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Sammanfattning 

Den här studien är ett examensarbete inom medie- och kommunikationsvetenskap på 

kandidatnivå vid enheten för Medie – och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. 

Materialet består av ett strategiskt urval av 17 tidningsartiklar ur svensk morgon- och 

kvällspress under perioden 24 november till 6 december 2009.  

 Undersökningen syfte är att beskriva hur rapporteringen av Grisskandalen, vilken 

briserade i media strax före jul efter att organisationen Djurrättsalliansen rapporterat om 

vanvård inom den svenska grisnäringen. Vidare studerar vi hur journalisten förhåller sig till 

materialet utifrån begreppen källkritik och objektivitet samt vilka källor som kommer till tals i 

artiklarna och hur.  

 I studiens analys redovisas den intensiva mediebevakningen och samspelet mellan 

journalisterna och källorna. Studiens slutsatser leder fram till att rapporteringen av 

Griskskandalen är omfattande de första dygnen. Dagens Nyheter väljer att gå längre i sin 

rapportering än sin konkurrent Svenska Dagbladet som främst väljer en politisk-ekonomisk 

vinkel i sitt rapporterande. Expressen och Aftonbladet viker uppslag två dagar i rad med 

dramatisk retorik, stora bilder och en vinkling på den lilla organisationen mot den mäktiga 

köttindustrin samt kändisen TV-bonden Karl-Petter Bergwall. Den följande rapporteringen 

visar en mer varierad vinkling.  

 Två huvudsakliga tendenser blir tydliga i vår undersökning, den svaga källkritiken 

under rapporteringens första dygn samt elitkällornas dominans. En haltande källkritik kan 

möjligen härledas till de produktionsmässiga omständigheterna med ökad tidspress och 

konkurrens. Elitkällornas dominans kan i detta specifika fall till viss del bero på att nyheten är 

initierad av en icke-elitkälla och således ställer elitkällor till svars. Utöver detta visar även 

tidigare forskning på ämnet att journalister i högre grad använder sig av redan etablerade 

elitkällor.  

 

Nyckelord:   Dagstidningar, nyhetsvärdering, källor, objektivitet, medielogik, 

källkritik, Djurrättsalliansen 
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1. Inledning 
Enligt kinesisk kalender infaller grisens månad i november, och förra året 2009 gällde detta i 

högsta grad även i svensk tideräkning. Hösten 2009 var grisens höst. Svininfluensan härjade, 

travtränare misstänktes använda sig av elektriska grisfösare och debatten om den ökande 

vildsvinsstammens bökande i skog och mark gick varm. Strax före jul publicerades också 

bilderna som skulle få julskinkan att förlora sin smak. Tisdagen den 24 november blev en 

mörk dag för den svenska grisnäringen och en triumfens dag för djurvännerna och 

gräsrotsorganisationen Djurrättsalliansen. Intet ont anandes samlades svenska grisbönder och 

branschrepresentanter i Jönköping för ett kunskapsseminarium och branschmingel på årets 

Grisföretagardag. Vid entrén ligger en naken kvinna inplastad i en större variant av 

köttförpackning med rubriken ”Kött” och bredvid henne en inplastad död kulting. Samma 

morgon kl 03:00 publicerar Sveriges Radio Ekot: ”Vanvårdade grisar äter upp varandra”. 

Det här blir startskottet för Djurrättsalliansens kampanj Ett liv som gris och ett 

mediedrev som ska gå under vinjetten Grisskandalen. De snara följderna blev en blandning 

av kalla fötter och hett om öronen på många håll inom grisnäringen, hos berörda politiska 

organ och kontrollerande myndigheter. Allmänhetens ramaskri var ett faktum och de nio 

miljoner kilo julskinka som låg och väntade i kyldiskarna var inte längre lika aptitliga i skenet 

av tidningarnas rubriker.   

Nyheten om vanvård inom svensk grisnäring som briserade strax före jul 

fångade mångas uppmärksamhet och också vårt intresse. Granskningen som gjordes av 

Djurrättsalliansen och som inledningsvis publicerades av Sveriges Radio har beskrivits som 

en av de mest väl genomförda kampanjerna i Sverige på mycket länge. Några talar om en slug 

PR-kampanj, andra talar om viktig opinionsbildning. Det var sedvanlig nyhetsrapportering 

enligt etikettens alla regler – men på vems villkor? Denna fråga, och andra med den, är 

upprinnelsen till vår uppsats som ska behandla nyhetsrapporteringen av Grisskandalen, 

etablerade nyhetskällors inflytande samt nya typer av källors alltmer professionella 

mediestrategier i ljuset av dagens journalistiks förändrade villkor. 

