli-
fication theory” är särskilt intressant relaterad till tidningarnas arbetsmiljörap-
portering. De menar att medierna har en central roll när det gäller att förstärka 
människors uppfattning om vilka risker som är farligast eller mest oroande. Sär-
skilt betydelsefullt är, enligt dem, omfattningen av mediebevakningen och dess 
framing, vilket innebär att risker som får stort utrymme också blir de risker som 
diskuteras mest i samhället även om de statistiskt sett är sällsynta. Hur de disku-
teras beror på framingen. 

Att dagstidningarna har betydelse för vilka arbetsmiljöfrågor vi uppmärk-
sammar i samhället beror i sin tur på flera faktorer, bland annat förhållandet att 
dagstidningarna utgör basen i journalistikens näringskedja (Lund, 2000), på att 
storstadstidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har en viktig 
dagordningsfunktion i samhället och på att medierna är en viktig del av det poli-
tiska livet. Tjernström (2001) talar till och med om att ”vi har en mediebaserad 
demokrati” i samhället. 

Mot denna bakgrund blir det ett demokratiskt problem när dagstidningarnas 
rapportering om arbetsmiljö framför allt inskränker sig till det fåtal arbetsmiljö-
problem som stämmer överens med mediernas mer sensationsbetonade nyhets-
värderingskriterier såsom våld, brott, konflikter, etc. (enligt t.ex. Hvitfelt, 1985). 
Man kan fråga sig vilka följderna blir för vår uppfattning om riskerna i arbetsli-
vet när de dramatiska och i regel atypiska arbetsmiljöproblemen lyfts fram i 
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tidningarna. Vilka problem blir det vi åtgärdar? Inte bara vanliga läsare, utan 
också beslutsfattare och journalister är beroende av mediernas bilder. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att mediebilden av arbetsmiljöfrågor-
na var ensidig i jämförelse med de multifaktoriella orsaker till och symptom på 
arbetsrelaterade hälsoproblem som rymdes i statistiken. Därmed gav inte dags-
tidningarna ämnet den allsidiga belysning som hade varit nödvändig för att de 
skulle ha kunnat fungera som väckarklockor när den arbetsrelaterade ohälsan ett 
par år senare drastiskt ökade i Sverige. Enligt min uppfattning skulle de allvar-
liga ohälsoproblemen i arbetslivet, som uppdagades i början av 2000-talet, ha 
kunnat uppmärksammas tidigare om arbetsmiljöfrågorna åtminstone hade varit 
ett rutinbevakningsområde på de större och mer välbärgade tidningsredaktio-
nerna. 
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  Kapitel 19  
Skulle arbetsmiljöbevakningen 
kunna breddas och fördjupas? 

Även om en stor del av arbetsmiljöbevakningen var koncentrerad till ett fåtal 
arbetsmiljöfrågor som presenterades som nya, dramatiska och negativa händel-
ser förekom det även att arbetsmiljön fick en annorlunda och djupare belysning. 
Det fanns exempelvis förhållandevis många artiklar om stress och om vetenskap 
som var tematiska och problematiserande. Det hände också att man publicerade 
positiva artiklar om arbetsmiljöåtgärder eller liknande. Ett sätt att besvara frå-
gan om hur man skulle kunna bredda och fördjupa arbetsmiljöbevakningen är 
att titta närmare på de förhållanden under vilka dessa artiklar var producerade. 

Hur rapporteringen av en enskild arbetsmiljöfråga såg ut påverkades i hög 
grad av vilken typ av reporter som producerade artikeln. Mina studier visade att 
en annan typ av journalistik kunde uppstå när en kvinnlig reporter, en specialre-
porter eller en nyhetsbyråreporter bevakade arbetsmiljöfrågorna. 

När en kvinna bevakade arbetsmiljöfrågorna 
Resultaten från innehållsstudien, som presenterades i kapitel 10 och 12, visade 
att kvinnliga reportrar i högre utsträckning än manliga reportrar skrev om forsk-
ning och om mjuka frågor, såsom psykosociala faktorer i tematiska artiklar, 
oavsett om de var specialreportrar eller inte. De skrev även fler exklusiva artik-
lar, d.v.s. artiklar som tidningarna var först ut med eller ensamma om, och cite-
rade något oftare än männen kvinnliga huvudkällor. Det är resultat som väl 
överensstämmer med vad man har sett i den tidigare forskning som jag referera-
de till i kapitel 1 (s 32). Ett sätt att få en bredare och djupare belysning av ar-
betsmiljöområdet skulle kunna vara att låta fler kvinnor skriva om dessa frågor 
och/eller att vidareutbilda de manliga reportrarna så att de kan bredda sina per-
spektiv. 

När en specialreporter bevakade arbetsmiljöfrågorna 
Innehållsstudierna visade att en annan typ av journalistik kunde uppstå när en 
specialreporter bevakade arbetsmiljöfrågorna. De tematiska artiklarna var exem-
pelvis dubbelt så vanliga bland de artiklar som var publicerade under specialvin-
jetter, som ”Näringsliv”, ”Kvinna” och ”Hälsa” jämfört med de mer händelsein-
riktade, episodiska artiklar som var publicerade under lokal-, inrikes-, eller utri-
kesvinjetterna. Därtill skrev specialreportrarna om delvis andra typer av arbets-
miljöfrågor än övriga reportrar, t.ex. var andelen artiklar om stress, mobbning, 
trakasserier, belastningsskador och generella arbetsmiljöproblem högre under 
specialvinjetterna än under övriga sidvinjetter. Specialreportrarna skildrade också 
frågorna med hjälp av en bredare variation av nyhetsramar än andra reportrar.  
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Den högre kvaliteten i bevakningen är i sin tur en följd av att specialreportrar 
får mer tid för bevakning av tidsaktuella frågor än allmänreportrar. Längre pro-
duktionstider kan bland annat, som produktionsstudierna visade, innebära att 
reportrarna får mer tid för källsökning, fältarbete och eftertanke vid skrivandet. 
Då specialreportrarna får möjlighet att fokusera på enskilda ämnesområden ut-
vecklar de dessutom med tiden djupare kunskaper och bredare kontakter inom 
sina bevakningsområden. Produktionsstudierna visade att journalisternas äm-
neskunskaper påverkade hela produktionsprocessen, från deras förmåga att 
söka, tolka, förstå och kritiskt granska information relaterad till ämnet, till deras 
förmåga att presentera och begripliggöra informationen för läsarna. Kunskaper-
na gjorde det också lättare för reportrarna att sätta in de frågor de skrev om i 
större sammanhang, vilket kan vara ytterligare en förklaring till att artiklarna 
under specialvinjetter var mer tematiska. Det är också rimligt att anta att det 
med ökade ämneskunskaper, fler kontakter, och längre produktionstider följer 
fler och mer komplexa nyhetsramar för att presentera ett ämnesområde. Det kan 
vara ytterligare en orsak till att nyhetsramarna var fler under specialvinjetterna. 
Mina resultat visar att arbetsmiljörapporteringen skulle kunna se mycket annor-
lunda ut om ämnet i högre utsträckning bevakades av specialreportrar. 

När en nyhetsbyrå bevakade arbetsmiljöfrågorna 
Nyhetsbyråmaterialet som helhet dominerades visserligen av notiser, varav un-
gefär hälften handlade om våld eller olyckor, vilket jag tolkar som att nyhetsby-
råmaterialet i stor utsträckning fick fungera som utfyllnad. Men tittar man istäl-
let på de fullstora artiklarna finner man att nyhetsbyråartiklarna var mer tema-
tiska än tidningarnas egenproducerade artiklar. Det var också så att Västerbot-
tens Kuriren och Borlänge Tidning, som vid tiden för min materialinsamling 
abonnerade på färdiggjorda in- och utrikessidor från FLT, innehöll en mycket 
högre andel tematiska nyhetsbyråartiklar än de övriga tidningar, som själva 
hade valt vilka nyhetsbyråartiklar de skulle ta in i tidningen och huruvida de 
skulle korta dem eller inte. Frågan är om inte arbetsmiljöbevakningen skulle 
kunna bli djupare och kanske också bredare om de tidningar, som inte hade 
egna specialreportrar som bevakade ämnet, istället tog in fler fullstora nyhetsby-
råartiklar om arbetsmiljö, alternativt om de mer medvetet anlitade frilansjourna-
lister med specialistkunskaper inom arbetsmiljöbevakningen? 
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Skulle allmänreportrar kunna bevaka 
arbetsmiljön på annat sätt? 

Tre fjärdedelar av alla arbetsmiljöartiklar var publicerade på tidningarnas lokal- 
eller inrikessidor, vilket antyder att det i första hand var allmänreportrar som sköt-
te denna bevakning. På dessa sidor var händelsenyheterna, d.v.s. de episodiska 
artiklarna, många gånger fler än under specialvinjetterna vilket troligen är en kon-
sekvens av att allmänreportrarnas uppdrag i första hand är att bevaka dagsaktuella 
händelser. Frågan är om det alltid behöver vara så? Jag tror inte det. 

En andra fråga man kan ställa sig är om det verkligen är så viktigt att hinna 
först i konkurrensen om nyheter som journalisterna i produktionsstudien hävdade 
att det är. Det är troligen relativt få svenskar som läser fler än en dagstidning varje 
dag. Kanske skulle man vinna på att något oftare satsa tid på fördjupad journalis-
tik istället för att försöka hinna före konkurrenterna. 

Som jag tidigare har anfört i diskussionen ökar journalisternas beroende av 
enkla nyhetsramar när de måste producera snabbt. Samtidigt tror jag att framingen 
ofta sker på ett omedvetet plan. Ett sätt att förändra arbetsmiljöjournalistiken, lik-
som all annan journalistik, skulle kunna vara att öka journalisternas medvetenhet 
om vilka nyhetskategorier och nyhetsramar de faktiskt tillämpar. En sådan med-
vetenhet skulle exempelvis kunna uppnås genom att man i journalistutbildningar 
och på tidningsredaktioner skapade mer utrymme för diskussion och reflexion 
kring de enskilda artiklarna och deras nyhetsramar. 

Ett annat sätt att bredda arbetsmiljöbevakningen skulle kunna vara att se över 
redaktionernas bevakningsrutiner och till exempel i ökad utsträckning utveckla 
redaktionella nyhetsnät för bevakningen av arbetsmiljöfrågor. Det skulle kunna 
underlätta för de enskilda allmänreportrarna att finna relevanta källor. 

Slutligen framgick det i produktionsstudierna att reportrarnas bilder av sina re-
spektive läsare var ganska vaga. När man på tidningarna diskuterade läsarna var 
det i generella ordalag. En central fråga är därför om reportrarna tog upp rätt äm-
nen och valde rätt framing i relation till de faktiska läsarna? Man kanske skulle 
behöva se över och göra om tidningarnas egna läsarundersökningar? Exempelvis 
skulle man kkunna undersöka effekterna av olika nyhetsramar på olika läsare. 
Man skulle också. i ökad utsträckning kunna engagera tidningsreportrarna ”på 
golvet” i planeringen och utförandet av läsarundersökningar. Det skulle kunna ge 
dem värdefulla inblickar i hur deras läsare fungerar. 
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  Kapitel 20  
Tillbaka till fältet på nytt sätt 

Under 1970- och 80-talen genomfördes flera långvariga och närmast banbrytan-
de observationsstudier på nyhetsredaktioner. Forskarna visade bland annat vilken 
betydelse de journalistiska rutinerna har för nyhetsinnehållet. Det var i samband 
med en av dessa studier som Tuchman (1978) förde in framingbegreppet i journa-
listikforskningen. Det var, i det här sammanhanget, länge sedan. Stora föränd-
ringar har skett sedan dess inom nyhetsbranschen och framingforskningen. Jag 
håller med Cottle (2000), som efterlyser en ”andra våg av etnografiska journalis-
tikstudier. Mina studier visar på behovet av att på nytt vända blickarna mot de 
redaktionella miljöerna, mot produktionsprocessen och de journalistiska rutinerna 
och mot framingprocessen, för att verkligen förstå vad det är som formar journa-
listiken. Om man vill uttala sig om produktionen räcker det inte med att göra som 
man nu har gjort en längre tid inom journalistikforskningen, med vissa lovvärda 
undantag (t.ex. Djerf Pierre, 1996; Löfgren Nilsson, 1994; Palm, 2002; Orre, 
2002), att studera nyhetsinnehållet. Journalistiken måste även studeras på plats, 
ute på tidningsredaktionerna, i realtid och under längre tidsperioder. 

Studier av journalistiska rutiner och framing 
De journalistiska rutiner som jag undersökte i mina studier, som t.ex. kategorise-
ring, framing, bevakningsrutiner och skrivande är relativt lite undersökta inom 
journalistikforskningen. Mina studier har också väckt flera frågor kring dessa ruti-
ner som man skulle kunna gå vidare med, t.ex.: Vilka universella kategorier finns 
det inom journalistiken och hur påverkar kategoriseringen hur journalisterna närmar 
sig sina bevakningsuppdrag? Vilken betydelse får exempelvis de arbetsnamn som 
sätts upp på bevakningslistorna för hur uppdragen värderas, för vilka resurser de får 
och för vilka källor journalisterna vänder sig till, etc.? Hur påverkar den ökade mall-
ningen av tidningarna, d.v.s. att innehållet i ökad utsträckning sorteras in under fasta 
avdelningar och sidvinjetter, de journalistiska rutinerna? Hur ofta har journalisterna 
någon nyhetsram i åtanke när de kategoriserar eller värderar sina nyheter? Hur går 
det till när journalisterna bygger upp sina kontaktnät, hur mottas tips och propåer 
utifrån, vilka hamnar i kontaktnäten, och varför? Vilka olika rutiner har journalis-
terna för att hålla kontakt med sina källor och vilka effekter får dessa rutiner för vad 
och hur journalisterna skriver? Hur gör journalisterna egentligen när de skriver, vil-
ka moment ingår i skrivandet? Just skrivprocessen är problematisk att studera efter-
som processen i så hög utsträckning sker i reportrarnas huvuden. 

Till de nyss anförda journalistiska rutinerna hör ytterligare en rutin som jag tror 
kan ha stor betydelse för framingen, nämligen intervjuandet. Vetenskapsjournalis-
tikstudien antyder att den interaktion som sker mellan journalister och källor i 
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samband med intervjuer kan få stora effekter för nyhetsinnehållet. Dessa effekter 
varierar sannolikt beroende på intervjuns syfte och journalistens yrkeserfarenheter 
och ämneskunskaper. Andra faktorer som kan ha betydelse är journalistens förbe-
redelser, intervjukontexten, personkemin och makt- och kunskapsförhållanden 
mellan journalisten och den intervjuade källan och källans individuella egenska-
per. Även om det finns en hel del journalistikhandböcker som behandlar intervju-
tekniker saknas det i stort sett forskning kring dessa rutiner (Lamark, 1997). Stu-
dier av intervjuprocessen är därför en angelägen uppgift för framtida framingfors-
kare. 

Ett annat närliggande forskningsproblem som skulle behöva utforskas närmare 
är källornas betydelse för nyhetsramarna. Är nyhetsramarna, som en del forskare 
tror, något som har förhandlats fram mellan journalisterna och deras källor (se 
t.ex. Andsager, 2000; Gitlin, 1980), eller tar journalisterna över källornas nyhets-
ramar, eller är det som Anderson (2001) hävdar att källorna kan påverka vad 
journalisterna skriver om, men inte hur de skriver, d.v.s. inte vilka nyhetsramar de 
använder? Vilken betydelse har olika slags källor för framingen och på vems ini-
tiativ kommer kontakterna ursprungligen till stånd? 

Vi behöver också närmare studera den process i vilken nyhetsramarna blir kol-
lektiva, universella. Hur går det exempelvis till när nya nyhetsramar etableras 
inom journalistiken och hur överförs de mellan olika individer? Vilken roll har 
nyhetsramarna i olika skeenden av produktionen? Vilken roll har de förhandlingar 
som förs på tidningsredaktionerna för utvecklandet och rekonstruktionen av ny-
hetsramarna? 

Hittills har framingforskningen i huvudsak riktat in sig på att analysera nyhets-
bevakningen av specifika händelser, frågor eller ämnen i enskilda medier. Det är 
en viktig uppgift för framtida forskning att göra fler jämförande studier av fra-
mingen och nyhetsramarna, över ämnesgränser, mellan olika medier, i olika län-
der, etc. 

Åtskillnad mellan journalisternas tolknings- och nyhetsramar 
Slutligen föreslår jag att man introducerar ett nytt begrepp inom framingforsk-
ningen. Idag utgår man implicit ifrån att nyhetsramarna i de journalistiska tex-
terna är desamma som de kognitiva strukturer journalisterna använder för att 
tolka och förstå den omgivning de bevakar. Men är det inte ganska rimligt att 
journalisterna använder sig av två olika typer av kognitiva strukturer för att tol-
ka och förstå respektive för att förklara världen för läsarna samtidigt som de 
fångar deras intresse? Jag föreslår därför att man i framingforskningen introdu-
cerar ett nytt begrepp utöver nyhetsrambegreppet, tolkningsramar. Tolknings-
ramarna uppfattar jag som de glasögon en journalist använder sig av för att själv 
tolka och förstå en händelse eller ett fenomen i samhället medan nyhetsramarna 
är de strukturer, med tillhörande beståndsdelar, som journalisten väljer att an-
passa händelsen eller fenomenet till när hon presenterar den för läsarna. Tolk-
ningsramarna är alltså de kognitiva strukturer som finns i journalisternas huvu-
den medan nyhetsramarna finns i texterna. Det är rimligt att anta att tolknings- 
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och nyhetsramarna överlappar varandra, men att de inte är identiska, därför att de 
fyller olika funktioner. Det är också sannolikt att journalisternas tolkningsramar, 
åtminstone i de fall journalisterna är mer insatta i ett ämne, är mer komplexa än 
nyhetsramarna. Vidare är det troligt att komplexiteten hos såväl tolkningsramarna 
som nyhetsramarna varierar mellan individuella journalister och för enskilda 
journalister mellan olika ämnesområden. Detta är frågor som jag hoppas får följa 
med in i den framtida framingforskningen. 

Fler holistiska och breda nyhetsstudier 
Mina studier demonstrerar fördelarna med att ha ett holistiskt perspektiv och me-
todologiskt angreppssätt om man vill förklara vilka mekanismer som påverkar 
journalistiken. Flera metoder kan ge en mycket mer komplex bild av det man un-
dersöker än vad en enda metod kan ge. I nuläget domineras journalistikforskning-
en av framför allt innehållsstudier. För att vi på allvar ska förstå vad det är som 
formar journalistiken krävs det att man i framtida forskning fortsätter kartlägga 
det intrikata samspel som sker mellan olika påverkansfaktorer på olika nivåer 
inom och utanför tidningsföretaget. Ett holistiskt perspektiv och en bred metodo-
logisk ansats kräver dock stora resurser. Min förhoppning är därför att mediefors-
kare i framtiden ska kunna samarbeta i projekt kring exempelvis journalistiska 
rutiner. 

Longitudinella studier av arbetsmiljöbevakningen 
Jag inledde denna avhandling med att påpeka att det är tunnsått med innehålls-
studier av arbetsmiljönyheter. Min innehållsstudie av tidningarnas arbetsmiljö-
bevakning har visserligen fyllt ett tomrum, samtidigt sträcker den sig över en 
relativt kort tidsperiod på sex månader. Det finns indikationer på att dagstid-
ningarnas låga intresset för arbetsmiljön inte enbart var specifikt för min under-
sökningsperiod (se figur 4, s 75), samtidigt som det finns källor som antyder att 
nyhetsmediernas intresse för arbetsmiljöfrågorna kan ha växlat ganska mycket 
genom åren. För att få svar på om det finns några urskiljbara trender inom ar-
betsmiljörapporteringen och huruvida nyhetsmedierna någonsin har intresserat 
sig för annat än tillfälliga modearbetsmiljöproblem är det nödvändigt att man i 
framtida forskning gör longitudinella studier av nyhetsmediernas arbetsmiljöbe-
vakning. Det skulle också vara intressant att undersöka om mitt och några av de 
intervjuade journalisternas intryck av att arbetsmiljöbevakningen har ökat under 
senare år är riktigt. En annan angelägen fråga är huruvida en eventuellt ökad 
omfattning på arbetsmiljöbevakningen också har resulterat i att ämnet blir mind-
re ensidigt behandlat. Jag har en känsla av att man visserligen har fört in eko-
nomiska och politiska dimensioner i arbetsmiljöbevakningen, men att den till 
stor del har kommit att handla om kostnaderna för den arbetsrelaterade ohälsan 
medan de ”medmänskliga”, i betydelsen empatiska aspekterna, och de enskilda 
arbetsmiljöfrågorna i stort sett har glömts bort. Det blir upp till den framtida 
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forskningen att visa hur det förhåller sig med den saken. Slutligen är en annan 
angelägen fråga varför exempelvis de fackliga representanter som arbetar för att 
lyfta fram arbetsmiljöfrågorna i samhällsdebatten får så lite gehör i medierna? 

 
254

•



Käll- och litteraturförteckning 

AFA. (2004), Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige. 
Stockholm: AFA. 

Aftonbladet. (2001-08-29), http://www.aftonbladet.se/abinfo/info.html
Aftonbladet. (2004-06-16), http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/policy.php
Aftonbladet Hierta. (1998), Årsredovisning 1998. Stockholm: Aftonbladet Hierta. 
Albæk, E., Christiansen, P M. & Togeby, L. (2002), Eksperter i medierne. 

Dagspressens brug af forskere 1961-2001. Magtutredningen. Århus: 
AKA-PRINT A/S. 

Allern, S. (1997), Journalistikken og markedene. I: Så kommer journalistik till. 
En antologi om journalistikens produktionsvillkor. Rapport 1997:8. Red: 
Hultén, L. Härnösand: Mitthögskolan. S 219-247. 

Allern, S. (2001), Kildene og mediemakten. Nordicom-Information (1), s 17-27. 
Alna. (2003-12-01), http://www.alna.se/
Alström, B. (1997), Förhandlingen som strategi. I: Så kommer journalistik till. 

En antologi om journalistikens produktionsvillkor. Rapport 1997:8. Red: 
Hultén, L. Härnösand: Mitthögskolan. S 77-98. 

Altheide, D L. (1997), The news media, the problem frame, and the production 
of fear. Sociological Quarterly (38), s 647-668. 

Altheide, D L. (2004), Media logic and political communication. Political Com-
munication (21), s 293-296. 

Altheide, D L. & Snow, R P. (1979), Media logic. Beverly Hills: Sage. S 1-256. 
Amnestål, P., Hagerfors, A-M., Hansson, J. m.fl., (1999), Så arbetar en journa-

list. Stockholm: Liber. 
Anderson, W B. (2001), The media battle between Celebrex and Vioxx: influ-

encing media coverage but not content. Public Relations Review (27), 
s 449-460. 

Andsager, J L. & Powers, A. (2001), Framing women’s health with a sense-
making approach: Magazine coverage of breast cancer and implants. 
Health Communication (13), s 163-185. 

Andsager, J. & Smiley, L. (1998), Evaluating the public information: Shaping 
news coverage of the silicone implant controversy. Public Relations  
Review (24), s 183-201. 

D´Angelo, P. (2002), News framing as a multiparadigmatic research program: 
A response to Entman. Journal of Communication (52), s 870-888. 

Arbetarskyddsstyrelsen. (1996), Den kostsamma ohälsan - färre arbetsskador 
lönar sig för alla. Stockholm: Arbetarskyddsstyrelsen. 

Arbetarskyddsstyrelsen. (1998), Våld och hot i arbetet. Statistik över anmälda 
arbetsskador, utsatthet och besvär. Solna: Enheten för arbetsskadestatistik. 

Arbetarskyddsstyrelsen. (1999a), Arbetsmiljön. En grundsten i välfärdsbygget. 
Stockholm: Arbetarskyddsstyrelsen. 

 
255

http://www.aftonbladet.se/abinfo/info.html
http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/policy.php
http://www.alna.se/


Arbetarskyddsstyrelsen. (1999b), Mobbning och trakasserier. Korta Arbetsskade-
fakta 11/99. Solna: Enheten för arbetsskadestatistik. 

Arbetarskyddsstyrelsen. (1999c), Stressrelaterade arbetssjukdomar. Korta Arbets-
skadefakta 12/99. Solna: Enheten för arbetsskadestatistik. 

Arbetarskyddsstyrelsen. ( 2000), Stress och belastning i vård och omsorg. 
Verksgemensamt tillsynsprojekt 1998 och 1999. Rapport 2000:8. 

Arbetarskyddsstyrelsen & SCB. (1999), Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 
1997. Sveriges officiella statistik. Stockholm: Arbetarskyddsstyrelsen. 

Arbetarskyddsstyrelsen & SCB. (2000a), Arbetsorsakade besvär 2000. Sveriges 
officiella statistik. Stockholm: SCB. 

Arbetarskyddsstyrelsen & SCB. (2000b), Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 
1998. Sveriges officiella statistik. Stockholm: Arbetarskyddsstyrelsen. 

Arbetarskyddsstyrelsen & SCB. (2000c), Arbetsmiljön 1999. Stockholm: SCB. 
Arbetsmiljöverket. (2002-02-12a), http://www.av.se/amnessidor/default.shtm 

Uppdaterad 2002-02-11). 
Arbetsmiljöverket. (2002-02-12b), http://www.av.se/omoss/default.shtm (Upp-

daterad 2002-01-25). 
Arbetsmiljöverket & SCB. (2001), Negativ stress och ohälsa. Inverkan av höga 

krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet. Information om 
utbildning och arbetsmarknad 2001:2. Stockholm: SCB. 

Arbetsmiljöverket & SCB. (2002a), Arbetsmiljön 2001. Stockholm: SCB. 
Arbetsmiljöverket & SCB. (2002b), Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 2000. 

Sveriges officiella statistik. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 
Arbetsmiljöverket & SCB. (2003), Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 2001. 

Sveriges officiella statistik. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 
Arnborg, L. (1998), Aftonbladets reporter friades i hovrätten. Pressens Tidning 

17/98. 
Arnborg, L. (1999), Aftonbladet viktig för Schibsted. Pressens Tidning 4/99. 
Asbridge, M. (2003), Public place restrictions on smoking in Canada: assessing 

the role of the state, media, science and public health advocacy. Social  
Science & Medicin (58), s 13-24. 

Ashley, L. & Olson, B. (1998), Constructing reality: Print media´s framing of 
the women´s movenment, 1966 to 1986. Journalism & Mass Communica-
tion Quarterly (75), s 263-277. 

Asp, K. (1986), Mäktiga massmedier. Studier i politisk opinionsbildning. Aka-
demisk avhandling. Stockholm: Akademilitteratur. 

Asp, K. (1990), Medialisering, medielogik, mediekrati. Nordicom-Information 
(4), s 7-11. 

Asp, K. (1998), Medierna och giftutsläppet i Hallandsåsen. Arbetsrapport (87). 
Institutionen för journalistik och masskommunikation. Göteborg:  
Göteborgs universitet. 

Asp, K. & Weibull, L. (1996), Svenska journalister om mångfald och medier. 
Arbetsdokument från Rådet för mångfald inom massmedierna, 1996:3. 

 
256

•

http://www.av.se/amnessidor/default.shtm
http://www.av.se/omoss/default.shtm


Ayish, M. (1991), Risk communication: A cross-cultural study. European  
Journal of Communication (6), s 213-222. 

Bauer, M., Ragnarsdóttir, A. & Rúdólfsdóttir, A. (1993), Science and technology 
in the British press, 1946-90. Coding frame. Volym IV (version 3:2).  
London: Science Museum. 

Bauer, M., Ragnarsdóttir, A. & Rúdólfsdóttir, A. (1995), Science and technology 
in the British press, 1946-90. Content analysis methodology and the Media 
Monitor Archive. Volym II. London: Science Museum. 

Bell, A. (1991), The language of news media. Oxford: Blackwell. 
Bell, A. (1994a), Climate of opinion: public and media discourse on the global 

environment. Discource & Society (5), s 33-64. 
Bell, A. (1994b), Media (mis)communication on the science of climate change, 

Public Understanding of Science (3), s 259-275. 
Bell, A. (1995), News time. Time & Society (4), s 305-328. 
Bergqvist, U., Brante, T., Fransson, K. & Hanson Mild, K. m.fl., (1998), Elek-

tromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom – en kun-
skapsöversikt. Arbete och Hälsa (23). 

Berkowitz, D. (1992), Non-routin news and newswork: Exploring a what-a-
story. Journal of Communication (42), s 82-94. 

Bernard, B P. (red) (1997), Musculoskeletal disorders and workplace factors. A 
critical review of epidemiologic evidence for work-related musculoskeletal 
disorders of the neck, upper extremity, and low back. Cincinnati: NIOSH. 

Borlänge Tidning. 1998-02-06. I morgon kommer nya BT. s 1. 
Boyd-Barrett, O. & Rantanen, T. (2000), European national news agencies. The 

end of an era or a new beginning. Journalism (1), s 86-105. 
Brante, T. & Norman, H. (1995), Epidemisk masspsykos eller reell risk?: en 

sociologisk studie av kontroversen kring elöverkänslighet. Stockholm: 
Symposion. 

Brosius, H-B. & Eps, P. (1995), Prototyping through key events. News selection 
in the case of violence against aliens and asylum seekers in Germany. 
European Journal of Communication (10), s 391-412. 

Brosius, H-B. & Kepplinger, H M. (1990), The agenda-setting function of tele-
vision news. Static and dynamic views. Communication Research (17),  
s 183-211. 

Brosius, H B. & Weimann, G. (1996), Who sets the agenda?: Agenda-setting as 
a two-step flow. Communication Research (23), s 561-580. 

Carlsson, Y. (1998), Krisen i Söderhamn drabbar Hälsinge Kuriren. Pressens 
tidning 5/98. 

Campbell, F. (1999), The construction of environmental news. A study of  
Scottish journalism. Aldershot: Ashgate. 

Cohen, A A., Levy, M R., Roeh, I. & Gurevitch, M. (1995), Global newsrooms, 
local audiences. A study of the Eurovision news exchange. Academia  
Research Monograph 12. London: Libbey. 

 
257



Combs, B. & Slovic, P. (1979), Newspaper coverage of causes of death.  
Journalism Quarterly (56), s 837-843. 

Conrad, P. (1999), Uses of expertise: sources, quotes, and voice in the reporting 
of genetics in the news. Public Understanding of Science (8), s 285-302. 

Conrad, P. (2001), Genetic optimism: framing genes and mental illness in the 
news. Culture, Medicine and Psychiatry (25), s 225-247. 

Cottle, S. New(s) times: Towards a "Second Wave" of news ethnography. 
Communications (25), s 19-41. 

Ds 1998:50. Att se till eller titta på - om tillsynen inom miljöområdet. Stock-
holm: Finansdepartementet. 

Ds 2001:28. Långsiktig verksamhetsutveckling ur ett arbetsmiljöperspektiv. En 
handlingsplan för att förnya arbetsmiljöarbetet. Departementserien. 
Stockholm: Näringsdepartementet. 

Ds 2002:63. Starka ekonomiska drivkrafter. Departementserien. Stockholm: 
Socialdepartementet. 

Dagens Nyheter. (2001-08-30), http://www.dn.se/DNet/departments/405-
static/frame.html 

Dagens Nyheter. (2004-06-16), http://www.dn.se/DNet/jsp/ polopo-
ly.jsp?d=602&a=4514 

Dahlgren, P. (1987), Pressens bild av brottsligheten. Brå information 1987:1. 
Stockholm: Allmänna förlaget. 

Dahlgren, P., Carlsson, G. & Uhlin, L. (1998), Mediernas bevakning av händel-
serna vid Hallandsåsen hösten 1997. Rapport 175:4. Stockholm: Styrelsen 
för Psykologiskt Försvar. 

van Dijk, T A. (1985), Structures of news in the press. I: Discourse and Com-
munication. New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse 
and Communication. Red: van Dijk, T A. & Berlin: Walter de Gruyter.  
S 69-93. 

Djerf Pierre, M. (1996), Gröna nyheter. Miljöjournalistiken i televisionens ny-
hetssändningar 1961-1994. Akademisk avhandling. Institutionen för jour-
nalistik och masskommunikation. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Djerf Pierre, M. (2001), Nya journalister i en ny medievärld. I: Journalist 2000. 
JMG Granskaren (2-3), s 8-11. 

Djerf Pierre, M. (2001), Har kvinnorna förändrat journalistiken. I: Journalist 
2000. JMG Granskaren (2-3), s 34. 

Djerf Pierre, M. (2003), Journalistikens kön. Fältets struktur och logik under 
1900-talet. Kvinnovetenskaplig tidskrift (2), s 29-52. 

Donsbach, W. (2003), Psychology of news decisions. Factors behind journal-
ists´ professional behavior. Abstrakt från “The Annual Conference of  
International Communication Association”, San Diego, California (USA), 
May 23-27, 2003. 

Dunwoody, S. & Griffin, R J. (1993), Journalistic strategies for reporting long-
term environmental issues: a case study of three Superfund sites. I: The 

 
258

•



mass media and environmental issues. Red: Hansen, A. Leicester:  
Leicester university press. 

Dunwoody, S. & Peters, H P. (1992), Mass media coverage of technological 
and environmental risk: A survey of research in the United States and 
Germany. Public Understanding of Science (1), s 199-230. 

Dunwoody, S. & Ryan, M. (1983), Public information persons as mediators be-
tween scientists and journalists. Journalism Quarterly (60), s 647-656. 

Dunwoody, S. & Ryan, M. (1985), Scientific barriers to the popularization of 
science in the mass media. Journal of Communication (35), s 27-42. 

Dunwoody, S. & Ryan, M. (1987), The credible scientific source. Journalism 
Quarterly (64), s 21-27. 

Dunwoody, S. & Scott, B S. (1982), Scientists as mass media sources. Journal-
ism Quarterly (spring), s 52-59. 

Durant, J., Evans, G. & Thomas, G. (1992), Public understanding of science in 
Britain: the role of medicine in the popular representation of science.  
Public Understanding of Science (1), s 161-182. 

Druckman, J N. (2001), On the limits of framing effects: Who can frame?  
Journal of Politics (63), s 1041-1066. 

Edelman, M. (1995), Contestable categories and public opinion. Political Com-
munication (10), s 213-242. 

Edelstein, A S., Ito, Y. & Kepplinger, H M. (1989), Communication and  
culture. A comparative approach. New York: Longman. 

Ehn, B., Ehn, B. & Löfgren, O. (2002), Kulturanalyser. Malmö: Gleerups  
Utbildning AB. 

Eide, M. (red) (1992a), Til oppslag. Samfunnsvitenskap, forskningsformidling 
og massekommunikasjon. Bergen: NORAS. 

Eide, M. (1992b), Nyhetens interesse. Nyhetsjournalistikk mellom tekst og kon-
tekst. Oslo: Universitetsforlaget. 

Eide, M. & Ottosen, R. (1994), "Science journalism" without science journal-
ists: notes on a Norwegian media paradox. Public Understanding of  
Science (3), s 425-434. 

Einsiedel, E F. (1992), Framing science and technology in the Canadian press. 
Public Understanding of Science (1), s 89-101. 

Einsiedel, E. & Coughlan, E. (1993), The Canadian press and the environment: 
reconstructing a social reality. I: The Mass Media and Environmental  
Issues. Red: Hansen, A. Leicester: Leicester University Press. S 134-149. 

Ekecrantz, J. & Olsson, T. (1991), Så sant som det är sagt. Källor och konstruk-
tioner i journalistiken. Rapport 1, SIM. Eksjö: Svensk Informations  
Mediecenter. 

Ekecrantz, J. & Olsson, T. (1994), Det redigerade samhället. Om journalisti-
kens, beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia. Stock-
holm: Carlssons. 

 
259



Eklund, P. (1993), Arbetsmiljöbevakningen i svensk morgonpress. C-uppsats i 
journalistik. Kommunikationsvetenskapliga institutionen. Sundsvalls/  
Härnösands Högskola. 

Ekström, M. (2000), Etnografiska observationer. I: Metoder i kommunikations-
vetenskap. Red: Ekström & Larsson. Lund: Studentlitteratur. S 21-48. 

Ekström, M. & Nohrstedt, S A. (1996), Journalistikens etiska problem. Rabén 
Stockholm: Prisma. S 1-359. 

ELFORSK. (2000), EMF i massmedia. I: EMF-forskningen 2000. Hälsoeffekter 
av kraftfrekventa elektriska och magnetiska fält - litteraturgenomgång för 
år 2000. s 19-22. Red Lindgren, R. Stockholm: ELFORSK. 

Elwood, J M. (2003), Epidemiological studies of radio frequency exposures and 
human cancer. Bioelectromagnetics Supplement (6). S 63-73. 

Entman, R M. (1993), Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. 
Journal of Communication (43), s 51-58. 

Eriksson, G. (2002), Den televisierade politiken: Studier av debatt- och nyhets-
journalistik. Akademisk avhandling. Örebro: Örebro studies in media and 
communication. 

Fagley, N S. & Miller, P M. (1997), Framing effects and arenas of choice: Your 
money or your life? Organizational Behavior and Human Decision  
Processes (71), s 355-373. 

Fenton, N., Bryman, A. & Deacon, D. (1998), Mediating social science.  
London: Sage Publications. 

Fichtelius, E. (1997), Nyhetsjournalistik : tio gyllene regler. Stockholm: Utbild-
ningsradion. 

Findahl, O. (1998), Media som folkbildare. Malå och kärnavfall. I: Kommunen 
och Kärnavfallet. Svensk Kärnavfallspolitik på 1990-talet. Red: Lidskog, 
R. Stockholm: Carlsson. S 211-247. 

Findahl, O. & Höijer, B. (1984), Begriplighetsanalys. En forskningsgenomgång 
och en tillämpning på nyhetsinslag i radio och TV. Lund: Studentlitteratur. 

Findahl, O. & Lindblad, I-B. (1987), 40 dagar med Tjernobylnyheter i radio 
och TV. En innehållsanalys på tre nivåer. Stockholm: Sveriges Radios  
publik- och programforskning. 

Finer, D. (2005) Fokus forskning: Vetenskapsjournalistikens olika roller.  
Institutet för mediestudier i samarbete med Sellin & partner: Stockholm. 

Finney, L J. & Iannotti, R J. (2002), Message framing and mammography scre-
ening: A theory-driven intervention. Behavioral Medicine (28), s 5-14. 

Fishman, M. (1980), Manufacturing the news. Austin: University of Texas 
Press. 

Fjæstad, B. (1994), The 1994 Swedish survey on public understanding of sci-
ence. The Education Scientific Literacy Conference: The 1994 Interna-
tional Conference on the Public Understanding of Science and Technol-
ogy, Science Museum, London, November 1994. S 1-18. 

 
260

•



Fjæstad, B. (1995), Forskare och journalister: Olika roller, olika samhällsupp-
gifter. Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger. Föredrag i 
fellesmöte, 11 december 1995. s 215-222. 

Freudenburg, W R., Coleman, C L., Gonzales, J. & Helgeland, C. (1996), Me-
dia coverage of hazard events: Analyzing the assumptions. Risk Analysis 
(16), s 31-42. 

Frewer, L J., Campion, E., Hedderley, D. & Miles, S. (1997), Media reporting 
of risk in the UK. An analysis of UK media reporting surrounding the 10th 

anniversary of the Chernobyl accident. Report to the European  
Commission. 

Frid, E-L. (2000), Olycksrapportering i pressen 1925, '55 och '95. I: Picturing 
Politics. Red: Becker, K,. Ekecrantz, J. & Olsson, T. Institutionen för jour-
nalistik, medier och kommunikation. Stockholm: Stockholms universitet.  
S 174-218. 

Furhoff, L. (1986), Makten över tanken. Natur och Kultur (Stockholm). 
Furhoff, L. & Hederberg, H. (1969), Dagspressen i Sverige. 2 uppl. Stockholm: 

Aldus/Bonniers. 
Galtung, J. & Ruge, M H. (1974), The structure of foreign news. I: Media soci-

ology. A reader. Red: Tunstall, J. London: Constable. S 259-298. 
Gamson, W A. (1992), Talking Politics. New York: Cambridge University 

Press. 
Gamson, W A. & Modigliani, A. (1989), Media discourse and public opinion on 

nuclear power: A constructionist approach. American Journal of Sociology 
(95), s 1-37. 

Gans, H J. (1979), Deciding What’s News. A Study of CBS Evening News, NBC 
Nightly News, Newsweek & Time. New York: Vintage. 

Gant, C. & Dimmick, J. (2000), Making local news: A holistic analysis of 
sources, selection criteria, and topics. Journalism & Mass Communication 
Quarterly (77), s 628-638. 

Ghersetti, M. (2000), Sensationella berättelser. En studie av nyheter från Ango-
la 1987 och om prinsessan Diana 1997 i dagstidningar, radio och TV. 
Akademisk avhandling. Institutionen för journalistik och masskommunika-
tion. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Ghersetti, M., Börjesson, B., Djerf Pierre, M. m.fl., (2001), Journalist 2000. 
JMG granskaren (2-3). 

Giddens, A. (1984):The constitution of society. Outline of the theory of structu-
ration. Cambridge: Polity Press. 

Gitlin, T. (1980), The whole world is watching. Mass media in the making and 
unmaking of the new left. Berkeley: University of California Press. 

Goffman, E. (1974), Frame Analysis. An Essay on the Organization of  
Experience. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 

Golan, G. & Wanta, W. (2001), Second-level agenda-setting in the New Hamp-
shire primary: A comparison of coverage in three newspapers and public 

 
261



perceptions of candidates. Journalism & Mass Communication Quarterly 
(78), s 247-259. 

Gorney, C. (1992), Numbers versus pictures: Did network television sensation-
alize Chernobyl coverage? Journalism Quarterly (69), s 455-465. 

van Gorp, B. (2003), The influx of refugees bordered by frames: A frame analy-
sis of the policy on immigration. Abstrakt från The Annual Conference of 
International Communication Association, San Diego, California (USA), 
May 23-27, 2003. 

Graber, D. (1988), Processing the news. New York: Longman. 
Greenberg, M. & Wartenberg, D. (1990), Risk perception. Understanding mass 

media coverage of disease clusters. American Journal of Epidemiology 
(132), s 192-195. 

Greenberg, M R., Sachsman, D B., Sandman, P M. & Salomone, K L. (1989), 
Network evening news coverage of environmental risk. Risk Analysis (9), 
s 119-126. 

Griffin, R J. & Dunwoody, S. (1997), Community structure and science framing 
of news about local environmental risks. Science Communication (18), 
s 362-384. 

Griffin, R J., Dunwoody, S. & Gehrmann, C. (1995), The effect of community 
pluralism on press coverage of health risks from local environmental con-
tamination. Risk Analysis (15), s 449-458. 

Gullberg, H., Rundqvist, K-I. & Starland, H. (1997), Arbetsmiljölagen: kom-
mentarer och författningar. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. 

Göranzon, B. (1988), The practice of the use of computers. A paradoxical en-
counter between different traditions of knowledge. I: Knowledge, skill and 
artificial intelligence. Red: Göranzon, B. & Josefson, I. London: Springer 
Verlag. S 11-18. 