1.1 Tidigare forskning 
Fokus i denna uppsats är att undersöka dagspressens rapportering om Grisskandalen och vi 

sållar oss på så sätt till flertalet rapporter, avhandlingar och uppsatser på olika nivåer som 

analyserar hur medierna bevakar olika nyhetshändelser. Som ramverk för denna uppsats kan 

vi nämna Jörgen Westerståhls forskning kring objektivet, Håkan Hvitfelts studier av 
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nyhetsvärdering samt Torsten Thuréns resonemang kring källkritik, vilka alla har satt tydliga 

fotspår i svensk medie- och kommunikationsforskning. Forskare som Jesper Strömbäck, 

Bengt Johansson, Peter Dahlgren och Hadenius & Weibull är bland de flertalet tongivande 

forskare inom fältet som kommit med mer dagsfärska bidrag som här ligger till grund för 

resonemang och analys.  

När det kommer till forskning på normalvetenskaplig nivå finns det ett antal väl 

utförda studier på olika valda teman som faller inom svenska massmediers 

nyhetsrapportering. Bland bidragen de senaste åren kan nämnas kandidatuppsatsen Akrylamid 

– en het potatis av Weronica Nilson (2002), Pudelsoppa med gräddfil – En kvalitativ 

textanalys av Aftonbladet och Svenska Dagbladets rapportering om ”AMF-skandalen” 

skriven av Frida Bäcklund, Hedvig Jorre och Mimmie Norin (2009), Glykemiskt index – ett 

index på en inre hälsa eller ett attraktivt yttre? av Wilhelmina Douglas och Petra Sundström 

(2009), Dramat där alla är förlorare – en fallstudie av Blekinge Läns Tidnings rapportering 

av Rödebydramat av Sofie Hjelm (2009). Det går således att hitta ett stort antal tidigare 

studier som tar avstamp i mediernas rapportering och hur de skildrar händelser och personer. 

Det behövs inte mycket tid på biblioteket eller i adekvata databaser för att bli klar över att 

forskning med fokus på journalisten, journalistiska redskap och journalistikens roll i 

samhället är mycket omfattande. Forskning med ljuset riktat på nyhetskällor är mindre 

extensiv, om än stadigt växande. Vårt val av uppsatsämne känns därför som ett bidrag, om än 

litet, i denna växande skara.  

Nyhetskällornas stora betydelse är något som ofta betonas av medieforskare och 

praktiker. Den amerikanske medieforskaren Leon V. Sigal uttryckte denna betydelse som att 

källorna gör nyheterna, ”sources makes the news” (Sigal 1986 se Sahlstrand, 2000).  Det finns 

en stor mängd forskning med olika inriktning om nyhetskällor. I stora drag kan forskningen 

delas in i fyra huvudtraditioner: 

-  Samspelet mellan källor och journalister som en fråga om dominansförhållande 

-  Källanvändning som ett informationsförsörjningsproblem 

-  Förekomsten av källor som en fråga om mångfald, opartiskhet eller representation 

-  Anföringsmönster av källor och andra källrelaterade textuella särdrag.  

 

Som grundpelare i demokratin förutsätter yttrandefriheten att det finns kanaler i samhället där 

olika grupper och intressen kan komma till tals. Källornas betydelse för demokratin är också 

grundmotivet i Anders Sahlstrands avhandling De synliga (2000). Genom fältforskning, 

tidigare forskning och fokus på riksnyheterna i svensk storstadsmorgonpress under åren 1997-
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1998 undersöker Sahlstrand vilka synliga källor som används i nyhetsjournalistiken, varför 

just dessa används och hur användningen av källorna följer de allmänna riktlinjerna som 

ligger till grund för nyhetsmedierna i en demokrati som Sverige. Sahlstrands avhandling har 

varit till stor hjälp och en inspirationskälla i vårt uppsatsarbete. Hans studie kompletteras av 

såväl svenska som utländska forskare, såsom Manning (2001), Cottle (2004), Palmer (2000) 

och Fenton (2010), som för ett redogörande resonemang kring hur nya typer av källor har 

tillkommit som resultat av nya förutsättningar som råder inom journalistiken.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och få en ökad förståelse av hur och varför 

mediernas rapportering kring ”Grisskandalen”, som uppdagades den 24 november 2009, såg 

ut som den gjorde. Som en förlängning av detta, vill vi studera hur nyhetsjournalistiken 

hanterar nyhetskällor samt vilka konsekvenser detta kan få för journalistikens samhälleliga 

syfte. Vi använder oss här av en fallstudie, i vilken vi analyserar hur Djurrättsalliansens 

avslöjande av vanvårdande grisfarmar runt om i Sveriges blev en ihållande riksnyhet. Vår 

strävan i uppsatsarbetet, och i vår fallstudie, är att söka klarhet i hur eventuella maktaspekter 

mellan journalist, nyhetskällor och berörda aktörer ser ut med de förändrade förutsättningar 

som råder inom svensk nyhetsjournalistik som bakgrund.  