Göranzon, B. (1990), Det praktiska intellektet. Akademisk avhandling. Tekniska 
högskolan, Stockholm. Stockholm: Carlssons. 

Hadenius, S. & Weibull, L. (2002), Massmedier. Press, radio & TV i förvand-
ling. 7 helt omarb uppl. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 

Halloran, J D., Elliott, P. & Murdock, G. (1970), Demonstrations and commu-
nication: A case study. Harmondsworth: Penguin. 

Hansen, A. (1991), The media and the social construction of the environment. 
Media Culture and Society (13), s 443-458. 

Hansen, A. (1994a), Journalistic practices and science reporting in the British 
press. Public Understanding of Science (3), s 111-134. 

Hansen, A. (1994b), Trends in environmental issues coverage in the British  
national press. Centre for Mass Communication Research. Leicester:  
University of Leicester. 

Hansen, A., Cottle, S., Negrine, R. & Newbold, C. (1998), Mass communication 
research methods. London: MacMillan Press. 

Hansen, A. & Dickinson, R. (1992), Science coverage in the British mass me-
dia: Media output and source input. Communications (17), s 365-377. 

 
262



Hansen, A. & Linné, O. (1994), Journalistic practices and television coverage of 
the environment: An international comparison. I: Mass Communication 
Research: On Problems and Policies. Red: Hamelink, C., Linné, O. & 
Norwood, N.J: Ablex Publ. Corp.. S 369-383. 

Hansen, K A., Neuzil, M. & Ward, J. (1998), Newsroom topic teams: Journal-
ists’ assessments of effects on news routines and newspaper quality.  
Journalism & Mass Communication Quarterly (75), s 803-821. 

Hansson, S O. (1999), Arbetsmiljöbegreppet. Arbetsmarknad & Arbetsliv (5), 
s 145-156. 

Henderson, L. & Kitzinger, J. (1999), The human drama of genetics: 'hard' and 
'soft' media representations of inherited breast cancer. Sociology of Health 
and Illness (21), s 560-578. 

Hernes, G. (1984), Media: struktur, vridning, drama. Nytt Norsk Tidskrift (1), 
s 38-58. 

Hjarvard, S. (1995), Internationale TV-nyheder: en historisk analyse af det  
europæiske system for udveksling af TV-nyheder. København: Akademisk 
Forlag. 

Hjarvard, S. (2001), Nærhedens nyheder. Nordicom information (1), s 29-44. 
Holm, H-H. (2001), The effect of globalization on media structures and norms. 

Globalization and the choice of foreign news. I: News in a Globalized  
Society. Red: Hjarvard, S. Göteborg: Nordicom. S 113-128. 

Hornig Priest, S. (1994), Structuring public debate on biotechnology. Science 
Communication (16), s 165-179. 

Hultén, L J. (1989), Reportaget och reportern: Några aspekter på en journalis-
tisk textform och en resultatredovisning av en undersökning. Nordicom-
Nytt/ Sverige (3-4). 

Hultén, L J. (1993), Journalistikens villkor. Borås: Natur och Kultur. 
Hultén, L J. (1999), Orden och pengarna: om kamp och kapitulation inom jour-

nalistiken. Stockholm: Natur och kultur. 
Hvitfelt, H. (1985), På första sidan. En studie i nyhetsvärdering. Stockholm: 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. 
Hvitfelt, H. (1986), Difteri i pressen. En analys av nyhetsbevakningen och 

 informationen om difterismitta i Göteborg. Stockholm: Styrelsen för psy-
kologiskt försvar. 

Hvitfelt, H. (1988), Om den journalistiska formens betydelse. Nordicom-Nytt / 
Sverige (4), s 107-131. 

Hvitfelt, H. & Malmström, T. (1990), Ekonomi & arbetsmarknad. Journalistik i 
förändring. Svensk informations mediecenter (SIM). Rapport 4/90. 

Hvitfelt, H. & Nygren, G. (2005), På väg mot medievärlden 2020: journalistik, 
teknik, marknad. Stockholm: Studentlitteratur. 

Håkansson, N. (2000), Framing the tunnel local news media and the 
Hallandsås toxic leak 1997. Arbetsrapport 27. Göteborg: CEFOS. 

Hälsinge Kuriren. (2001-08-28), http://www.halsingekuriren.se/ 
ILO. (2002), En värld utan barnarbete. ILO information Sverige (38), s 1-8. 

 
263



Industrifacket. (1999), Industrifackets kampanj mot barnarbetet. Stockholm: 
Industrifacket. 

Iorio, S H. & Huxman, S S. (1996), Media coverage of political issues and the 
framing of personal concerns. Journal of Communication (46), s 97-115. 

Iyengar, S. (1991), Is anyone responsible? How television frames political 
 issues. Chicago: University of Chicago Press. 

Iyengar, S. & Simon, A. (1993), News coverage of the gulf crisis and public 
opinion. A study of agenda-setting, priming, and framing. Communication 
Research (20), s 365-383. 

Jakobsson, K M. (2005-09-28), Mer sensation och mindre djup. Paraplyprojek-
tet, http://www.paraplyprojektet.se/templates/PP_ Article____6245.asp

Janik, A. (1996), Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi. B. Eslöv: Östlings bok-
förlag Symposion. 

Jansson, P. (2002-02-12), Norska bedömare: Inte troligt att Schibsted överger 
SvD i första taget. http://www.journalisten.nu/a.asp?article_id=2529   
I: Journalisten. (Publicerad 2001-06-12) 

Jasperson, A E., Shah, D V., Watts, M., Faber, R J. & Fan, D P. (1998), Fram-
ing and the public agenda: Media effects on the importance of the federal 
budget deficit. Political Communication (15), s 205-224. 

Johannessen, K S. (1999), Praxis och tyst kunnande. Stockholm: Dialoger. 
Johansson, B. (1994), Att studera massmediernas innehåll. En genomgång av 

innehållsstudier inom svensk forskning om journalistik, medier och kom-
munikation. Arbetsrapport nr 37, Institutionen för journalistik och mass-
kommunikation, Göteborg: Göteborgs universitet. 

Josephi, B. (2001), Entering the newsroom: what rite of passage. Communica-
tions (26), s 181-195. 

J:son Lönn, E. (1994), Forskningsinformation till allmänheten. Vilka är barriä-
rerna mellan vetenskap och massmedia? CD-uppsats, Institutionen för 
Medier och kommunikation, Umeå: Umeå Universitet. 

Jönsson, A M. (2004), Samma nyheter eller likadana? Studier av mångfald i 
svenska TV-nyheter. Akademisk avhandling. Institutionen för journalistik 
och masskommunikation. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Kahneman, D. & Tversky, A. (1984), Choices, values, and frames. American 
Psychologist (39), s 341-350. 

Karasek, R A. (1979), Job demands, job decision latitude, and mental strain: 
Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly (24),  
s 285-308. 

Karasek, R. & Theorell, T. (1990), Healthy work: stress, productivity, and the 
reconstruction of working life. New York: Basic books. 

Kasperowski, D. (1993), Mellan fördjupning och snabbhet. Tre perioder i Da-
gens Nyheters vetenskapsbevakning. I: Vetenskapen i svensk dagspress. 
Två studier av vetenskapsbevakningen i svensk dagspress. Rapport 181. 
Institutionen för vetenskapsteori, Göteborg: Göteborgs universitet. 

 
264

•

http://www.paraplyprojektet.se/templates/PP_%20Article____6245.asp


Kasperson, R E., Renn, O., Slovic, P., Brown, H S., Emel, J., Goble, R. Kasper-
son, J X. & Ratick, S. (1988), The social amplification of risk: A concep-
tual framework. Risk Analysis (8), s 177-187. 

Keeney, R L. & von Winterfeldt, D. (1986), Improving risk communication. 
Risk Analysis (6), s 417-424. 

Kitzinger, J. & Reilly, J. (1997), The rise and fall of risk reporting - Media cov-
erage of human genetics research, '‘alse memory syndrome'’and '‘mad cow 
disease'’ European Journal of Communication (12), s 319-350. 

Von Krogh, T. (1991), Grävande journalistik och redaktionell miljö. Rapport 
13:1991. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Stock-
holm: Stockholms universitet. 

Kurpius, D D. (2000), Public journalism and commercial local television news: 
In search of a model. Journalism & Mass Communication Quarterly (77), 
s 340-354. 

Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur (Lund). 
Lamark, H. (1997), Som journalister spør. En undersøkelse av intervju som ar-

beidsmetode i nyhetsjournalistikk. HBO-rapport 4/97. Høgskolen i Bodø 
(Bodø). S 1-125. 

Larsson, L. (1994), Mediernas bevakning av lokal offentlig verksamhet. I: En 
nyhetsdag. Svenska nyhetsredaktioners organisation, reportrar och upp-
drag. Red: Nohrstedt, S A. Örebro: Högskolan i Örebro. S 107-142. 

Larsson, L. (1998), Nyheter i samspel. Studier i kommunjournalistik. Akade-
misk avhandling. Institutionen för journalistik och masskommunikation. 
Göteborg: Göteborgs universitet. 

Larsson, L. (2000), Personliga intervjuer. I: Metoder i kommunikationsveten-
skap. Red: Ekström & Larsson. Lund: Studentlitteratur. S 49-77. 

Larsson, S. (1996), Att skriva i tidning. 6 rev. uppl. Stockholm: Natur och  
Kultur. 

Lichtenstein, S., Slovic, P., Fischhoff, B., Layman, M. & Combs, B. (1978), 
Judged frequency of lethal events. Journal of Experimental Psychology: 
Human Learning and Memory (4), s 551-578. 

Liebes, T. (2000), Inside a news item: A dispute over framing. Political Com-
munication (17), s 295-305. 

Lindeborg, G., Viidas, K., Waardahl, N. & Bragsjö, A-C. (2003), Konkurrens 
och samarbete inom medierna. Konkurrensverkets Rapportserie 2003:2, 
Stockholm: Konkurrensverket, s 1-114. 

Lindqvist, H. (1997), Präntare sätter punkt.  Journalisten (37). http:// 
www.journalisten.nu/a.asp?article_id=1360 

Linné, O. & Hansen, A. (1990), News coverage of the environment. A compera-
tive study of journalistic practices and television presentation in Danmarks 
radio and the BBC. Medieforskningen i Danmarks Radio (København). 

Liukkonen, P. (2004), Frånvaro från arbetet – att mäta, redovisa och åtgärda. 
Tallinn: OskarMedia OÜ. 

 
265



Logan, R A. (1991), Popularization versus secularization: Media coverage of 
health. I: Risky Business. Red: Wilkins, L. & Patterson, P. New York: 
Greenwood Press. S 43-59. 

Lund, A B. (2000), De journalistiske fødekæder. I: Først med det sidste - en 
nyhedsuge i Danmark. Red: Lund, A B. Århus: Ajour. S 143-152. 

Lund, A B. (2001), The genealogy of news. Researching journalistic food-
chains. Nordicom-Information (2), s 15-20. 

Löfgren Nilsson, M. (1992), Kvinnligt, manligt, journalistiskt - journalisters syn 
på nyhetsvärdering. Arbetsrapport. Institutionen för Journalistik och 
Masskommunikation, Göteborg: Göteborgs Universitet. S 1-17. 

Löfgren Nilsson, M. (1994), En dag på redaktionen - mäns och kvinnors arbete. 
I: En nyhetsdag. Svenska nyhetsredaktioners organisation, reportrar och 
uppdrag. Red: Nohrstedt, S A. Örebro: Högskolan i Örebro. S 89-106. 

Löfgren Nilsson, M. (1999), På Bladet, Kuriren & Allehanda. Om journalistis-
ka ideal och organiseringsprinciper i den redaktionella vardagen. Akade-
misk avhandling. Institutionen för journalistik och masskommunikation. 
Göteborg: Göteborgs universitet. 

Löfgren Nilsson, M. (2000), Att göra skillnad. Kvinnors betydelse och villkor i 
svensk nyhetsjournalistik. I: Kvinnor och Medier. Rapport från seminari-
um. Red: Jarlbro, G. & Näslund Dahlgren, A. Stockholm: Institutet för 
mediestudier. 

Malmquist, C. (2001), Kostnader för produktionsbortfall i samband med  
arbetsbetingad ohälsa och stress. Underlagsrapport till slutrapport om  
arbetsmiljö, Ds: 2001:28. 

Marieberg. (1997), Mariebergverksamheten 1997. Marieberg (Stockholm). 
Marklund, S. (red) (2000), Arbetsliv och hälsa 2000. Arbetarskyddsstyrelsen & 

Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 
McArthur, D L., Magana, D., Peek-Asa, C. & Kraus, J F. (2001), Local televi-

sion news coverage of traumatic deaths and injuries. Western Journal of 
Medicine (175), s 380-384. 

McCombs, M., Lopez-Escobar, E. & Llamas, J P. (2000), Setting the agenda of 
attributes in the 1996 Spanish general election. Journal of Communication 
(50) s 77-92. 

McCombs, M. & Ghanem, S. (2001), The convergence of Agenda setting and 
framing. I: Framing Public Life. Red: Reese, S., Gandy, O. & Grant, A. 
Mahwah, N J: Lawrence Erlbaum Associates. 

McQuail, D. (1991), Mass communication theory. An introduction. London: 
Sage Publications. 

Merriam, S B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
Molander, B. (1992), Tacit knowledge and silenced knowledge: Fundamental 

problems and controversies. I: Skill and education. Reflection and experi-
ence. Red: Göranzon, B. & Floring, M. London: Springer-Verlag. S 9-32. 

Nationalencyklopedin. (1989), Red: Åström, K. Bra böcker (Höganäs).  

 
266

•



Nationalencyklopedin. (2003-11-08), http://www.ne.se/jsp/search/arti-
cle.jsp?i_art_id=O391691 

Nationella folkhälsokommittén. (1999), Arbetslivsfaktorer: rapport från arbets-
gruppen för arbetslivsfaktorer till Nationella folkhälsokommitten. Red: 
Enochson, P. Stockholm: Nationella folkhälsokommittén. 

Nelkin, D. (1985), Analyzing risk. I: The Language of Risk. Conflicting Per-
spectives on Occupational Health. Red: Nelkin, D. Beverly 
Hills/London/New Dehli: Sage Publications. S 11-23. 

Nelkin, D. (1987), Selling science. How the press covers science and technol-
ogy. New York: Freeman and Company. 

Neuman, R W., Just, M R. & Crigler, A N. (1992), Common knowledge. News 
and the construction of political meaning. Chicago: University of Chicago 
Press. 

Nilsson, C. (2003), Vem bryr sig? Om arbetsmiljöarbete under tre årtionden. 
Stockholm: LO och Bilda Förlag. 

Nilsson, Å. (2000), Kvantitativ innehållsanalys. I: Metoder i kommunikationsve-
tenskap. Red: Ekström, M. & Larsson, L. Studentlitteratur (Lund).  
S 111-139. 

Nilsson, Å., Severinsson, R., Wadbring, I. & Weibull, L. (2001), Trender och 
traditioner i svensk morgonpress 1987-1999. Göteborg: Dagspresskollegiet. 
Göteborgs universitet. 

Nohrstedt, S A. (red) (1994), En nyhetsdag. Svenska nyhetsredaktioners organi-
sation, reportrar och uppdrag. Örebro: Högskolan i Örebro. 

Nohrstedt, S A. & Ekström, M. (1994a), En dags nyhetsarbete. Svenska repor-
trars uppdrag under en dag. I: En nyhetsdag. Svenska nyhetsredaktioners 
organisation, reportrar och uppdrag. Red: Nohrstedt. S A. Örebro: Hög-
skolan i Örebro. S 3-42. 

Nohrstedt, S A. & Ekström, M. (1994b), Ideal och verklighet. Nyhetsjournalis-
tikens etik i praktiken. Rapport (2) Journalistikens normer. Örebro: Hög-
skolan i Örebro. 

Nordenstam, T. (1968), Sudanese ethics. Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala: 
Almqvist & Wiksells boktryckeri. 

Nowak, K., Strand, H., Andrén, G. & Ross, S. von Feilitzen, C. (1989), Folket i 
TV. Demografi och social struktur i televisionens innehåll. MASS (14) 
Centrum för masskommunikationsforskning (Stockholms universitet). 

Orre, I. (2001), Reporterskap: äventyr, irrbloss, dygder. Studie av en yrkespraxis. 
Akademisk avhandling. Stockholm: KTH. 

Ottosen, R. (1988), Forskningsformidling og journalistikk. Forskningsrapport nr 
4. Oslo: Norsk Journalisthögskole. 

Ottosen, R. (1989), Journalistikk som forskningsformidling. Artikel presenterad 
på IX Nordisk konferens för Masskommunikationsforskning, Borgholm, 
Öland, 20-23 aug 1989. 

 
267



Palm, G. (2002), I nationens och marknadens intresse. Journalister, nyhetskäl-
lor och EU-journalistik. Akademisk avhandling. Institutionen för journa-
listik och masskommunikation. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Pan, Z. & Kosicki, G M. (1993), Framing analysis: An approach to news dis-
course. Political Communication (10), s 55-75. 

Paul, N. (1994), Computer assisted research: a guide to tapping online infor-
mation. St. Petersburg: Fla.: Poynter Institute. 

Peiser, W. (2000), Setting the journalist agenda: Influences from journalists´ 
individual characteristics and from media factors. Journalism & Mass 
Communication Quarterly (77), s 243-257. 

Petersen, A. (2001), Biofantasies: genetics and medicine in the print news  
media. Social Science and Medicine (52), s 1255-1268. 

Petersson, O. & Carlberg, I. (1990), Makten över tanken. En bok om det svenska 
massmediesamhället. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Picard, R G. & Brody, J H. (1997), The newspaper publishing industry. Boston: 
Allyn and Bacon. 

Pollack, E. (2001), En studie av medier och brott. Akademisk avhandling. Insti-
tutionen för journalistik, medier och kommunikation. Stockholm: Stock-
holms universitet. 

Pressens samarbetsnämnd. (2002), Spelregler för press, TV, radio. 15 uppl. 
Stockholm: Tidningsutgivarna. 

Price, V., Tewksbury, D. & Powers, E. (1997), Switching trains of thought. The 
impact of news frames on readers’ cognitive responses. Communication 
Research (24), s 481-506. 

Prop. 2000/2001:1 Bilaga 1. Specifikation av statsbudgetens utgifter och in-
komster budgetåret 2001. 

Pöttker, H. (2005), The news pyramid and its origin from the American journal-
ism in the 19th century. I: Diffusion of the News Paradigm 1850-2000. Red: 
Høijer, S. & Pöttker, H. Göteborg:Nordicom. S 51-64. 

Queneau, R. (1992), Stilövningar. 4 uppl. Lund: Bakhåll. 
Raymond, C A. (1985), Risk in the press: conflicting journalistic ideologies.  

I: The Language of Risk. Conflicting Perspectives on Occupational Health. 
Red: Nelkin, D. Beverly Hills/London/New Dehli: Sage Publications. 
S 97-133. 

Reinton, P O. (1984), Kildenes tyranni. Om journalisten som medium. Nytt 
Norsk Tidsskrift (1), s 21-23. 

Renborg, O. (1992), Arbetsmiljörätt i praktiken. Roll- och ansvarsfördelning på 
arbetsplatsen. Stockholm: Arbetarskyddsnämnden. 

Renn, O., Burns, W J., Kasperson, J X., Kasperson, R E. & Slovic, P. (1992), 
The social amplification of risk - theoretical foundations and empirical 
applications. Journal of Social Issues (48), s 137-160. 

Riffe, D. & Freitag, A. (1997), A content analysis of content analyses: Twenty-
five years of journalism quarterly. Journalism and Mass Communication 
Quarterly (74), s 515-524. 

 
268

•



RFV. (1998), Arbetsskador 1997. Statistikinformation Is-I 1998:11, 1998-06-17. 
RFV. (1999), Arbetsskador 1998. Statistikinformation Is-I 1999:008, 1999-06-03. 
RFV. 2000:11. Långtidssjukskrivna - bakgrund, diagnos och återgång i arbete. 

Utvecklingen från slutet av 1980-talet till 1999. RFV redovisar. Stock-
holm: Riksförsäkringsverket. 

RFV. 2002:4. Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet. - 
Vilka egenskaper och förhållanden är utmärkande för de drabbade? RFV 
analyserar. Stockholm: Riksförsäkringsverket. 

RFV. 2003:3. Psykosocial arbetsmiljö & långvarig sjukskrivning. RFV analyse-
rar. Stockholm: Riksförsäkringsverket. 

Rodgers, S. & Thorson, E. (2003), A socialization perspective on male and  
female reporting. Journal of Communication (dec), s 658-674. 

Rosengren, K E. (1970), International news: intra and extra media data. Acta 
sociologica (13), s 96-109. 

Rosengren, K E. (1977), Värderade nyheter. Statsvetenskaplig tidskrift (3). 
Roth, A L. (1998), Who makes the news? Descriptions of television news inter-

viewees´ public personae. Media, Culture & Society (20), s 79-107. 
Ryan, M. (1979), Attitudes of scientists and journalists toward media coverage 

of science news. Journalism Quarterly (spring), s 18-26. 
Ryan, M., Dunwoody, S. & Tankard, J. (1991), Risk information for public con-

sumption. Print media coverage of two risky situations. Health Education 
Quarterly (18), s 375-390. 

Sahlin, M. (2001), Mona Sahlin lägger fram plan mot den ökade stressen i  
arbetslivet: "Utslagningen kostar 80 miljarder årligen" I: Dagens Nyheter, 
DN Debatt, 2001-05-31. 

Sahlin, M., Thalén, I, & Pettersson, K. (2001), Starta en folkrörelse för ökad 
hälsa i arbetslivet. I: Dagens Nyheter, DN Debatt, 2001-11-19. 

Sahlstrand, A. (2000), De synliga. Nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress. 
Akademisk avhandling. Institutionen för journalistik, medier och kommu-
nikation. Stockholm: Stockholms universitet. 

Salomone, K L., Greenberg, M R., Sandman, P M. & Sachsman, D B. (1990), A 
question of quality: how journalists and news sources evaluate coverage of 
environmental risk. Journal of Communication (40), s 117-130. 

Sand, G. & Helland, K. (1998), Bak tv-nyheterne. Produksjon og presentasjon i 
NRK og TV2. Bergen-Sandviken: Vigmostad & Bjørke AS. 

Sandberg, H. & Thelander, Å. (1998). Miljöhot och medborgaroro. En rapport 
från Hallandsås hösten 1997. Rapport 175:1. Stockholm: Styrelsen för 
Psykologiskt Försvar. 

SCB. (1998), Arbetsmiljön 1997. Sveriges officiella statistik. Solna: Arbetar-
skyddstyrelsen. 

SCB.(2000), Arbetsmiljön 1999. Sveriges officiella statistik. Solna: Arbetar-
skyddstyrelsen. 

Schein, E H. (1992), Organizational culture and leadership. 2 uppl. Jossey-
Bass Inc. Publishers (San Francisco). 

 
269



Scheufele, B. (2004), Framing-effects approach: A theoretical and methodo-
logical critique. Communications 29, s 401-428. 

Scheufele, D A. (1999), Framing as a theory of media effects. Journal of Com-
munication (49), s 103-122. 

Schlesinger, P. (1987), Putting '‘reality'’ Together : BBC News. London: 
Methuen. 

Semetko, H A. & Valkenburg, P M. (2000), Framing European politics: a con-
tent analysis of press and television news. Journal of Communication (50), 
s 93-109. 

Severin, W J. & Tankard J W Jr. (1997), Communication theories. Origins, 
methods, and uses in the mass media. 4 uppl. New York: Longman. 

Severin, W J. & Tankard J W Jr. (2001), Communication theories. Origins, 
methods, and uses in the mass media. 5 uppl. New York: Longman. 

Severinsson, R. (1994), Tidningar i konkurrens. Dagstidningarnas agerande på 
lokala läsarmarknader i Västergötland 1950-1985. Akademisk avhand-
ling. Institutionen för journalistik och masskommunikation. Göteborg:  
Göteborgs universitet. 

Shaw, D L., McCombs, M., Weaver, D H. & Hamm, B J. (1999), Individuals, 
groups, and agenda melding: A theory of social dissonance. International 
Journal of Public Opinion Research (11), s 2-24. 

Shiloh, S., Salton, E. & Sharabi, D. (2002), Individual differences in rational 
and intuitive thinking styles as predictors of heuristic responses and fram-
ing effects. Personality and Individual Differences (32), s 415-429. 

Shoemaker, P J., Eichholz, M., Kim, E. & Wrigley, B. (2001), Individual and 
routine forces in gatekeeping. Journalism & Mass Communication Quar-
tely (78), s 233-246. 

Shoemaker, P J. & Reese, S D. (1996), Mediating the message. Theories of in-
fluences on mass media content. New York: Longman. 

Silverstone, R. (1989), Science and the media: the case of television. I: Images 
of Science. Red: Doorman, S J. Aldershot: Gower. S 187-218. 

Singer, E. & Endreny, P. (1987), Reporting hazards: Their benefits and costs. 
Journal of Communication (37), s 10-26. 

Singer, E. & Endreny, P. (1993), Reporting on risk. How the mass media por-
tray accidents, diseases, disasters, and other hazards. New York: Russell 
Sage Foundation. 

SOU 2001:53. Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde. Stockholm: Social-
departementet. 

SOU 2002:13. Slutbetänkande från Utredningen om analys av hälsa och arbete 
(AHA-utredningen). Statens offentliga utredningar. Stockholm: Socialde-
partementet. 

SOU 2002:62. Sjukfrånvarons utveckling under senare år. Statens offentliga 
utredningar. Stockholm: Socialdepartementet. 

Spencer, J W. & Triche, E. (1994), Media  constructions of risk and safety: differ-
ential framings of hazard events. Sociological Inquiry (64), s 199-213. 

 
270



Steele, J E. (1995), Expert and the operational bias of television news: the case of 
the Persian gulf war. Journalism & Mass Communication Quarterly (72), 
s 799-812. 

Stevens, J E. (1998), Integrating the public health perspective into reporting on 
violence. Nieman Reports (52), s 38-40. 

Stocking, S H. & Gross, P H. (1989), How do journalists think? A proposal for 
the study of cognitive bias in newsmaking. Indiana: Eric Clearinghouse on 
Reading and Communication Skills. 

Stocking, S H. & LaMarca, N. (1990), How journalists describe their stories: Hy-
potheses and assumptions in newsmaking. Journalism Quarterly (67),  
s 295-301. 

Stúr, E. (2005), Politisk journalistik - sju dagar i tabloidformat. Artikel presente-
rad vid den 17:e Nordiska medieforskningskonferensen, Aalborg, Danmark, 
11-14 aug 2005. 

Strömbäck, J. (2001), Gäster hos verkligheten. En studie av journalistik, demo-
krati och politisk misstro. Akademisk avhandling. Stockholm: Symposion. 

Styrelsen för psykologiskt försvar. (1998), Hallandsåsprojektet. Rapport 175. 
Stockholm: Styrelsen för Psykologiskt Försvar. 

Sundin, S. (1999), Den svenska mediemarknaden 1999. MedieNotiser (3), s 1-88. 
Svenska Dagbladet. (1999), Årsredovisning 1999. Stockholm: Svenska Dagbladet. 
Svenska Dagbladet. (2002-03-07), http://www.svd.se/Kundservice/omsvd/ 

historia.asp 
Svenska Dagbladet. (2004-06-16), http://www.svd.se/omsvd 
Theorell, T. (red) (2003), Psykosocial miljö och stress. Lund: Studentlitteratur. 
Tjernström, V. (2001), Europa Norrifrån. En nordisk komparativ studie av euro-

peisk politisk kommunikation. Akademisk avhandling. Institutionen för kul-
tur och medier. Umeå: Umeå  universitet. Umeå: Nyheternas Tryckeri. 

Tuchman, G. (1972), Objectivity as Strategic Ritual: An Examination of News-
men's Notions of Objectivity. American Journal of Sociology (77),  
s 660-679. 

Tuchman, G. (1978), Making News. A study in the construction of reality. 
New York: Free Press. 

Triandafyllidou, A. (1995), The Chernobyl accident in the Italian press: a "media 
story-line". Discourse & Society (6), s 517-536. 

Trumbo, C. (1996), Constructing climate change: claims and frames in US news 
coverage of an environmental issue. Public Understanding of Science (5), 
s 269-283. 

Trumbo, C W., Dunwoody, S. & Griffin, R J. (1998), Journalists, cognition, and 
the presentation of an epidemiologic study. Science Communication (19), 
s 238-265. 

Uddén, G. (1998), Man ville vara hjälte - unga kriminella om faktiskt våld och 
filmvåld. Våldsskildringsrådets skriftserie. 

University of Glasgow Media group. (1981), Bad news. London: Routledge & 
Kegan Paul. 

 
271



Valenti, J M. (1999), Commentary: How well do scientists communicate to me-
dia? Science Communication (21), s 172-178. 

Valkenburg, P M., Semetko, H A. & de Vreese, C H. (1999), The effects of news 
frames on readers´ thoughts and recall. Communication Research (26), 
s 550-569. 

Vingård, E. & Hägg, G M. (1999), Orsak och verkan mellan exponering i arbets-
livet och hälsa. I: Ett friskt arbetsliv. Fysiska och psykosociala orsakssam-
band samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering. Arbete och 
Hälsa (22), s 60-66. 

de Vreese, C. (2001), Frames in television news. British, Danish, and Dutch tele-
vision news coverage of the introduction of the euro. I: News in a globalized 
society. Red: Hjarvard, S. Göteborgs universitet: Nordicom. 

Väliverronen, E. (2001), Popularisers, interpreters, advocates, managers and crit-
ics. Framing science and scientists in the media. Nordicom-Information (2), 
s 21-29. 

Västerbottens Kuriren. (1998), Årsberättelse 1997. Västerbottens Kuriren (Umeå). 
Wang, X T., Simons, F. & Brédart, S. (2001), Social cues and verbal framing in 

risky choice. Journal of Behavioral Decision Making (14), s 1-5. 
Weibull, L. (2000), Förtroendet för dagspressen. I: Tryckt. 20 kapitel om dagstid-

ningar i början av 2000-talet. Red: Weibull, L. Dagspresskollegiet. Göte-
borg: Göteborgs universitet. S 113-130. 

Weibull, L., Asp, K., Börjesson, B., Löfgren, M. & Melin, M. (1991), Svenska 
journalister. Ett grupporträtt. Red: Weibull, L. Stockholm: Tidens förlag. 

Weibull, L. & Wadbring, I. (2000), Svenskt medielandskap i förändring. I: Tryckt. 
20 kapitel om dagstidningar i början av 2000-talet. Red: Weibull, L. Dags-
presskollegiet. Göteborg: Göteborgs universitet. S 25-42. 

Weiss, CH. & Singer E. (1988), Reporting of social science in the national media. 
New York: Russell Sage Foundation. 

Weitkamp, E. (2003), British newspapers privilege health and medicine topics 
over other science news. Public Relations Review (29), s 321-333. 

Westerståhl, J. & Johansson, F. (1985), Bilden av Sverige. Studier av nyheter och 
nyhetsideologier, i TV, radio och dagspress. Stockholm: Studieförbundet 
Näringsliv och Samhälle. 

White, D M. (1950), The "gate keeper" a case study in the selection of news. 
Journalism Quarterly (27), s 383-390. 

Zilliacus-Tikkanen, H. (1993), Möjligheter och hinder för kvinnlig journalistik.  
I: Nordisk forskning om kvinnor och medier. Red: Carlsson, U. Göteborg: 
NORDICOM-Sverige. 

Zoch, L M. & Turk, J V. (1998), Women making news: Gender as a variable in 
source selection and use. Journalism & Mass Communication Quartely (75), 
s 762-775. 

Öijer, B. (1984), Så snickrar du en tidningsartikel. Stockholm: Liber. 
Østgaard, E. 1965. Factors influencing the flow of news. Journal of Peace Research (1). 

 
272

•



Östlund, I. (1997), Forskning om arbetsorganisation kan utveckla journalistiken. I: 
Så kommer journalistik till. En antologi om journalistikens produktionsvill-
kor. Rapport 1997:8. Red: Hultén, L. Härnösand: Mitthögskolan. S 99-118. 

Østlyngen, T. & Øvrebø, T. (1998), Journalistikk : metode og fag. Oslo:  
Ad Notam Gyldendal. 

 
273



 
274

•



Summary 
Framing of occupational health 

in Swedish newspapers 

Introduction 
In the beginning of this millennium the work related illness increased dramati-
cally in Sweden, at a cost of approximately 100 billion SKr annually, as a result 
of a recession, comprehensive structural transformation of the labour market 
and of large-scale unemployment in Sweden during the 1990s. Thus, the in-
creasing level of ill health in working life is nowadays very much a hot topic on 
the political agenda, as well as on the media agenda. 

However this was not the situation when I started my project in 1997. My 
concern for the issue was instead based on my belief that good working condi-
tions is a human right, and that we in Sweden in 1997 still had far to go before 
we had reached this goal. Already at that time over 100 000 people reported 
work related injuries or illnesses every year, and the expenses for the work re-
lated accidents and diseases were at least 60 billion Skr annually. 

Previous research has shown that the news media have an important role in 
making people aware of problems and risks in the society; this is most likely 
also the case for occupational health issues. But as there are very few news me-
dia studies on the coverage of occupational health/ill-health, very little is known 
about the news coverage of the topic, or of the effects that such coverage has on 
the public. The present study is primarily focused on the news coverage of oc-
cupational health/ill-health and on the content of the news stories, as well as on 
the production of them. 

The main aims of the research was to find out the extent of news media cov-
erage on occupational health/ill-health in Swedish newspapers towards the end 
of the 1990s, and the ways in which the topic was framed. Furthermore the in-
tent was to contribute to a better and deeper understanding of the factors influ-
encing the coverage. A key question was whether the newspapers coverage of 
occupational health/ill-health could have influenced how quickly these growing 
problems were seriously noticed and attended to in the Swedish society. 

Part I: Theoretical underpinnings 
The thesis is composed of five parts. In the first part I establish the theoretical 
premises of my research and situate my studies within a broader field of research. 
There are four major assumptions underlying my theoretical perspective. 

The first assumption is that all news stories are affected by factors inside the 
media organization, such as organizational and editorial constraints and structure, 
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and the individual journalists working in the organization, as well as by factors 
outside the organization, such as competing media companies, influential 
sources, and audiences. 

The second assumption is that journalists rely on news sources in order to be 
able to produce. Thus the coverage on occupational health/ill-health is depend-
ent on the accessibility of actors and agencies with influence over the working 
environment in Sweden, and their willingness to talk about the subject. 

The third assumption is that journalists need well-established everyday rou-
tines in order to be able to produce effectively, (despite constant pressures such 
as deadlines, internal and external competition, and economic constraints), and 
that the routines in turn can influence the news content. 

The fourth assumption, as well as the core assumption in this thesis, is that fram-
ing, i.e. the process through which complex issues are reduced to journalistically 
manageable dimensions in the construction of news stories (Tuchman, 1978), is 
one of the most influential routines in shaping news coverage. The process results 
in a text – a news story, which presents and highlights some aspects and per-
spectives of the perceived reality at the expense of other perspectives (Entman, 
1993). 

Part II: Method 
A combination of research methods were used in order to investigate the news 
papers coverage of occupational health/ill-health, and the factors influencing the 
reporting. These methods are presented in this section. 

The main study consists of two major types of data that focus either on the 
news content or on the production of news, and of four complementary data sets 
– a content and frame analysis of news stories, an interview study with journal-
ists and scientific individual sources, a news room study, and an e-mail survey 
directed to the editorial staff at the examined news papers (see table 1. Research 
design). 

 
The content and frame analysis: The aim of this study was primarily to exam-
ine the extent of media coverage on occupational health/ill-health and the ways 
in which the topic was framed, and to compare the coverage with official statis-
tics on occupational sickness or injury.  

The prevalence of fourteen different news frames was investigated. The fol-
lowing nine have been identified in previous media studies of framing: the prob-
lem, solution, accident, economic, conflict, science and human interest frame 
and the episodic and thematic frames. The remaining five frames – the disap-
proval, criminal and legal frame, and the positive and negative frames had char-
acteristic features that have been investigated in earlier media studies but, to my 
knowledge, not in news framing studies. 

All the occupational health/ill-health stories appearing in seven Swedish na-
tional and local newspapers – Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Afton-
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bladet, Västerbottens Kuriren (Umeå), Västerbottens Folkblad (Umeå), Bor-
länge Tidning (Borlänge) and Hälsinge Kuriren (Söderhamn), over a six-month 
period, September 1997 up to February 1998, were analyzed with content and 
frame analysis. A total of 897 stories were analyzed. 

Tabel 1. Research design 

Object of study 
Extra  

media data News sources 
Newspaper 
journalists 

News 
articles Readers 

  Pilot studies   
  A one week news 

room study at a 
newspaper 

Qualitative con-
tent analysis of 
15 news articles 

Three small 
group inter-
views with 
seven subjects 

Main studies 
The content study: How do newspapers frame occupational health stories? 

Official 
statistics from 
Swedish 
authorities on 
occupational 
sickness and 
injury 

 
 

 Content and 
frame analysis of 
897 news articles 
on occupational 
health/ill-health 
in 7 Swedish 
newspapers 

 

The production studies: What factors influence journalists framing of occupational health? 
 Telephone 

interviews 
with 16 scien-
tists 

Telephone inter-
views with 18  
news reporters 

On the basis of 
20 news stories 
on occupational 
health research 

 

  A one week news 
room study at a 
newspaper 

  

  E-mail survey 
with specialist 
journalists  

  

Comment: The methods are placed in chronological order at a vertical timeline, with the first 
applied methods at the top of the line and the later applied methods at the bottom. 

 
The interview study: Next, 20 of the news stories in the sample, all related to 
occupational health research, were followed up during 3 months in 1998 by 
telephone interviews with the reporters who wrote the stories and with the sci-
entific sources, i.e. the individual researchers, whose occupational health re-
search was reported. Altogether 18 news reporters and 16 scientists were inter-
viewed with the purpose to get a better understanding of how factors inside and 
outside the news organization, as well as the relations between the journalists 
and scientists, could have influenced the journalists’ framing of the news stories 
on occupational health research. 

 
The newsroom study: A one week newsroom study was carried out in October 
2000 at one of the major Swedish newspapers with the aim to get an insight into 
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how factors, such as journalistic routines, journalistic culture, and interaction 
between journalists in the newsroom, govern and structure the framing of news. 
 
The e-mail survey: Finally, in the autumn of 2000, a short e-mail survey was 
sent to the seven examined newspapers: to their news rooms, as well as to spe-
cialist reporters with occupational health within their fields of coverage. The 
purpose was to give some indication on how the coverage of occupational 
health was organized and prioritized at the different newspapers. 

Part III: Occupational health content in newspapers 
The third part of the thesis is based on the results of the content and frame analy-
sis of the 897 news stories on occupational health/ill-health. 

Results of the content analysis indicate that occupational health/ill-health at-
tracted very little attention in the Swedish newspapers during the analyzed period; 
on average less than one article per day was found. Furthermore there was a rela-
tively low correlation between newspaper coverage of occupational health in 
Sweden and the statistical frequency of occupational injuries and diseases during 
1997 and 1998 (Arbetarskyddsstyrelsen & SCB, 2000). Most of the coverage re-
volved around work related stress, serious incidents of violence, threats or acci-
dents or poisonous chemicals. Except for stress, these injuries or diseases were 
clearly overreported as, compared to the official statistics, while other statistically 
common work related injuries or diseases, such as musculoskeletal disorders or 
non-fatal accidents, were clearly underreported. 

The occupational health/ill-health stories showed a heavy reliance on institu-
tional sources, with the first sources cited being primarily male heads of depart-
ments or general managers, from authorities, industry or research. Even so, politi-
cians, Swedish Work Environment Authorities and unions, i.e. key actors and 
agencies in the working environment area, had a surprisingly marginal role in the 
reporting. 

Results of the frame analyses showed that four of the news frames proved to be 
universal in previous research – the problem, the accident, the science and the 
episodic news frames – frequently appeared in my material, while other universal 
frames – the conflict, the economic, and the human interest frame – occurred less 
frequently. The latter was unexpected, considering that there is often an economic 
opposition between, for instance, employers and the labour unions when it comes 
to improvements of the working environment. 

There were also considerable differences in how different occupational 
health/ill-health issues were portrayed in the newspapers, depending on the ap-
plied news frames. For example, the reporting on violence, threats and accidents 
was extremely episodic, while the reporting on stress was more thematic and 
associated with several different news frames, such as the problem frame, the 
human interest frame and the economic frame. Although the stories on musculo-
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skeletal disorders and diseases caused by noise, vibrations and such, were the-
matic, they were primarily associated with the science frame.  

Comparisons between the individual newspapers, between news stories pub-
lished under different news sections, i.e. written by different general or beat re-
porters, and between news stories written by journalists of different sex, revealed 
some interesting similarities and differences in the reporting of occupational 
health/ill-health. To mention three differences, the smallest local newspapers, in 
terms of economy and staff, had the least amount of coverage and the largest na-
tional newspapers the most. The beat reporters’ coverage of occupational 
health/ill-health was much more thematic than the general reporter’s coverage. 
Finally, the female reporters more frequently wrote thematic stories on soft issues 
and science than did the male writers. 

Part IV: Effects of news production constraints 
on the coverage of occupational health 

In the fourth part, which is based on the results of the three production studies –
the interview study, the newsroom study and the e-mail survey – I try to under-
stand and explain why occupational health/ill-health news were framed the way 
they were; for example, why the newspapers primarily focused on dramatic inci-
dents and stress. I explore how different media internal and external factors could 
have contributed to the framing of occupational health/ill-health. 

I particularly pay attention to how the journalistic routines – categorization of 
news, news evaluation, and news-gathering and writing routines – could have 
shaped the framing of the topic. Important findings are that the categorization of 
news is fundamental because it affect all the other journalistic routines. Moreover, 
I look into the influence from the news sources, the news culture, time con-
straints, editorial assignments and the individual journalists. 

Another major issue in Part IV was to get a better understanding of how the in-
terrelation between journalists and scientists can affect the reporting of occupa-
tional health research. The results from the interview study, as well as the results 
from the analysis of the news frame, indicated that scientists could have a consid-
erable influence over the journalists framing of occupational health research. One 
reason was that most of the scientists occurring in the newspapers were highly 
ranked scientists with extensive experience of appearing in news media. Another 
reason was that it was rarely science reporters, who covered the science stories, 
but instead general reporters or other kinds of specialist reporters. Therefore there 
was a knowledge gap between the journalists and the scientists, which made it 
difficult for the journalists to carry out investigative journalism or to put science 
into other and/or broader perspectives than the scientific. 

 
279



Part V: Conclusions and discussion 
In the fifth and final part, I draw together and discuss the results from all the 
studies in the project. I raise questions such as: Why was the coverage of occu-
pational health given low priority by the newspaper organizations? Occupa-
tional health stories were, to a large extent, non-routine news, how did the lack 
of specific routines affect the coverage of the topic? Why were the politicians, 
the National Board of Occupational Safety and Health, and the unions, rela-
tively absent in the newspapers and how can the scientists’ prominent role in 
the coverage of occupational health//ill-health be interpreted? 

Although the major part of the coverage on occupational health/ill-health was 
concentrated to a few single health issues, which were primarily presented as 
dramatic and negative episodes, my results showed that a different and more 
thematic coverage could occur during special circumstances. I use these results 
as a point of departure to discuss how the newspapers could broaden and deepen 
their coverage of occupational health/ill-health. 

Finally, in the closing chapter I give suggestions for further research on news 
journalism and on news coverage of occupational health/ill-health. 
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Bilaga 1 
Tidningarnas förutsättningar 1996-1998 

Aftonbladet 
Den norska mediekoncernen Schibsted köpte 1996 hälften av aktierna i Aftonbladets bolag av LO. 
Schibsted övertog det industriella och ekonomiska ansvaret för Aftonbladets utveckling medan 
LO behöll kontrollen över tidningens politiska inriktning (Aftonbladet, 2002-03-07). Den 1 no-
vember 1997 tillträdde Anders Gerdin som ny chefredaktör och ansvarig utgivare för Aftonbladet 
(Aftonbladet, 2001-08-29). År 1998 uppvisade Ab ett bättre resultat efter finansnetto än någonsin 
(Aftonbladet Hierta, 1998). För tredje året i rad behöll man därmed positionen som Sveriges och 
Skandinaviens största dagstidning (Arnborg, 1999). 

Dagens Nyheter322 
År 1997 utsågs Joachim Berner till ny chefredaktör och VD för Mariebergskoncernens dotterbo-
lag Dagens Nyheter (Dagens Nyheter, 2001-08-30). Samma år hade tidningen ett av de bästa rö-
relseresultaten någonsin, till följd av en uppåtvändande annonskonjunktur, ett omfattande bespa-
ringsprogram året innan, med personalnedskärningar på 180 tjänster, och nya redaktionella sats-
ningar. Satsningarna innebar exempelvis att antalet tidningsdelar minskades, att ekonomisidorna 
förstärktes och att inslagen av lokala nyheter och undersökande reportage ökade (Marieberg, 
1997). 

Svenska Dagbladet 
År 1998 övertog den norska mediekoncernen Schibsted aktiemajoriteten i SvD (Sundin, 1999). 
Samma år lyckades SvD vända en avsevärd förlust till vinst (Arnborg, 1999). Det var bland annat 
en följd av att tidningen mellan åren 1997 och 1998 hade minskat personalstyrkan med 175 per-
soner (Arnborg, 1999). Dessutom genomfördes år 1997 en genomgripande omläggning av pap-
perstidningen. Nya avdelningar skapades och antalet tidningsdelar reducerades till två (Svenska 
Dagbladet, 2002-03-07).  

Västerbottens Kuriren 
Västerbottens Kuriren, vars ägare var Stiftelsen VK-press, förbättrade år 1997 och 1998 sina re-
sultat p.g.a. ökade annonsintäkter och rationaliseringsåtgärder år 1996. År 1997 skedde många 
förändringar på VK:s redaktion. Två nya redaktioner startade, en universitets- och en cityredak-
tion. Redaktionsledningen byttes ut och journalisterna fick nya roller och arbetstider. Tidningen 
fick ny utformning och man strävade efter att bli mer lokal och komplett. Ett dagligt, färdigredi-
gerat nyhetsuppslag med inrikes- och utrikesnyheter köptes in från nyhetsbyrån FLT (Västerbot-
tens-Kuriren, 1997). 

Västerbottens Folkblad 
År 1997 och 1998 ägdes Västerbottens Folkblad AB av organisationer och anställda knutna till arbetarrö-
relsen i Västerbottens län. Företaget kämpade, ända sedan A-pressens konkurs 1992, med en mer eller 
mindre ansträngd ekonomi (Journalisten, 2001-05-11, http://www.journalisten.nu/a.asp?article_id= 2417). 

                                                      
322 Jag använde mig av de upplagor av tidningen som trycktes i Umeå. Enligt en redaktionschef på 
Dagens Nyheter var det redaktionella material i Norrlands- och Stockholmsupplagorna i princip 
detsamma. Men eftersom pressläggningsstoppet låg tidigare på dagen i Umeå än i Stockholm 
kunde vissa små förändringar inträffa mellan de båda tryckningarna. Detta gällde troligen även 
Norrlandsupplagorna av SvD och Ab. Effekterna på arbetsmiljömaterialet torde dock vara för-
sumbara. 
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Förlusterna ledde sedermera till att närmaste konkurrenten Västerbottens Kuriren (år 2001) gick in som 
hälftenägare i företaget. 

Borlänge Tidning 
År 1997 och 1998 var Borlänge Tidning, enligt e-post från BT:s dåvarande chefredaktör Jens 
Runnberg, i formell mening en edition av Falu Kuriren, som var koncernens flaggskepp323. Tid-
ningens första 4-13 sidor producerades av allmänna redaktionen i Borlänge medan allt det övriga 
redaktionella materialet i huvudsak var producerat av allmänna redaktionen på Falu Kuriren och 
till viss del av Södra Dalarnes Tidning. I början av 1998 gjordes papperstidningen delvis om. Man 
satsade ännu mer på lokala nyheter och förstärkte bland annat bevakningen av näringsliv och 
statliga verk (Borlänge Tidning, 1998-02-06). 

Hälsinge Kuriren 
År 1997 sålde Hälsinge Kurirens dåvarande ägare, Bo Präntare, tidningen till Ljusdals Tidnings 
AB (Hälsinge Kuriren, 2001-08-28). Orsaken var tidningens dåliga ekonomi. Det var den lands-
ortstidning som 1997 och i början av 1998 tappade mest i upplaga, -8,7 procent, samtidigt som 
annonsintäkter uteblev (Carlsson, 1998). Den ekonomiska situationen var i sin tur, enligt tidning-
en Journalisten, en följd av arbetslöshet och utflyttning från orten (Lindqvist, 1997). 

                                                      
323 Koncernen hette ”Dalarnas tidningar KB”. 
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Bilaga 2 
Vad hände på arbetsmiljöområdet i Sverige 

i slutet av 1990-talet? 

Hur man i samhället prioriterade och betraktade arbetsmiljön år 1997 och 1998 påverkades av 
flera händelser som inträffade åren innan och kring den aktuella tidsperioden. Här tar jag upp 
några av de händelser och processer som fick konsekvenser för arbetsmiljön. 

I samband med att Sveriges riksdag år 1992 beslutade att godkänna EES-avtalet324, innebar det 
också att man öppnade upp för konkurrens. Bland andra faktorer ledde detta till en produktivitets-
utveckling i landet. Enligt Sten Gellerstedt, utredare vid LO i arbetsmiljöfrågor (personlig inter-
vju, 2004-11-15), hängde produktivitetsutveckling under 1990-talet och försämrad arbetsmiljö 
intimt samman eftersom produktivitetsutvecklingen fick till följd att färre skulle göra mer på kor-
tare tid. Dessutom drabbades Sverige av en djup lågkonjunktur i början av 1990-talet som fick 
många negativa konsekvenser för samhället. 

En konsekvens var en mycket hög arbetslöshet i Sverige - under 1990-talet var närmare två 
miljoner svenskar någon gång arbetslösa (SOU 2001:53). Därför drev facket framför allt arbets-
löshets- och nedläggningsfrågorna under den här perioden medan arbetsmiljöfrågorna fick stå 
tillbaka (Gellerstedt, 2004-11-15; Nilsson, 2003). Arbetslösheten ökade inte bara belastningen för 
dem som var kvar i arbete, den skapade också en rädsla hos dem för att förlora sina jobb. Under 
sådana förhållanden vågar inte de anställda ställa krav på förbättringar av arbetsmiljön (Geller-
stedt; Nilsson, 2003:10). Lågkonjunkturen innebar också att människor stannade kvar längre i 
skadedrabbade yrken branscher än vad de tidigare gjort (Gellerstedt). 

Försämringar på arbetsmiljöområdet 
År 1993 skedde flera försämringar inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöavtalet mellan LO och 
SAF upphörde att gälla då SAF inte önskade förnya avtalet (Nilsson, 2003). Konsekvensen blev 
bland annat att de fackliga arbetsmiljöutbildningarna drogs ner (Gellerstedt, 2004-11-15). Det 
statliga stödet till företagshälsovården drogs in (Nilsson, 2003) och lagen om arbetsskadeförsäk-
ring skärptes. I en motion till riksdagen 2004325 skrev man så här om konsekvenserna av de nya 
bestämmelserna: 

De nya bestämmelserna innebar att villkoret om skadlighet formulerades så att hög grad av 
skadlighet måste finnas och villkoret om orsakssamband så att övervägande skäl måste tala 
för att den skadliga inverkan har orsakat problemen. Dessa skärpta villkor innebar en tydlig 
skärpning av förutsättningarna för att få en skada bedömd som arbetsskada. Under resten av 
1990-talet har det därför varit svårt att få en skada klassad som arbetsskada. Effekten har bli-
vit att skador som faktiskt är arbetsskador inte blir ersatta. 

Dessutom skärptes reglerna för förtidspension och sjukpenning och sänktes sjukpenningnivå-
erna i flera steg mellan åren 1991 och 1997 (Nilsson, 2003:88). I takt med att sjukpenningregler-
na skärptes minskade sjukfrånvaron (Liukkonen, 2004:41). Det är dock inte liktydigt med att 
människor blev mindre sjuka, istället ökade sannolikt ”sjuknärvaron” (Nilsson, 2003:90). 

                                                      
324 Källa: Sveriges Riksdag, EU-upplysningen, 2004-11-16, EES-avtalet. http://www.eu-
upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____2546.aspx. 
Reviderad 2004-10-01. 
325 Motion till riksdagen, 2004/05:Sf348 av Runar Patriksson m.fl., (fp, m, kd) 
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Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionsdistrikten fick år 1995, i samband med samman-
slagningar av distrikten, också stora ekonomiska neddragningar. Bland annat sades 70 anställda 
upp, i huvudsak chefer och administrativ personal326. Även om inte yrkesinspektörer sades upp 
måste neddragningarna rimligen också ha påverkat tillsynsmyndighetens arbetsmiljöinsatser327. 

                                                      
326 Ds 1998:50 
327”Även den egna myndigheten - Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen - har de senaste 
åren lyckats genomföra en stor ekonomisk besparing och en omfattande neddragning av kanslire-
surser. Förändringen har inneburit delvis nya roller för många medarbetare och indelningen i stör-
re distrikt har medfört många “krockar” mellan olika lokala kulturer och arbetssätt” (Yrkesinspek-
tionen i Örebro, 2000, Ohälsa och negativ stress). 
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Bilaga 3 
Samhällets arbetsmiljöaktörer 

Politiker på riksdags-, regerings- och EU-nivå definierar till exempel, i lagstiftning och riktlinjer,  
EU-nivå  

 
Riksdag och regering: lagstiftar om och anslår medel till satsningar på arbetsmiljön. Näringsde-
partementet har det politiskt övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågor i Sverige. Departementet 
sätter bl.a. upp nationella mål och riktlinjer för arbetsmiljön genom ekonomisk styrning av sats-
ningar inom arbetsmiljöområdet 328. 

 
EU: Sedan Sverige blev medlem i EU har minimidirektiv och produktdirektiv från EU införlivats 
i den svenska arbetsmiljölagstiftningen329. EU försöker också samordna arbetsskadestatistik och 
på olika sätt förbättra arbetsmiljön i medlemsländerna330. Arbetsmiljösamarbetet inom EU sker 
också i en Rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor och inom ramen för Europeiska arbetsmil-
jöbyrån. Kommittén och styrelsen i arbetsmiljöbyrån består av representanter för medlemsstater-
nas regeringar och arbetsmarknadens parter på nationell nivå331. 

 
Tillsynsmyndigheter: Det finns flera tillsynsmyndigheter som på olika sätt ska tillse att en god 
arbetsmiljö upprätthålls, till de viktigaste hör Arbetsmiljöverket och arbetsmiljöinspektionerna 
(före detta Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionerna332). Deras uppgifter är att kontrollera 
att arbetsgivarna lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och de föreskrifter som Ar-
betsmiljöverket utfärdat. Kontrollen sker bland annat genom regelbundna inspektioner på arbets-
platserna. Arbetsmiljöinspektionerna utreder också, parallellt med polisen, orsakerna till olyckor-
na i syfte att förebygga nya olyckor. Därutöver tar Arbetsmiljöverket, i samarbete med SCB, fram 
årlig statistik över arbetsskador och arbetssjukdomar i Sverige (Arbetsmiljöverket, 2002-02-12b).  

Två andra exempel på tillsynsmyndigheter som också övervakar delar av arbetsmiljön är Ke-
mikalieinspektionen som övervakar hanteringen av kemikalier och Luftfartsverket som övervakar 
flygsäkerheten. 

 
Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna: Riksförsäkringsverket har ett övergripande 
rehabiliteringsansvar och är statistikansvarig myndighet på sjukskrivningsområdet. De enskilda 
försäkringskassorna handlägger enskilda sjukskrivningsärenden, samt utreder om anmälda arbets-
skador är aktuella för prövning enligt arbetsskadeförsäkringen, d.v.s. om det finns något samband 
mellan en skada och skadlig inverkan på arbetsplatsen333. Socialförsäkringsnämnden, som är en 

                                                      
328 I budgetpropositionen år 2000 (Prop. 1999/2000:1) föreslog Näringsdepartementet flera åtgär-
der för att förbättra hälsan i arbetslivet, bl.a. sänkta arbetsgivaravgifter till företag med få lång-
tidssjukskrivna, ekonomiska medel för utbildning av skyddsombud, arbetsmiljöcertifiering för 
företag och tidigare rehabilitering av långtidssjukskrivna, justeringar av lagstiftningen på social-
försäkringsområdet. 
329 European Agency for Safety and Health at Work. http://agency.osha.eu.int/. Reviderad 2005-
02-02 
330 European Agency for Safety and Health at Work. 2005-02-02. Statistics, 
http://europe.osha.eu.int/statistics/
331 Näringsdepartementet, 2004-04-28, Arbetet i EU, http://www.regeringen.se/sb/d/2696 
332 År 2001 gick Arbetarskyddsstyrelsen, som var den centrala förvaltningsmyndigheten för ar-
betsmiljö- och arbetstidsfrågor, samman med Yrkesinspektionens tio distrikt, som var de regiona-
la tillsynsmyndigheterna, till en enda myndighet, Arbetsmiljöverket. Yrkesinspektionerna blev 
lokala arbetsmiljöinspektioner inom Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2002-02-12a) 
333 Försäkringskassan, 2001-10-30, Om den anställde skadar sig i arbetet. 
http://www.forsakringskassan.se/forarbetsg/arbetsskada/index.php 
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integrerad del av Försäkringskassan, beslutar i arbetsskadeärendena334. Beslut i arbetsskademål 
kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, d.v.s. i länsrätt, kammarrätt eller regeringsrätt. 

 
Rättsväsendet: Lagstiftningen är ett grundläggande sätt att upprätthålla en god arbetsmiljö. Det 
finns flera olika lagar som rör arbetsmiljön, t.ex. arbetsmiljölagen (Renborg 1992) och lagen om 
arbetsskadeförsäkring. ”I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgi-
vare och andra skyddsansvariga att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt i övrigt uppnå 
en god arbetsmiljö. Vidare finns regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, t.ex. 
regler om skyddsombudens verksamhet”335. När det inträffar brister i arbetsmiljön, som strider 
mot dessa lagar, kan i vissa fall brott utredas av polis eller åklagare. Olyckor och andra incidenter 
på arbetsplatser som har lett till att personer kommit till skada utreds i de flesta fall av polisen.  

 
Forskningsorganisationer: En av de största forskningsinstitutionerna på arbetsmiljöområdet är 
Arbetslivsinstitutet336. Arbetslivsinstitutet bedriver forskning, information, utbildning och utveck-
ling inom arbetsmiljö-, arbetsmarknads- och arbetsorganisationsområdet337. Vidare bedrivs ar-
betsmiljöforskning på yrkes- och miljömedicinska kliniker på ett tiotal platser i Sverige, på Sta-
tens Institut för Psykosocial Miljömedicin (som tillhör Socialdepartementet), samt på andra insti-
tut, universitet och högskolor runt om i landet. 

 
Arbetsgivare: har, enligt arbetsmiljölagen, huvudansvaret för att ”verksamheten drivs på ett så-
dant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”338. Ar-
betsgivaren är ålagd att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsmil-
jön uppfyller arbetsmiljölagens krav339 (se också ”Rättsväsendet” ovan). 
  
Fackförbund: En av fackföreningarnas viktigaste uppgifter är att kämpa för att medlemmarna får 
arbeta i en säker, trygg och utvecklande arbetsmiljö, där de har inflytande och är delaktiga340. Det 
gör man bland annat genom att arbeta för bättre lagstiftning, insyn och kontroll341. Fackförenings-
rörelsen, som består av fackliga organisationer inom och utanför LO, TCO och SACO, jobbar 
med arbetsmiljöfrågor på flera nivåer. På det lokala planet organiserar facket bland annat tillsät-
tandet av skyddsombud på arbetsplatserna, och där det inte är möjligt, regionala skyddsombud 
som representerar arbetstagarna. Tack vare arbetsmiljölagen har skyddsombuden ett unikt infly-
tande över den svenska arbetsmiljön342.  

Centralt samordnas bland annat förbundens arbetsmiljöutbildningar och arbetsmiljökrav. Kra-
ven drivs därefter förbundsvis gentemot motparterna (t.ex. är branscharbetsgivarna LO:s motpart). 
Förbunden fungerar också som remissinstanser för föreskrifter och lagförslag på arbetsmiljöom-
rådet. 

                                                      
334 Försäkringskasseförbundet. 2004-10-29, Socialförsäkringsnämnden. 
http://www.fkf.se/templates/Page.aspx?id=2808 (Uppdaterad 2002-01-31) 
335 Näringsdepartementet, 2004-04-28, Arbetsmiljö, http://www.regeringen.se/sb/d/2696) 
336 År 1995 uppgick dåvarande Arbetsmiljöinstitut samman med Arbetslivscentrum, och Arbets-
livsinstitutet, som bedriver verksamheten på uppdrag av Näringsdepartementet, bildades.  
337 Arbetslivsinstitutet. 2002-02-12. http://www.niwl.se/arbetslivsinstitutet/ (Uppdaterad 2002-01-
02) 
338 Arbetsmiljöverket, 2004-10-29, Inspektion. http://www.av.se/inspektion/ 
339 Arbetsmiljöverket, 2004-10-29, Systematiskt arbetsmiljöarbete, http://www.av.se/amnessidor/ 
sam/default.htm 
340 En bra arbetsmiljö handlar, enligt SACO, både om möjligheter att kunna påverka till exempel 
sin arbetstid, att känna samhörighet samt att ha en rimlig arbetsbelastning och en bra fysisk miljö 
(SACO, 2004-10-29, Arbetsliv & arbetsmiljö. http://www.saco.se/templates/saco/ gene-
ral.asp?id=1959). 
341 LO, 2004-10-29, arbetsmiljö, http://www.lo.se 
342 Skyddsombuden ”vakar över skyddet mot ohälsa och olycksfall och över att arbetsgivaren 
uppfyller kraven på arbetsmiljöarbete i arbetsmiljölagen”.(Arbetsmiljöverket, Skyddsombud. 
2004-10-29, http://www.av.se/fragsvar/ skyddsombud/16.shtm) 
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Internationellt har LO, TCO och SACO ett gemensamt kontor i Bryssel där man bevakar arbe-
tet inom EU och har omfattande kontakter med bland Europafacket och europeiska samarbetsor-
ganisationer på förbundsnivå343. Dessutom finns internationella arbetsorganisationen (ILO), som 
sedan 1946 är ett fackorgan inom FN-systemet. ILO utformar bland annat internationella be-
stämmelser för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren i världen344. 

 
Partsamverkan: Den ideella organisationen Prevent (tidigare Arbetarskyddsnämnden), vars hu-
vudmän är svenskt Näringsliv, LO och PTK, är ett av de största organen för samverkan mellan 
arbetsmarknadens parter på arbetsmiljöområdet. Prevents mål är att motverka ohälsan på arbets-
platserna. Prevent är, enligt dem själva, Nordens ledande kunskaps- och utbildningsförmedlare 
inom arbetsmiljöområdet345. Organisationen är representerad i och samarbetar med en rad andra 
internationella arbetsmiljöorganisationer, t.ex. ILO. Partssamverkan i syfte att motverka ohälsa på 
arbetsplatserna sker också inom ramen för försäkringsbolaget AFA346 och Arbetsmiljöforum. 
AFA finansierar bland annat partsgemensamma utvecklingsprojekt. Organisationerna tar också 
fram tidskrifter och material för arbetsgivare och skyddsombud. 

 
Arbetstagare: ska enligt lagen samverka i arbetsmiljöarbetet tillsammans med arbetsgivarna. 
”Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det är 
tillsammans med arbetstagarna och deras representanter som det organiserade arbetsmiljöarbetet 
ska bedrivas”347. Det är skyddsombudet som fungerar som arbetstagarens representant. 

 
Företagshälsovården: Svensk företagshälsovård bestod år 2001 av knappt 700 enheter spridda 
över hela landet som drevs av ca 350 huvudmän i olika juridisk form. De olika företagshälso-
vårdsenheternas tjänster skiljer sig något åt, men i princip har de tre huvuduppgifter, att identifiera 
arbetsmiljöproblem på arbetsplatserna, att förebygga arbetsohälsa och att bedriva arbetslivsinrik-
tad rehabilitering348. År 1991 sade, enligt en förbundsjurist på LO-TCO:s rättsskydd, SAF-
förbunden upp arbetsmiljöavtalet som bestämde att alla arbetsgivare var skyldiga att ha kvalifice-
rad företagshälsovård349. Företagshälsovården upphörde därmed att vara en partsgemensam verk-
samhet där båda parter hade lika stort inflytande. 

                                                      
343 LO, 2004-10-29, Brysselkontoret, http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/ 
0DFA99B64571A6BEC1256E4D00354626. 
344 Svenska FN-förbundet. 2004-10-29, ILO, http://www.sfn.se/page.asp?nodeid= 
153&iLev=1&iHasChild=0&newsid=153&faqid=153 (Uppdaterad 2003-04-14) 
345 Prevent. 2004-10-29, Om Prevent, http://www.prevent.se/omprevent/
346 Parterna äger tillsammans AFA. 
347 Arbetsmiljöverket, Skyddsombud. 2004-10-29, http://www.av.se/fragsvar/ skyddsom-
bud/16.shtm 
348 Föreningen Svensk Företagshälsovård, 2004-10-29, Företagshälsovård, 
http://www.svensk.fhv.se 
349 Junesjö, K. (förbundsjurist på LO-TCO rättsskydd ) 2004-09-06. Avtal för bättre arbetsmiljö. 
Dagens Arbete. http://www.dagensarbete. 
se/home/da/home.nsf/0/F56CF17A2CC02394C1256F07002E140D?OpenDocument 
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  Bilaga 4 
Kodschema: innehålls- och nyhetsramanalyser 

Under innehållsanalysens gång analyserades mängder av variabler, varav några ligger till grund 
för resultaten i Del III ”Arbetsmiljöinnehållet i sju dagstidningar”. Det är dessa variabler som 
presenteras i kodschemat nedan. 

BAKGRUNDSVARIABLER 
TIDNING   som artikeln publicerades i. 
 

Värde Variabelnamn 
1 Dagens Nyheter 
2 Svenska Dagbladet 
3  Aftonbladet 
4 Västerbottens Kuriren 
5 Västerbottens Folkblad 
6 Borlänge Tidning 
7 Hälsinge Kuriren 
 
TIDNINGSKATEGORI   Vilken tidningskategori är artikeln publicerad i? 
 

Värde Variabelnamn 
1 Storstad kvällstidning 
2 Storstad morgontidning  
3  Landsortstidning 
 
PRODUCENT   Vilken organisation har producerat artikeln?    
  

Värde Variabelnamn 
0 Ej nämnd 
1 Tidningens eget material 
2 TT 
3 FLT 
4 Utländsk nyhetsbyrå (även genom TT el FLT) 
 
JOURNALISTENS KÖN   Vilket kön har den journalist som författat artikeln? 
Bygger vidare på öppen kodning av den författande journalistens namn 
 

Värde Variabelnamn 
0 Framgår ej/flera journalister 
1 Man 
2 Kvinna 
 
SIDVINJETT   Under vilken vinjett är artikeln publicerad? 
Variabeln bygger vidare på öppen kodning av sidvinjett. Står ort, stad eller land angivet före artikeln kodas 
den som lokalt, inrikes eller utrikes beroende på var den är publicerad. 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej definierat 
1 Lokalt 
2 Inrikes 
3 Utrikes 
4 Näringsliv/ekonomi 
5 Hälsa/Kropp & Själ 
6 Kvinna 
7 Övrig specialvinjett 
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REDIGERINGSVARIABLER 
 
DATUM   då artikeln publicerades 
Dag.Månad.År (10 september 1997 skrivs 10.09.97) 
 
SIDPLACERING   På vilken sida förekommer artikeln först? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Insida eller baksida av tidningen (Gäller även artikel som börjar på första sidan i andra delar av 

tidningen än huvuddelen) 
1 Puff på första sidan i huvuddelen (Puffen är upp till 5 spcm). 
2 Börjar på 1:a sidan i huvuddelen (Mer än 5 spcm på första sidan). 
 
EN AV FLER ARTIKLAR   Är artikeln en av flera artiklar i samma tidningsnummer som balanseras mot 
varandra? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Nej, endast en fristående artikel 
1 Ja, två kompletterande artiklar 
2 Ja, tre eller fler kompletterande artiklar 
 
ARTKELTYP   Vilken typ av artikel är det? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Notis (5-30 satta rader enspalt exklusive rubrik och bild, saknar byline) 
1 Fullstor nyhetsartikel (Mer än 30 satta rader) 
 
ARTIKELSTORLEK     Hur stor är artikeln räknat i spaltcentimeter? 
NNN spaltcentimeter 
 
FAKTARUTA   Kompletteras artikeln med faktaruta som innehåller någon form av bakgrund relaterad till 
artikeln? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ingen faktaruta 
1 En eller fler faktarutor 

INNEHÅLLSVARIABLER 
EXKLUSIVITET   Är tidningen ensam om eller först med nyheten eller förekommer den i annat medium med 
samma eller annorlunda vinkel? (Exklusive notiser). 
Om inget annat medium eller en presskonferens refereras i artikeln och/eller om inte samma artikel förekom-
mer i två eller flera tidningar betraktas artikeln som exklusiv. Här finns det dock ett stort mörkertal då man i 
tidigare studier (se t.ex. Lund, 2001) har visat att det pågår en systematisk återanvändning av nyheter mellan 
medier utan citeringar till de medier man hämtat nyheterna ifrån. 
 

Värde Variabelnamn 
0 Notis 
1 Gemensam nyhet & vinkel 
2 Egen vinkel, gemensam nyhet 
3 Egen nyhet & vinkel 
 
NATIONELL   Handlar artikeln om arbetsmiljön i Sverige eller arbetsmiljön utrikes/internationellt? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej tillämpbart/framgår ej 
1 I Sverige/på svenskt företag/i svensk organisation 
2 Utrikes/internationellt/i EU 
 
HUVUDRUBRIK & NEDDRAG   Öppen kodning 
 
HUVUDTEMA med en mening.   Vilket är artikelns huvudtema/huvudhändelse? Vad handlar artikeln om? 
Vad har hänt eller vad pågår? Öppen kodning 
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I en nyhetsartikel finns i regel huvudtemat i rubrik, neddrag och/eller ingress. Men hela artikeln skummas 
igenom för att inte någon information som genomsyrar artikeln ska ha förbisetts i rubrik och ingress.  
HUVUDTEMA 2   Vilket är artikelns huvudtema? Bygger på strängvariabeln ”huvudtema”. 
 

Värde Variabelnamn 
1 Arbetsplatsolyckor. Fall 
2 Arbetsskadeärenden 
3 EMF. Forskning & eventuella efterreaktioner 
4 Forskningslarm: Farliga kemikalier 
5 Gruvolycka. Utrikes 
6 Gruvolycka. Petiknäsgruvan 
7 Krisen i skolan. Utbrändhet & stress/ Åtgärder 
8 Krisen i skolan. Lärarvåld med rättsliga efterspel 
9 Krisen i skolan. Våld övrigt 
10 Kvinnors hälsa/arbetsmiljö 
11 Nazihotbilder i Aftonbladet 
12 Poliser i biljakt 
13 Polismord. Utrikesfall 
14 Reaktioner på TV-dokumentär om barnarbete 
15 Rhoca-Gil. Hallandsåsen 
16 Rhoca-Gil. Andra fall som är uppföljningar av Hallandsåsen 
17 Ryggproblem 
18 Rån. Förlopp & Rättsliga aspekter 
19 HD-tjänstemannen & säkerhet vid domstolar 
20 Utbrändhet & stress generellt 
21 Utbrändhet & stress. Fall 
22 Våld mot poliser, väktare, säkerhetsvakter 
23 Våld/rån/hot mot yrkesförare 
24 Våldet mot journalister 
25 Utbrändhet & stress i vården 
26 Yrkesinspektionen agerar 
100 Enstaka artikel 

RISKVARIABLER 
ARBETSMILJÖFRÅGA   Vilken arbetsmiljöfråga handlar artikeln huvudsakligen om? 
Variabeln bygger vidare på en strängvariabel, öppen kodning av arbetsmiljöfråga. Strängvariabeln gjordes om 
till nominalvariabel. 
 

Värde Variabelnamn 
0 Generell kategori (arbetsmiljö, -klimat, olyckor) 
1 Fysisk arbetsmiljö generellt 
3 Fysikaliskt övrigt 
4 Arbetsplatsens luft 
5 Buller och vibrationer 
6 Kemiska ämnen 
7 Elektromagnetiska fält (icke joniserande strålning) 
8 Röntgen/Radioaktiv strålning (joniserande strålning) 
9 Mögel 
10 Belastningsfaktorer generellt 
11 Kost 
12 Natt-/skiftarbete 
14 Datorer/datorarbete 
208 Kyla 
209 Smitta 
400 Arbetsplatsolyckor övrigt 
401 Brand/Explosion (ej gruvolyckor) 
402 Fallolyckor 
403 Klämskador 
404  Rasolyckor (ej gruvolyckor) 
405 Skador av maskiner eller föremål i rörelse 
406 Fordonsolyckor (utom flyg, fartyg) 
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407 Flyg, fartygsolyckor 
408 Drunkning 
409 Elolyckor 
410 Gruvolyckor (ras, explosion) 
411 Vapenolyckor 
600  Psykosociala faktorer generellt 
601 Arbetsorganisation, -ledning 
603 Utbrändhet/stress/oro 
604 Missbruksproblem 
605 Mobbing/bråk/trakasserier, e.dyl. 
606 Sexuella trakasserier 
607 Diskriminering 
800 Hot/våld (generellt/multipla) 
801 Hot med vapen 
802 Hot, annat (t.ex. mordhot, bombhot) 
803 Våld med vapen (t.ex. kniv, pistol) 
804 Våld, annat (misshandel, kidnappning etc.) 
805 Mord/avrättning 
806 Rån/snatteri 
1000 Barnarbete 
1001  Sjukskrivning/rehabilitering, e.dyl. 
1002 Förebyggande arbete 
2000 Övrigt 
 
ARBETSMILJÖOMRÅDE   Vilket arbetsmiljöområde handlar artikeln huvudsakligen om? 
Variabeln ”Arbetsmiljöfråga” anpassades till Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) klassificeringssystem av arbets-
skador där man skiljer på olyckor och arbetssjukdomar (se t.ex. Arbetarskyddsstyrelsen & SCB, 2000b). Jag 
har valt att benämna det senare som exponering och inte arbetssjukdomar då min studie, till skillnad från 
arbetsskadestatistiken, även inkluderar exponering som ännu inte lett till skador. 
 

Värde Variabelnamn 
1. Arbetsolyckor 
2. Exponering som har lett eller kan leda till arbetssjukdomar eller arbetsrelaterade besvär och som 

kan vara av fyra slag 
2.1. Psykosociala faktorer (exklusive våld/hot om våld) 
2.2 Kemiska/biologiska ämnen/produkter 
2.3 Fysikaliska faktorer 
2.4 Belastningsfaktorer 

3. Våld/hot om våld 
4. Arbetsmiljö generellt 
5. Barnarbete 
 
RISKYRKE   Vilket/vilka yrken har de personer i artikeln som benämns som risk- eller skadedrabbade perso-
ner eller grupper? 
Variabeln bygger vidare på öppen kodning som därefter, med hjälp av yrkesindex, gjorts om till en nominal-
variabel. Slutligen har kategorierna i nominalvariabeln klustrats ihop enligt nedanstående. 
 

Värde Variabelnamn 
0 Inget yrke nämns i artikeln 
1 Skolpersonal (lärare, rektor, m.m.) 
2 Barnomsorgspersonal 
3 Juridiskt arbete (domstolsarbete) 
4 Journalister, reportrar, fotografer & programledare 
5 Sjukvårds- & omsorgspersonal 
6 Politiker 
7 Personal från AMS, AMI, Arbetsförmedling & Försäkringskassa 
8 Handelsanställda 
9 Lantbruks-, skogsbruks- & fiskeriarbetare 
10 Gruvarbetare 
11 Yrkeschaufförer 
12 Bygg- och anläggningsarbetare 
13 Tillverkningsarbetare, övrigt 
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14 Poliser 
15 Militärer 
16 Väktare, ordningsvakter, butikskontrollant & säkerhetsvakter 
17 Flera olika yrkeskategorier 
18 Övrigt/ospecificerat 
 
SVENSK - INTERNATIONELL ARBETSMILJÖFRÅGA   Handlar artikeln om en svensk eller utländsk 
arbetsmiljöfråga? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej tillämpbart/framgår ej 
1 Svensk arbetsmiljöfråga 
2 Utländsk/internationell/EU-fråga 
 
OLYCKA ELLER RISK   Handlar artikeln huvudsakligen om olycka, skada, sjukdom eller problem som 
redan inträffat eller om risken för att olycka, skada, sjukdom eller problem ska inträffa? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej applicerbart 
1 Ingen/liten risk att olycka/skada/sjukdom/problem ska inträffa 
2 Risk att något ska inträffa 
3 Olycka/skada/sjukdom/problem har inträffat 
4 Både risk och olycka/skada/sjukdom/problem som har inträffat 
5 Tillstånd/process på arbetsplats/i arbetsmiljö/hos individ 
 
DÖDSFALL   Tar man i artikeln på något sätt upp dödsfall? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Nej 
1 Dödshot/fara för liv 
2 Dödsfall 
 
ÅTGÄRDER   Vilken/vilka huvudåtgärder rekommenderas/har genomförts för att komma till rätta med eller 
förebygga ett arbetsmiljöproblem och av vem? Öppen kodning 
 
ANSVAR   Vem/vilka utpekas som huvudansvariga för att problemet uppstått eller för att åtgärda problemet? 
Öppen kodning 
 
LARM   Lyfter man i artikelns huvudrubrik eller ingress upp någon form av varning om att något är ett stort 
eller allvarligt hälsoproblem med många personer i riskzonen eller många drabbade? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Nej  
1 Ja 
2 Reaktion på tidigare artikel om larm 

KÄLLVARIABLER 
KÄLLOR   Citeras/refereras någon källa i artikeln? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ingen källa  
1 En källa 
2 Två källor 
3 Tre eller fler källor 
 
CITERADE KÄLLOR   Vilka personer citeras/refereras i artikeln? Öppen kodning 
Namn, tjänstebeteckning och/eller roll, organisationstillhörighet 
Om huvudkällan har flera funktioner, ange samtliga. Exempel: tjänsteman, arbetsledare, skyddsombud. 
 
Utifrån den öppna kodningen av citerade källor skapades dikotoma variabler. Dessa svarade på frågan om det 
i artikeln förekom källor som framträdde som enskilda drabbade eller arbetstagare eller som representerade 
tillsynsmyndigheter, övriga myndigheter, fackförbund, forskningsorganisationer eller politiska organisationer 
och enskilda personer. 
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FACKFÖRBUND   Förekommer det i artikeln källor som representerar fackförbund eller -föreningar? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Nej 
1 Ja 
 
HUVUDKÄLLANS ORGANISATION   Vilken typ av organisation representerar huvudkällan? Variabeln 
bygger vidare på öppen kodning. 
Med huvudkälla avses den källa som är mest framträdande i artikeln, det vill säga den källa som ger underlag 
till vinkeln, figurerar först i artikeln och/eller får mest utrymme i artikeln (jämför Sahlstrand, 2000:250; Tjern-
ström, 2001:96). Huvudkällan kunde, men behövde inte vara, likvärdig med huvudaktören. 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ingen källa 
1 Enskild medborgare/arbetstagare 
20 Politisk organisation 
21 EU 
22 Riksdag, regering 
23 Kommun, landsting 
30 Myndighet 
31 Arbetarskyddsmyndigheter (Arbetarskyddsstyrelsen/Yrkesinspektionen) 
32 Övriga tillsynsmyndigheter (t.ex. Kemikalieinspektionen, Luftfartsverket) 
33 Försäkringsmyndigheter (Riksförsäkringsverket/Försäkringskassan) 
34 Rättsväsendet (Polis, domstol, åklagare) 
35 Försvarsmakten (armen, marinen, flyget, etc.) 
36 Arbetsmarknadsmyndigheter (AMI/AMS/Arbetsförmedlingen) 
37 Banverket/Vägverket 
38 Övriga myndigheter 
40 Offentlig verksamhet 
41 Landstings- och kommunalförvaltning 
42 Sjukvård och äldreomsorg 
43 Skola och barnomsorg, etc. 
50 Forskningsorganisation/enskild expert 
60 Näringsliv 
61 Massmedier 
62 Tillverkningsindustrin (t.ex. Hennes & Mauritz, Ikea, Rhône Poulenc) 
63 Byggverksamhet (Skanska) 
64 Utvinningsindustrin (bl.a. gruvnäringen) 
65 Företagshälsovård 
70 Facklig organisation 
71 ILO 
80 Intresseorganisation (t.ex. FN, WHO, andra humanitära organisationer, religiös/ideologisk sam-

manslutning, etc.) 
90 Övrigt 
 
HUVUDKÄLLANS KÖN   Vilket kön har huvudkällan i artikeln?  
 

Värde Variabelnamn 
0 Ingen citerad/namngiven källa 
1 Kvinna 
2 Man 
 
HUVUDKÄLLANS STATUS   Vilken officiell plats har huvudkällan i hierarkin i den organisation hon eller 
han representerar? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ingen källa 
1 Chef/arbetsledare 
2 Handläggare/företrädare under chefsnivå 
3 Enskild person/arbetstagare (som uttalar sig som individ) 
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HUVUDKÄLLANS ROLL   Vilken är huvudkällans huvudsakliga roll i artikeln? Variabeln bygger vidare på 
öppen kodning 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ingen källa  
1 Granskare/rättskipare/kritiker 
2 Representant för granskad organisation 
3 Den som åtgärdar arbetsmiljöproblemet 
4 Representant för drabbad/berörd organisation 
5 Enskild drabbad 
6 Expert 
7 Enskild förövare/brottsmisstänkt 
8 Övrigt 
 
HUVUDKÄLLANS ROLL 2   Vilken är huvudkällans huvudsakliga roll i artikeln? Variabeln bygger vidare 
på öppen kodning 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ingen citerad källa 
1 Går ej att definiera 
2 Personal-, arbetsmiljö- eller verksamhetsansvarig 
3 Politiker 
4 Informatör/pedagog 
5 Expert (forskare, läkare, etc.) 
6 Jurist 
7 Anklagad 
8 Drabbad, arbetstagare 
9 Arbetsmiljötillsyn 
99 Övrigt 
 
HUVUDKÄLLANS AKTIVITET   Har huvudkällan en av- eller om-aktör d.v.s. har hon/han en aktiv eller en 
passiv roll i artikeln (Tjernström, 2001:97)? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ingen källa 
1 Av-aktör (hon/han utför något eller står i centrum för uppmärksamheten) 
2 Om-aktör (hon/han är föremål för en åtgärd eller utsätts för någonting) 
 
HUVUDKÄLLANS INTERNA/EXTERNA ROLL   Är huvudkällan intern eller extern i förhållande till den 
organisation som i artikeln uppges ha eller riskerar att få arbetsmiljöproblem? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ingen källa 
1 Intern 
2 Extern 
 
ORGANISATION KÄLLA 2-3   Vilken typ av organisation representerar den andra/tredje källan i artikeln? 
För värden och variabelnamn, se variabeln ”organisation huvudkälla”. 
 
STATUS KÄLLA 2-3   Vilken officiell plats har den andra/tredje källan i artikeln i hierarkin i den organisa-
tion hon eller han representerar? För värden och variabelnamn se huvudkällans status 
 
HUVUDAKTÖR = HUVUDKÄLLA   Är artikelns huvudaktör och huvudkälla samma person? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Nej 
1 Ja 
 
HUVUDAKTÖRER   Vem/vilka personer är huvudaktörer i artikeln? Vilken roll har de olika aktörerna? 
Öppen kodning av huvudaktörens namn, tjänstebeteckning och/eller roll där det framgår samt organisationstillhö-
righet (t.ex. Sven Svensson, informationschef, Skanska). 
Med huvudaktör avses den eller de personer eller organisationer vars agerande eller varande står i centrum för 
uppmärksamheten i artikeln. Huvudaktören kan, men behöver inte vara, likvärdig med huvudkällan (se nedan).  
Av de vanligaste aktörerna gjordes dikotoma variabler, nedan följer två exempel, drabbade och myndigheter.  
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ENSKILD PERSON   Förekommer det i artikeln aktörer som uppträder i rollen som enskilda drabbade eller 
arbetstagare, d.v.s. aktörer som endast representerar sig själva? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Nej 
1 Ja 
 
MYNDIGHET   Förekommer det i artikeln aktörer som representerar någon myndighet (exklusive tillsyns-
myndighet)? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Nej 
1 Ja 
 
HUVUDAKTÖRENS ROLL   Vilken huvudsaklig roll har den aktör vars agerande eller varande står i cent-
rum för uppmärksamheten i artikeln? Öppen kodning 
 
MEDIEREFERENSER 1   Refereras något annat medium än den egna tidningen i artikeln? Bygger vidare på 
öppen kodning 
 
Värde Variabelnamn 
0 Nej 
1 Ja, nyhetsbyrå 
2 Ja, annat medium utöver nyhetsbyrå 
 
MEDIEREFERENSER 2   Vilket annat medium refereras i artikeln? Bygger vidare på öppen kodning 
 

Värde Variabelnamn 
0 Inga medier refereras 
1 Storstadstidning – dagspress 
2 Landsortstidning 
3 Fack- eller specialtidning 
4 TV 
5 Övrigt 

NYHETSRAMAR 

ARBETMILJÖPROBLEM- ELLER ÅTGÄRDSRAM 
PROBLEM-ÅTGÄRDSRAM   Lyfts en arbetsmiljöfråga fram i rubrik/ingress som ett problem som bör åt-
gärdas eller som åtgärden på ett problem? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej problem/åtgärd 
1 Problem 
2 Åtgärd  
3 Både problem & åtgärd 
 
NEDTONING AV ÅTGÄRD   Försöker man tona ned förväntningarna på åtgärden/talar man om åtgärdens 
nackdelar eller begränsningar i artikeln (t.ex. genom att man försöker ge läsarna realistiska förhoppningar, att 
man ifrågasätter om problemtolkningen är korrekt, etc.)? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej problem/åtgärd 
1 Ingen åtgärd tas upp 
2 Nej 
3 Annan tolkning av problemet och/eller åtgärden 
4 Åtgärdens begränsningar, tillkortakommanden, hinder 
5 Försiktig optimism 
6 Cost-benefit analys 
7 Flera typer av nedtoning av åtgärden 
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ÅTGÄRDENS STADIUM   I vilket stadium befinner sig det problem/den åtgärd som artikeln handlar om?  
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej problem/åtgärd 
1 Inga åtgärder tas upp/framgår ej 
2 Problemet ska/har just anmälts/påtalats/uppmärksammats 
3 Diagnos av problemet är beslutad 
4 Diagnos pågår (t.ex. i form av forskning, undersökning, utredning, kartläggning) 
5 Diagnos är avslutad 
6 Krav/önskemål/förslag/råd till åtgärder ges som följd av diagnos 
7 Konkreta åtgärder är beslutade 
8 Konkreta åtgärder pågår 
9 Konkreta åtgärder är avslutade 
10 Flera fall i olika åtgärdsstadier 
11 Övrigt 
 
BELÄGG   Vilka typer av belägg tar man upp i artikeln för att visa på att åtgärderna har lyckats? (Gäller 
endast de artiklar som handlar om åtgärdade problem.) Öppen kodning 
 
DIAGNOS   Vilken typ av undersökning har gjorts/skall göras för att diagnostisera problemet och/eller åtgär-
derna? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej problem/åtgärd 
1 Ingen undersökning har genomförts/framgår ej 
2 Yrkesinspektion 
3 Annan kartläggning/undersökning/inspektion av arbetsplats (ej enkät, statistik) 
4 Läkar-/hälsoundersökning av arbetare 
5 Forskning 
6 Enkät-/statistikundersökning (ej forskning) 
7 Övriga undersökningar/utredningar 
8 Flera typer av diagnoser  
9 Övriga diagnoser 
 
DIAGNOS VEM   Vem har eller ska enligt artikeln diagnostisera (undersöka, kartlägga, inspektera) arbetsmil-
jön/problemet? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej problem/åtgärd 
1 Inga diagnoser tas upp/vem framgår ej 
2 Yrkesinspektionen/Arbetarskyddsstyrelsen 
3 Övrig tillsynsmyndighet 
4 Fackförbund/-föreningar/skyddsombud 
5 Arbetsgivare/arbetsledning 
6 Arbetstagare 
7 Politiker/experter i politisk utredning 
8 Forskare/läkare/övrig expert (ej i politisk utredning) 
9 Övrig myndighet 
10 Övrig aktör/flera olika aktörer 
 
KRAV ÅTGÄRD   Finns det i artikeln uttalade krav/förslag på eller råd till åtgärder förutom ovan nämnda diagnos 
och redan tillämpade åtgärder? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej problem/åtgärd 
1 Inga krav/åtgärd berörs 
2 Inga krav men förslag/råd till åtgärd 
3 Anmälan till Yrkesinspektion/Polis/fackförbund/-förening eller arbetsskadeanmälan 
4 Krav utan hot om påföljd 
5 Krav och föreläggande om böter, vite eller liknande 
6 Krav och hot om stopp av arbetet/ stängning av arbetsplats 
7 Direktiv/föreskrift 
8 Flera typer av krav/förslag 
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KRAV AVSÄNDARE     Vem i artikeln kräver/föreslår åtgärder utöver diagnos eller redan tillämpade åtgärder? 
Samma värden och kategorier som i variabeln ”Diagnos vem”. 
 
KRAV MOTTAGARE   Vem i artikeln riktar sig kraven/förslagen till åtgärder utöver diagnos till? Samma värden 
och kategorier som i variabeln ”Diagnos vem”. 
 
VEM ÅTGÄRDAR   Vem uppges enligt artikeln åtgärda/ha åtgärdat problemen utöver diagnos? Samma värden och 
kategorier som i variabeln ”Diagnos vem”. 
 
ÅTGÄRDER   Vilka åtgärder förordas/föreslås/krävs/har enligt artikeln tillämpats för att lösa arbetsmiljöproblemet? 
Öppen kodning 
 
PROBLEMETS OMFATTNING   Hur omfattande uppges arbetsmiljöproblemet vara?  
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej problem/åtgärd 
1 Gäller enskilda individer 
2 Gäller enskilda avdelningar eller arbetsplatser 
3 Lokalt problem 
4 Gäller yrkesgrupp/bransch/institution/organisation 
5 Gäller kön (och i förekommande fall även yrke, bransch, institution) 
6 Övriga grupper 
7 Nationellt/generellt problem 
 
PROBLEMFALL   Beskrivs problemet/åtgärden i artikeln i huvudsak med hjälp av enskilt fall eller mer gene-
rellt? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej problem/åtgärd 
1 Genom enskilda individer 
2 Genom enskilda avdelningar/arbetsplatser 
3 Generellt beskrivet 
4 Lika mycket genom enskilda individer som generellt beskrivet 
 
ORSAKER   Vilka anges orsakerna till arbetsmiljöproblemet vara? Öppen kodning  
 
ORSAKSSAMBAND     Hur djupt beskrivs och förklaras orsakssambanden i artikeln? (samband mellan och 
orsak till att exponering för arbetsmiljörisk leder till vissa konsekvenser.) 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej problem/åtgärd 
1 Inga orsakssamband diskuteras 
2 Individrelaterade orsakssamband (som är relaterade till en enskild person) 
3 Orsakssamband nämns 
4 Orsakssamband förklaras 
5 Orsakssambanden är, enligt artikeln, ej fastlagda 
 
KONSEKVENSER   Vilka konsekvenser av arbetsmiljöproblemet uppges i artikeln? Öppen kodning 
 
KONSEKVENSBESKRIVNINGAR DJUP   Hur omfattande är beskrivningarna av konsekvenserna av ar-
betsmiljöproblemet? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej problem/åtgärd 
1 Inga specifika konsekvenser anges 
2 Konsekvenserna är, enligt artikeln, ej fastlagda 
3 Endast konsekvenser relaterade till enskilda individer tas upp 
4 Konsekvenser nämns 
5 Konsekvenser fördjupas (t.ex. i form av statistik, diagnos- eller fallbeskrivningar) 
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PROBLEMPROCESS   Framstår artikeln som ett nedslag i en pågående process eller lyfter man fram proble-
met som en ny händelse? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej problem/åtgärd 
1 Nedslag i pågående process 
2 Krispunkt/nytt inslag i problemets händelsestruktur 
3 Fallbeskrivning (hela processen) 
 
NYTT INSLAG   Vilken typ av nytt inslag i problemets händelsestruktur förs fram i artikeln? Öppen kodning 
 
UNDERSÖKNINGSRESULTAT   Bygger antaganden i artikeln om arbetsmiljöproblemet på resultaten från 
någon form av en undersökning, studie eller statistisk sammanställning? Obs: gäller endast problemramen! 
  

Värde Variabelnamn 
0 Ej problem 
1 Nej 
2 Ja 
 
TYPSTUDIE   Bygger artikeln på någon form av studie/undersökning/statistik? Vilken typ av stu-
die/undersökning/statistik? Vem har utfört den? Obs: gäller endast problemramen! Öppen kodning 
 
LUGNANDE UTTALANDEN   Förekommer det någon typ av lugnande uttalande kring problemet, förutom 
presentationen av åtgärder? Obs: gäller endast problemramen! Bygger vidare på öppen kodning 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej problem 
1 Inga lugnande uttalanden 
2 Ifrågasättande av om problemet existerar 
3 Nedtoning av riskerna 
4 ”På rätt väg” för att lösa problemet 
5 Goda exempel presenteras 
 
TID BAKÅT   Vilket tidsperspektiv har man på problemet bakåt i tiden, d.v.s. hur länge har enligt artikeln 
problemet pågått? Obs: gäller endast problemramen! 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej problem 
1 Nu/ingen tidsangivelse bakåt 
2 Mellan 0 mån och ett år 
3 Mellan ett och tre år/många år 
4 Mer än tre år 
 
EKONOMISKA ORSAKER   Uppges ekonomi vara en bakomliggande orsak till problemet? Obs: gäller 
endast problemramen! 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej problem 
1 Nej 
2 Indirekt orsak (t.ex. hård produktionspress) 
3 Direkt orsak (t.ex. nedskärningar) 

UTSPELSRAM 
UTSPEL   Lyfter artikeln i huvudrubrik eller ingress fram någon form av motsättning eller kritik eller missnö-
je i en arbetsmiljöfråga och riktas denna kritik, direkt eller indirekt, från en aktör mot en annan? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Nej 
1 Konflikt (motparterna nämns i rubrik/ingress) 
2 Utspel eller kritik 
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UTSPEL ELLER SVAR    Är konflikten ett utspel eller ett svar på ett tidigare utspel? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Nej/går inte att fastställa 
1 Utspel 
2 Svar på tidigare utspel 
3 Ytterligare utspel från samma part i samma fråga 
4 Åtgärd på något som tidigare föranlett ett utspel 
 
AKTÖR 1   Vem är kritisk/anklagar någon i artikeln? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej utspel 
1 Anställda, medlemmar i organisation med arbetsmiljöproblem 
2 Chef/arbetsgivare/ledning i organisation med arbetsmiljöproblem 
3 Facklig organisation/skyddsombud 
4 Tillsynsmyndighet 
5 Rättsmyndighet 
6 Övrig myndighet 
7 Politiskt parti/riksdag/regering 
8 Företag 
9 Ideell organisation 
10 Expert/forskare/konsult 
11 Tidningen/annat medium 
12 Övrigt 
 
AKTÖR 2   Vem eller vad riktar sig kritiken/anklagelserna i artikeln emot? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej utspel/ingen explicit angiven motpart 
1 Underlydande personal/medlemmar i organisation med arbetsmiljöproblem 
2 Kollegor i organisation med arbetsmiljöproblem 
3 Chef/arbetsgivare/arbetsledning i organisation med arbetsmiljöproblem 
4 Facklig organisation/skyddsombud 
5 Tillsynsmyndighet 
6 Rättsmyndighet 
7 Övrig myndighet 
8 Kommun/landsting 
9 Politiskt parti/riksdag/regering 
10 Företag 
11 Ideell organisation 
12 Expert/forskare/konsult 
13 Medier/opinion 
14 Klienter 
15 Övrigt 
 
RIKTNING UTSPEL   Vilken riktning har kritiken i artikeln? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej utspel 
1 Uppåt (inom organisation med problem/från organisation mot beslutsfattare) 
2 Åt sidan (kollegor) inom organisation med arbetsmiljöproblem 
3 Nedåt inom organisation med arbetsmiljöproblem/från beslutsfattare mot organisation) 
4 Expert mot myndighet, organisation, beslutsfattare 
5 Facket/Yrkesinspektion/Arbetsmiljöverket mot arbetsgivare 
6 Massmedium mot företag/myndighet/organisation 
7 Anställda mot klienter 
8 Företag mot leverantör 
9 Övrigt 
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PROBLEMETS OMFATTNING   Till vilken nivå i samhället förläggs arbetsmiljöproblemet i artikeln? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej utspel 
1 Avgränsad till arbetsplats 
2 Lokalt arbetsmiljöproblem (t.ex. för lokal organisation/yrkesgrupp) 
3 Nationellt arbetsmiljöproblem (t.ex. för yrkeskår/bransch/kön) 
4 Internationellt arbetsmiljöproblem/problem i annat land 
5 Övrigt 
 
ORSAK UTSPEL   Hur djupt beskrivs och förklaras orsakssambanden kring risken i artikeln? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej utspel 
1 Orsakssambanden är, enligt artikeln, inte fastlagda 
2 Orsakssamband nämns på sin höjd 
3 Individrelaterade orsakssamband (d.v.s. relaterade till en enskild person) 
4 Orsakssambanden förklaras 

BROTTSFALLSRAM 
BROTTSFALLSRAM   Lyfts i artikeln en enskild incident som sker under yrkesutövning fram som ett brott 
eller ett rättsfall som föranleder aktioner från polis eller domstol? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej brotts-/rättsfall  
1 Brottsfall 
2 Rättsfall 
 
BROTTSFALL TYP   Vilken typ av brotts- eller rättsfall handlar artikeln om? 
  

Värde Variabelnamn 
0 Ej brotts- eller rättsfall 
1 Brottsfall 
2 Rättsfall – brottsmål 
3 Rättsfall – arbetsmiljöbrottsmål 
4 Rättsfall - civilt mål 

OLYCKSFALLSRAM 
OLYCKSFALLSRAM   Beskrivs en enskild incident på en arbetsplats som en arbetsplatsolycka och koncent-
reras beskrivningen till olyckans händelseförlopp? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Nej  
1 Ja, olycksfall 

EKONOMISK RAM 
EKONOMISKA ASPEKTER   Tar man någonstans i artikeln upp ekonomiska aspekter på arbetsmiljöfrågan? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Nej 
1 Kostnader för risk/skada/sjukdom/rehabilitering? 
2 Böter eller vite på grund av brister i arbetsmiljön 
3 Ekonomiska orsaker till risk/skada/sjukdom 
4 Arbetsskadeersättning 
5 Forskningsanslag/annan ekonomisk satsning på arbetsmiljöforskning 
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VETENSKAPSRAM 
VETENSKAPSRAM   Lyfts en forskares eller forskningsorganisations agerande i rollen som expert eller ett 
forskningsresultat fram som huvudhändelse i rubrik och ingress och är forskningen det centrala i artikeln? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Nej 
1 Ja, vetenskapsram 
 
REFERERAS VETENSKAP   Refereras forskning eller forskare i rollen som expert i artikeln? 
 

Värde Variabelnamn 
0  Nej 
1 Nej men hänvisning till annan utredning/undersökning/statistik 
2 Ja, forskning/forskningsorganisation generellt 
3 Ja, med källangivelse till forskare 
 
FORSKNINGSORGANISATION   Vilken forskningsorganisation refereras i artikeln? Bygger vidare på 
öppen kodning 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej forskning/anges ej 
1 Arbetslivsinstitutet 
2 Karolinska institutet/sjukhuset 
3 Statens institut för psykosocial miljömedicin 
4 Universitet 
5 Högskola 
6 Sjukhus (utom Karolinska sjukhuset) 
7 Flera olika organisationer 
8 Övrigt 
 
FORSKNINGSINSTITUTION   Vilken typ av institution har forskningen som refereras i artikeln bedrivits 
på? Bygger vidare på öppen kodning. 
 

0 Ej forskning/anges ej 
1 Yrkes- eller miljömedicinsk institution 
2 Medicinsk institution 
3 Naturvetenskaplig/teknisk institution 
4 Samhällsvetenskaplig institution 
5 Klinik, mottagning 
 
FORSKARE   Vilken/Vilka forskare refereras i artikeln? Öppen kodning 
Forskarns namn och titel 
 
FORSKARTITEL   Hur tituleras den forskare som är huvudkälla i artikeln? Bygger vidare på variabeln 
”Forskare”. 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej forskning/ingen forskarkälla/titel anges ej 
1 Doktorand 
2 Forskare 
3 Psykolog 
4 Läkare/överläkare 
5 Docent (om inte forsknings- eller projektledare) 
6 Professor/forsknings- eller projektledare 
7 Flera forskare med olika titlar 
 
FORSKARENS ROLL   Vilken huvudsaklig roll i artikeln har den forskare som är huvudkälla? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej forskning/ingen forskarkälla 
1 Presentera egen forskning 
2 Allmän ämnesexpert 
3 Flera forskarhuvudkällor med olika roller 
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JÄMFÖRELSE FORSKNING   Finns det någon form av jämförelser i artikeln för att för att skapa ett begrip-
ligt mått på hur stor den aktuella risken är? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej vetenskapsram 
1 Nej, inga jämförelser 
2 Ja 
 
TYP AV JÄMFÖRELSE   Vad är det som jämförs med vad? Vilken typ av jämförelse är det? (Exempelvis 
kan man jämföra en sjukdom eller riskgrupp med en annan). Öppen kodning 
 
FORSKNINGSTABELL   Används tabeller/diagram i artikeln för presentationen av forskningsdata? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej forskning 
1 Nej 
2 Ja 
 
FORSKNINSGRAFIK   Används grafiska presentationer i artikeln för att åskådliggöra forskningen? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej forskning 
1 Nej 
2 Ja 
 
FORSKNINGENS STADIUM   I vilket stadium befinner sig den forskning som presenteras i artikeln?  
 

Värde Variabelnamn  
0 Ej forskning 
1 Framgår ej 
2 Varken nytt eller avslutat forskningsprojekt 
3 Nytt forskningsprojekt/-anslag 
4 Avslutat/i det närmaste avslutat forskningsprojekt/-rapport 
5 Avslutat/ i det närmaste avslutat avhandlingsarbete 
6 Både nytt och avslutat forskningsprojekt 
 
RESULTAT   Presenteras forskningsresultat?     
  

Värde Variabel namn 
0 Ej forskning 
1 Inga resultat eller forskningsfakta redovisas 
2 Resultat/fakta presenteras (ej uttalat forskningsresultat/fakta) 
3 Forskningsresultat redovisas 
 
FORSKNINGSJÄMFÖRELSER   Gör man i artikeln några jämförelser mellan den forskning som är huvud-
händelse och andra forskningsresultat?  
 

Värde Variabel namn 
0 Ej forskning 
1 Inga jämförelser görs (annat än med egen forskning) 
2 Referenser till forskning generellt 
0 Referenser till forskningsorganisationer 
1 Referenser till forskning med källangivelser 
 
METOD   Nämner man i artikeln något om vilka forskningsmetoder som har använts i den aktuella forskning-
en? Öppen kodning 
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METODBESKRIVNING   Ger man i artikeln någon förklaring till de vetenskapliga metoder som har använts 
i den aktuella forskningen (i mer än bisats) utöver att metoden nämns?  
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej forskning 
1 Nej 
2 Ja 
 
STUDIEOBJEKT   Anges i artikeln hur många studieobjekt (t.ex. försökspersoner eller -djur) som har ingått i 
den aktuella studien? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej forskning 
1 Nej 
2 Ja 
 
METODPROBLEM   Kritiseras/problematiseras i artikeln på något sätt de metoder som använts i den aktuella 
forskningen, t.ex. genom metodbegränsningar? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej forskning 
1 Nej 
2 Ja 
 
TOLKNINGSPROBLEM   Kritiseras i artikeln på något sätt de forskningsresultat som presenteras i artikeln 
alternativt nämns resultatens begränsningar eller eventuella problem vid resultattolkningen (i mer än bisats)? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej forskning 
1 Nej 
2 Ja 
 
FORSKNINGSFINANSIERING   Diskuteras i artikeln den aktuella forskningens finansiella förutsättningar (i 
mer än bisats)? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej forskning 
1 Nej 
2 Ja 
 
UPPDRAGSGIVARE   Anges det i artikeln vem som är uppdragsgivare till den aktuella forskningen? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej forskning 
1 Nej 
2 Ja 
 
FORSKNINGSSOCIOLOGI   Diskuteras i artikeln forskningens organisatoriska eller sociala förutsättningar? 
(i mer än bisats)? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Ej forskning 
1 Nej 
2 Ja 
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HUMAN INTEREST RAM 
HUMAN INTEREST RAM   Lyfts en enskild person fram i artikelns rubrik och ingress som huvudaktör och 
huvudkälla och får fungera som exempel på allmänna problem eller frågor? Är vederbörandes egna beskriv-
ningar av den egna situationen i centrum? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Nej 
1 Nej, men arbetsplatsreportage med human interest inslag 
2 Nej, men inslag av human interest (ej arbetsplatsreportage) 
3 Ja, human interest ram 
 
PERSONBESKRIVNING   Hur beskrivs den enskilda person som har huvudrollen i artikeln? Öppen kodning 
 
JÄMFÖRELSER   Jämförs den enskilda personen med huvudrollen i artikeln med andra individer eller grup-
per? Öppen kodning 
 
NEGATIVT BEMÖTANDE   Tar artikeln på något sätt upp ett negativt bemötande av den enskilde? Om ja, 
vilket bemötande av vem? Öppen kodning 
 
HJÄLPARE   Finns det någon hjälpare i artikeln? Om ja, Vem? På vilket sätt har hjälparen bistått den enskil-
de? Öppen kodning 
 
SOCIAL SITUATION   Tar artikeln upp den enskildes sociala situation, t.ex. konsekvenserna av en arbets-
sjukdom? Ge exempel! 
 
EMOTIONELLA ASPEKTER   Tar artikeln upp emotionella aspekter av den enskilde personens problem? 
Ge exempel! Öppen kodning 
 
EKONOMISKA KONSEKVENSER   Tar artikeln upp ekonomiska konsekvenser för individen till följd av 
dålig arbetssituation/sjukdom/skada? Ge exempel! Öppen kodning 
 
ARTIKELNS SLUT   Hur slutar artikeln? (Exempelvis optimistiskt, försiktigt optimistiskt, pessimistiskt, med 
uppmaning till aktion.) Öppen kodning 

EPISODISK OCH TEMATISK NYHETSRAM 
EPISODISK - TEMATISK RAM   Ger artikeln mest utrymme åt en specifik händelse eller ett enskilt fall utan 
att ge bakgrund och/eller orsakssamband eller sätts händelsen/frågan huvudsakligen in i ett större och mer 
generellt sammanhang? (exklusive notiser) 
 

Värde Variabelnamn 
0 Notis 
1 Episodisk (enskild händelse/fall)) 
2 Tematisk (större och mer generellt sammanhang) 
3 Gränsfall (enskilt fall som visar på något mer än sig självt) 

 
NEGATIV OCH POSITIV NYHETSRAM 
NEGATIV – POSITIV RAM   Är  nyheten  i huvudsak negativ eller positiv? 
Har med nyhetsvärde att göra. Se rubrik och ingress.  
En positiv nyhet kan t.ex. vara en positiv uppfinning, ett genombrott, en överraskning och en negativ kan t.ex. 
vara ett problem, ett larm, en katastrof eller en olycka. 
 

Värde Variabelnamn 
0 Går ej att definiera 
1 Varken negativ eller positiv 
2 I huvudsak negativ 
3 I huvudsak positiv 
4 Både negativ och positiv 
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EPISODISK - TEMATISK RAM   Ger artikeln mest utrymme åt en specifik händelse eller ett enskilt fall utan 
att ge bakgrund och/eller orsakssamband eller sätts händelsen/frågan huvudsakligen in i ett större och mer 
generellt sammanhang? (exklusive notiser) 
 

Värde Variabelnamn 
0 Notis 
1 Episodisk (enskild händelse/fall)) 
2 Tematisk (större och mer generellt sammanhang) 
3 Gränsfall (enskilt fall som visar på något mer än sig självt) 
 
NEGATIV – POSITIV RAM   Är  nyheten  i huvudsak negativ eller positiv? 
Har med nyhetsvärde att göra. Se rubrik och ingress.  
En positiv nyhet kan t.ex. vara en positiv uppfinning, ett genombrott, en överraskning och en negativ kan t.ex. 
vara ett problem, ett larm, en katastrof eller en olycka. 
 

Värde Variabelnamn 
0 Går ej att definiera 
1 Varken negativ eller positiv 
2 I huvudsak negativ 
3 I huvudsak positiv 
4 Både negativ och positiv 

NYHETSRAMAR VID RAPPORTERINGEN OM HALLANDSÅSEN 
HALLANDSÅSRELATERAT   Är innehållet i huvudtemat på något sätt relaterat till händelserna kring tun-
nelbygget genom Hallandsåsen? 
 

Värde Variabelnamn 
0 Nej 
1 Ja 
 
ANSVARSRAM   Har artikeln en ansvarsram, d.v.s. är frågan kring vem eller vilka som bär skuld till giftut-
släppet eller som har ansvar för att lösa problemen huvudtema i artikeln? 
 
Värde Variabelnamn 
0 Ej relaterad till Hallandsåsen 
1 Nej 
2 Ja, ansvarsram 
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Bilaga 5  
Produktionsstudiens metoder 

Intervjumanual 
Frågor som ställdes till reportrarna har markerats med R efter frågan och frågor till forskarna med F. 

 
Artikelns bakgrund 
1. Hur uppkom idén/uppslaget till artikeln? Uppdrag? Någon som tipsade? Redaktio-

nens/ditt? R 
2. Varför var den här forskningen intressant just nu? R 
3. Vems uppslag var det att skriva den här artikeln? (ditt, journalistens, informationsenhe-

tens, etc.) F 
Om ditt/ informationsavdelningens uppslag ...  

  Vad var orsaken till att du/ni ville få ut nyheten?  
  Varför valde du/ni att gå ut i den här tidningen? 
  På vilket sätt kontaktade du/ni tidningen? (pressmeddelande, -konferens, etc.) 
  Vad tyckte du om informationsavdelningens insats? 
Om journalistens uppslag 
 ... Varför intresserad av din forskning just nu? 

 Varför tror du journalisten valde att intervjua just dig? 
4. Hur lång tid hade du på dig för att göra artikeln? Tillräckligt? Utveckla! R 
5. Hur förberedde du dig inför intervjun? R 
6. Förberedde du dig på något sätt inför intervjun? Fick du frågorna innan? F 
7. Hur skulle du beskriva din arbetssituation den dag/de dagar artikeln producerades? (stressigt, 

lugnt, etc.) R, F 
8. Diskuterade du före eller under produktionen av artikeln med någon/några kollegor? R 
9. Har den här nyheten tagits upp av några andra medier? Berätta! Vilket medium var 

först? F 
10. Är artikeln en uppföljning eller ska det bli en uppföljning? R, F 
11. Har du skrivit om ämnet eller forskaren tidigare? R 
12. Har du träffat eller talat med journalisten tidigare?/Medverkat i tidningen tidigare? F 
13. Har du informerat eller skrivit om detta för lekmän tidigare? F 
14. Bygger artikeln på några andra källor än forskaren? R 

 
Värdering av artikeln 
15. Artikeln hamnade (läge) på sidan N. Hur ser du på artikelns placering i förhållande till dess ny-

hetsvärde? Vad är det som gör att nyheten har högt/lågt nyhetsvärde? R 
16. Tycker du att nyheten fick rätt uppmärksamhet? Motivera! F 
17. Vilket nyhetsvärde tror du en sådan här händelse har för tidningen/läsarna? F 
18. Hur nöjd är du med artikeln som helhet på en skala från 1-10? Motivering! 

Vad var du nöjd med? Vad hade du kunnat bli bättre? R, F Vad tyckte du om redigering, rub-
ricering, bildval och bildbeskärning? R 

19. Det här handlar ju om en risk. Gjorde du några etiska överväganden innan du skrev artikeln eller 
under det att du skrev artikeln? R 

20. Gjorde du några etiska överväganden innan du gick ut i medierna? F 
21. Försökte du under intervjun, på något sätt, påverka journalisten för att få igenom dina etiska be-

dömningar i artikeln? F 
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Artikelns utformning 
22. Vad var det som fick dig att välja den här vinklingen? Hur tänkte du? R 
23. Vad tyckte du om vinklingen? Lyfte journalisten fram det viktigaste? Var det någon viktig infor-

mation som du tycker saknades? F 
24. Vad ville du förmedla med artikeln? R, F 
25. Har du tagit någon form av ställning i den här frågan (jag menar inte i artikeln utan privat)? R 
26. Kan du berätta om hur du och/eller fotografen resonerade när ni kom fram till vilka bilder ni skul-

le ta? R 
27. Finns det någonting som du kan peka på i den här artikeln som visar att det är just du som har 

skrivit den? (som gör att dina kollegor kan se att du har skrivit artikeln?) R 
28. Hade du några särskilda problem med den språkliga utformningen? R 
29. Gjorde du någon medveten anpassning till mediet? Språkligt? Innehållsmässigt? F 
30. Finns det några uttalanden i artikeln som framstår som dina, men som inte är det? F 

 
Om samspelet reporter - forskare 
31. Varför intervjuades just (forskarens namn)? R 
32. Hur fick du tag på forskaren? R 
33. Hur lång tid före intervjun kontaktade du forskaren/kontaktades du av journalisten? R, F 
34. Verkade forskaren/journalisten ha förberett sig inför intervjun? Utveckla! R, F 
35. Berätta om intervjun (Var gjordes den? Under vilka förhållanden? Hur lång var den? Hur flöt 

samtalet?) R, F 
36. Hur skulle du beskriva personkemin mellan dig och (forskaren/journalisten)? R, F 
37. Påverkade er relation artikelns vinkling och innehåll (Hur framställdes forskningen, ämnet eller 

källan/du som person? Hur mycket fick läsaren veta)? R, F 
38. Om journalisten tog kontakt, vilken var din förinställning till intervjun (och till mediernas intres-

se)? Bekräftades den? F 
39. Var det något som du av någon anledning undvek att tala om för journalisten? (t.ex. för att det 

skulle kunna missförstås/ointressant för läsarna?) F 
40. Kan du tänka dig att intervjua forskaren/bli intervjuad av journalisten en gång till? R, F 
41. Fick forskaren/ du möjlighet att läsa igenom vad du skrivit? Påpekanden/krav på korrigeringar? 

R, F 
 

Tankar om artikelns läsare 
42. Hur skulle du beskriva läsaren av den här artikeln? R 
43. Tänkte du på läsarna när du skrev? Kom det att påverka artikeln? I så fall, på vilket sätt? R 
44. Vilka tror du läser den här artikeln? Vilka ville du nå? (Vilka var dina tänkta målgrupper?) F 

 
Respons på artikeln 
45. Har du fått några reaktioner/feedback på artikeln från läsarhåll? (brev, telefonsamtal, spontana 

kommentarer från människor du mött). Vilka reaktioner har du mött? Från vem? R, F 
46. Har du fått någon feedback på artikeln från dina nyhetschefer/ kollegor? R, F 

 
Dessutom ställdes ett antal bakgrundsfrågor till både reportrar och forskare om ålder, utbildning, 
år i yrket, anställningsform, år i organisationen, redaktions- eller institutionstillhörighet och spe-
cialitet, etc. 
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Kodschema:  
Kvalitativ dataanalys av intervjuer och observationer 

Hur påverkade följande faktorer produktionen av de enskilda nyhetsartiklarna och innehållet i 
artiklarna? 

 
 (1)  /Produktionens olika faser Vilka faktorer påverkades innehållet i den specifika nyhetsarti-

keln under de olika faserna av produktionen? Hur? Konsekvenser? 
(1 1) Produktionsförutsättningar (t.ex. tidsramar, ekonomi) 
(1 2)  Artikelns förhistoria 

 (1 3)  Reporterns förberedelser 
(1 4)  Reporterns skrivande 
(1 5) Artikelns redigering 
 

(2)  /Individuella, redaktionella och organisatoriska faktorer: Hur påverkade dessa faktorer 
produktionen och nyhetsinnehållet? 
(2 1)  Reporterns individuella rutiner 
(2 2)  Reporterns tankar kring forskning 
(2 3)  Reporterns syn på den egna yrkesrollen 
(2 4) Effekter av reporterns bevakningsområde 
(2 5)  Organisations- och redaktionsrutiner 
(2 6)  Produktionshinder 

 
(3)  /Källanvändningen: Vilka källor valde respektive valde reportern bort? Varför? Hur använ-

des de olika källorna? 
 

(4)  /Forskarens inflytande: Hur påverkade olika faktorer forskarens agerande som källa, infly-
tande över och värdering av artikeln? 
(4 1) Forskarens tidigare medieerfarenheter och -kunskaper 
(4 2)  Forskarens attityder till medier/tidningen/journalister 
(4 3)  Effekter av vetenskapliga normer och värderingar 
(4 4)  Synen på den egna yrkesrollen 
(4 5)  Synen på målgruppen/läsarna 

 
(5)  /Inflytandet från externa faktorer (exklusive källor) 

Fanns det faktorer utanför tidningsorganisationen, t.ex. konkurrens mellan medierna, som 
påverkade produktionen av nyhetsartikeln och/eller innehållet? 

 
(6)  /Reporterns förhandlingar under produktionens gång. Vilka typer av förhandlingar fördes? 

Hur gick de till? Vad blev resultatet? 
 (6 1)  Förhandlingar internt, inom redaktionen 

(6 2) Förhandling med forskaren. Vilka strategier användes? Påverkade eller anpassade 
reporter och forskare sig till varandra? Hur?  

(6 3)  Indirekt förhandling med läsare. Hur påverkades den av reporterns syn på läsarna? 
Vilken anpassning gjordes till läsarna? 
(4 3 1)  Läsarreaktioner på artikeln? Vilka reaktioner av vilka läsare? 
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Faktorer nära relaterade till framing 
(7)  /Selektion  och betoning 

Vilka val av källor, ämnen, teman, etc. har reportern gjort under produktionens gång? 
Hur har reportern prioriterat och organiserat bland det som selekterats fram? 

 
(8)  /Kategorisering 

Vilka etiketter har uppdraget fått under produktionens gång? Hur benämner repor-
tern/forskaren nyheten? 

 
(9) /Nyhetsvärdering 

Vilka nyhetsvärderingar har gjorts under produktionens gång? Av vem? Vad bestämmer 
händelsens nyhets- och/eller läsarvärde? 
 

Observationsguide 
Teman och frågeställningar att observera och i vissa fall följa upp med öppna frågor till framför 
allt enskilda reportrar ... 

 
• De dagliga produktionsrutinerna (från idé till färdig artikel) 
• Det oväntade och oplanerade (Hur agerar reportern/tidningen vid oväntade situationer? Stra-

tegier för att hantera det oväntade?) 
• Nyhetsvärderingen (Vem står för nyhetsvärderingen på redaktionen? Hur går diskussionerna 

när man bestämmer vad som har nyhets- och/eller läsarvärde? Vilket förhandlingsutrymme 
har den enskilda reportern?) 

• Relationerna till källor? (Vilka medier och källor rutinbevakas? På vilka sätt? Reporterns syn 
på och tilltro till olika källor? Svårigheter med olika källor? Anpassning från reportrarnas res-
pektive källornas sida vid intervjusituation?) 

• Lagarbetet, det dagliga redaktionsarbetet (Vad händer på en redaktion? Vilka aktörer? Vem 
gör vad? Vem bestämmer? Reporterns möjlighet att påverka det egna arbetet, t.ex. om vad 
och hur hon skriver? Vilka förhandlingar förs? Mellan vilka? Om vad? Vilket förhandlings-
utrymme?) 

• Nyhetsplaneringen (Vilka planeringsmöten? Med vilken periodicitet (t.ex. års-, månads- eller 
veckoplanering)? På vilka nivåer i organisationen (t.ex. reporterns egen planering, tema-
grupps- eller redaktionsplanering)? Vad bestäms på respektive nivå?) 

• Organisatoriska villkor? (Hur många fast anställda reportrar, frilansare och stringers? Vilka 
specialreportrar? Några organisationsförändringar de senaste åren och i så fall effekter för 
nyhetsflödet, rutinerna, nyheternas innehåll och struktur?) 

 
Strategier för fältstudien: 
1. Presentera upplägget. 
2. Berätta att jag i huvudsak tänker iaktta, lyssna och ta in så mycket som möjligt de första 

dagarna. 
3. Därefter iaktta och fråga (Avsätt tid för att prata om skrivandet. Det är svårt att enbart iaktta 

rutiner för skrivande.) 
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E-post enkäter till tidningarna 

E-post enkät till tidningsredaktionerna 
1. Vilka redaktioner bevakade under perioden september 1997 t.o.m. februari 1998 arbetsmiljö-

frågor? 
2. Hur många och vilka journalister hade under denna period arbetsmiljöfrågor inom sina bevak-

ningsområden? 
3. Vilka aspekter av arbetsmiljön fokuserades i tidningen under denna period? 
4. Har arbetsmiljö fått mindre eller större utrymme i tidningen idag (år 2000) jämfört med vad 

den hade 1997? Vad beror eventuella förändringar på? 

E-post frågor till reportrar med arbetsmiljö inom bevakningsuppdraget 
1. Vilka reportrar bevakar oftare än andra arbetsmiljöfrågor på din tidning? (Här är jag ute efter 

funktion snarare än namn) 
2. Vilka aspekter av arbetsmiljön fokuserades, enligt din uppfattning, framför allt i tidningen 

under perioden 1997-1998/fokuseras i dag? 
3. Om du bevakade arbetsmarknads- och arbetsmiljöfrågor under 1997-1998, vad ingick i ditt 

bevakningsområde? Vad ingår i ditt bevakningsområde idag? 
4. Vilka arbetsmiljöproblem rapporterade du framför allt om under perioden 1997-

1998/rapporterar du om i dag? Varför just dessa arbetsmiljöproblem? 
5. Om det har skett förändringar i vilka arbetsmiljöfrågor du rapporterar om, vad beror dessa 

förändringar på? 
6. Vissa arbetsmiljöproblem kan hamna ”mellan stolarna” därför att de inte riktigt ingår i någon 

av reportrarnas bevakningsområden? Vilka arbetsmiljöproblem, enligt din mening, kan detta 
gälla på din tidning? 

7. Finns det, som du ser det, några svårigheter med arbetsmiljöbevakningen, t.ex. källornas till-
gänglighet, organisatoriska eller redaktionella begränsningar, ditt eget intresse eller dylikt? 

8. Har arbetsmiljö fått mindre eller större utrymme i tidningen idag (år 2000) jämfört med vad 
det hade 1997? Vad tror du orsakerna kan vara till dessa förändringar?  
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Bilaga 6 Tabeller 

Tabell 35. Olika tidningars egen – och nyhetsbyråproduktion av artiklar om olika arbets-
miljöfrågor (artiklar i %) 

Storstadstidning Landsortstidning 
Ab DN SvD VK VF BT HK 

Produkt Arbetsmiljöområde % % % % % % % 
Arbetsolyckor 6 9 8 26 36 7 0 
Exponering 42 55 50 48 42 67 76 

Psykosociala faktorer 23 30 23 25 28 57 35 
Kemisk/biologisk 14 19 21 10 9 4 41 
Fysikaliska faktorer 3 2 5 7 5 4 0 
Belastningsfaktorer 2 4 1 6 0 2 0 

Våld/hot 43 24 27 13 13 13 18 
Arbetsmiljö generellt 2 10 12 13 10 11 6 

Egen 
produkt 

Barnarbete 6 2 4 0 0 2 0 
 Totalt % 100 100 100 100 100 100 100 
 Totalt (n) 141 125 78 69 80 46 17 

Arbetsolyckor 8 37 22 33 8 12 12 
Exponering 53 35 34 42 44 44 45 

Psykosociala faktorer 15 10 16 19 14 16 27 
Kemisk/biologisk 23 20 15 15 20 24 12 
Fysikaliska faktorer 15 5 3 6 8 0 6 
Belastningsfaktorer 0 0 0 2 2 4 0 

Våld/hot 31 24 36 15 30 28 27 
Arbetsmiljö generellt 8 2 3 4 12 8 6 

Nyhets-
byrå- 
produkt 

Barnarbete 0 2 5 7 6 8 9 
 Totalt % 100 100 100 100 100 100 100 
 Totalt (n) 13 41 73 54 50 25 33 

Skillnaderna är signifikanta i första delen av tabellen avseende egen produkt (χ2-test, p < 0,001)  
men inte i den andra avseende nyhetsbyråprodukt (p =0,308). 
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Tabell 36. Arbetsmiljöområden som huvudkällor från olika organisationer förknippades 
med 
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Källans 
organisationstillhörighet (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) 
Politisk organisation 2 16 2 0 1 8 6 35 

Riksdag, regering 2 10 1 0 1 6 3 23 
Övrig politisk organisation 0 6 1 0 0 2 3 12 

Myndighet därav ... 32 30 23 4 3 46 4 142 
Rättsväsendet 10 5 4 0 0 43 1 63 
Arbetarskyddsmyndigheter 5 12 9 0 2 1 1 30 
Försvarsmakten 8 7 0 1 0 1 1 18 
Övriga myndigheter 9 6 10 3 1 1 1 31 

Offentlig verksamhet 3 53 7 5 1 11 15 95 
Sjukvård & äldreomsorg 0 26 3 1 1 1 5 37 
Skola & barnomsorg 0 19 1 0 0 9 1 30 
Övrig offentlig verksamhet 3 8 3 4 0 1 9 28 

Forskningsorg./expert 3 23 33 19 7 10 8 103 
Näringsliv 24 18 31 2 1 32 5 113 

Byggverksamhet 3 0 20 0 0 0 1 24 
Medier 1 3 0 0 0 15 0 19 
Tillverkningsindustrin 4 1 6 2 0 0 3 16 
Gruvnäring 12 0 0 0 0 0 0 12 
Övrigt näringsliv 4 14 5 0 1 17 1 42 

Facklig organisation 1 31 9 0 0 9 10 60 
Intresseorganisation 0 2 0 0 0 4 1 7 
Enskild medborgare 2 5 1 0 1 8 1 18 
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Tabell 37. Ämnesområde och nyhetsramar i artiklar skrivna av olika kön350 
  Reporterns kön 
  Kvinna Man Totalt 
Arbetsmiljöområde  Nyhetsram n n n 
Arbetsolyckor Problem/Åtgärd 0 10 10 
 Konflikt/Utspel 1 2 3 
  Ekonomi 0 2 2 
  Brotts-/rättsfall 5 9 14 
  Olycksfall 7 22 29 
  Vetenskap 0 2 2 
  Human interest 0 1 1 
  Totalt 16 52 68 
Psykosociala faktorer Problem/Åtgärd 46 19 65 
  Konflikt/Utspel 40 34 74 
  Ekonomi 23 13 36 
  Brotts-/rättsfall 7 7 14 
  Olycksfall 0 0 0 
  Vetenskap 9 1 10 
 Human interest 19 6 25 
  Totalt 103 60 163 
Kemiska/biologiska Problem/Åtgärd 11 19 30 
ämnen Konflikt/Utspel 11 19 30 
 Ekonomi 1 2 3 
 Brotts-/rättsfall 1 4 5 
 Olycksfall 0 0 0 
 Vetenskap 1 0 1 
 Human interest 2 8 10 
 Hallandsåsrelaterat 17 39 56 
 Totalt 34 50 84 
Våld/hot om våld Problem/Åtgärd 9 4 12 
  Konflikt/Utspel 9 13 22 
  Ekonomi 0 0 0 
  Brotts-/rättsfall 31 59 90 
  Olycksfall 0 0 0 
  Vetenskap 1 0 1 
  Human interest 6 5 11 
  Totalt 52 81 133 
Övriga Problem/Åtgärd 21 10 31 
arbetsmiljöområden Konflikt/Utspel 5 10 15 
 Ekonomi 13 9 22 
 Brotts-/rättsfall 5 1 6 
 Olycksfall 0 0 0 
 Vetenskap 17 6 23 
 Human interest 4 1 5 
 Totalt 62 36 98 

Totalt  267 279 546 
 

                                                      
350 Observera att varje artikel kunde innehålla flera av nyhetsramarna 
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