I denna studie representeras medierna av Sveriges fyra största morgon- och 

kvällstidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, och 

forskningsmaterialet består av ett urval artiklar ur dessa rikstäckande dagstidningar. Vi har 

valt ett kvalitativt angreppssätt där en kvalitativ innehållsanalys utgör stommen i studien. I 

den kvalitativa innehållsanalysen kommer vi att söka svar på frågeställningarna:  

 

1. Hur såg nyhetsbevakningen av Grisskandalen ut i dagspressen?  

2.    Hur förhåller sig journalisterna till källorna och nyhetsmaterialet?  

3.    Vilka källor kommer till tals i nyhetsartiklarna? 

 

Den första frågeställningen tjänar till att beskriva hur rapporteringen kring Grisskandalen såg 

ut och därmed uppfylla den huvudsakliga delen av studiens syfte. För att kunna besvara de 

andra frågeställningarna och därmed uppfylla den andra delen i syftet, används teorier med 

förankring i objektivitet, källkritik, journalisten och nyhetskällor, samt källstrategi. Genom att 

studera nämnda teorier i relation till undersökningen kan förståelse skapas för materialet, och 

de kan fungera som adekvat stöd till vår teoretiska analys och diskussion. 
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1.3 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras en kortfattad beskrivning av Grisskandalens händelseförlopp. 

Bakgrunden syftar till att skapa en förståelse för den händelse varigenom Dagens Nyheters, 

Svenska Dagbladets, Expressens och Aftonbladets rapportering studeras. 

1.3.1 Grisskandalens händelseförlopp 

Följande beskrivning av händelseförloppet är en sammanställning av artiklarna Bilderna som 

fick julskinkan att förlora sin smak (Exp 091129) samt våra bakgrundsintervjuer med de 

journalister som Djurrättsalliansen kontaktat i samband med lanseringen av kampanjen Ett liv 

som gris. 

Under månadsskiftet september-oktober 2009 kontaktas SVTs Uppdrag 

Granskning och TV4s Kalla Fakta av Djurrättsalliansen gällande den rapport organisationen 

ställt samman med bilder och fakta på omfattande vanvård inom den svenska grisnäringen. 

Trots högt nyhetsvärde tackar båda redaktionerna nej till materialet med hänvisning till att de 

såg tveksamheter i materialet, hade svårighet med att reproducera materialet till egna bilder 

samt Djurrättsalliansens krav på ett specifikt datum för publicering.  

Några veckor senare, i slutet av november, kontaktas SR Ekots reporter Daniel 

Öhman av Djurrättsalliansen. Han får ta del av deras material och beslutar sig för att följa 

med aktivisterna ut till en av de aktuella gårdarna nattetid, för att med egna ögon verifiera att 

bilderna är sanningsenliga. Gården heter Fors Säteri och ägs av Swedish Meats ordförande 

Lars Hultström. Besöket är det sista som Djurrättsalliansen gör efter att under två års tid ha 

besökt ett hundratal grisgårdar runt om i landet.  

Ekot publicerar Djurrättalliansens avslöjande kl 03:00 på morgonen tisdagen 

den 24 november 2009. Bilderna på sjuka och vanvårdade grisar väcker avsky. Samma dag 

anordnar Djurrättsalliansen protestaktioner vid branschens Grisföretagardagar i Jönköping. 

De rikstäckande medierna hakar på och ger stort utrymme åt det som nu kallas för 

Grisskandalen. Radions ring-in-program tar emot upprörda samtal och tidningarna får 

insändare efter insändare från upprörda läsare. En månad före jul vigs tidningarnas ledare och 

bloggar åt de svenska grisarna.  

Onsdagen den 25 november har bilderna på djurplågeriet nått tidningar i hela 

landet. Swedish Meats ordförande tar time out från alla sina uppdrag och senare även från alla 

mediekontakter. Scan stoppar alla leveranser av kött från de omkring 40 aktuella gårdarna och 

under dagarna som följer går debatten varm. På Expressens debattsida anklagar 

vänsterpartisten Jens Holm jordbruksminister Eskil Erlandsson för att ha nedrustat 
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djurskyddet. Erlandsson anser dock att kontrollerna har blivit bättre, men på 

jordbruksdepartementet inleds en totalöversyn över djurskyddslagsstiftningen och branschens 

aktörer kallas till krismöte. Utfallet av detta möte blir ett nytt oberoende certifieringssystem 

och Lars Hultström avgår från samtliga uppdrag i Swedish Meats, LRF och Scan.  

 Av de gårdar som Djurrättsalliansen besökt är 92 polisanmälda och Lars 

Hultström är skäligen misstänkt för brott mot djurskyddslagen, den lägre graden av 

misstanke. Rättegång förväntas äga rum någon gång under 2010.  
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2. Teori 

2.1 Ett ständigt föränderligt medielandskap  
För att säga att medielandskapet är förändrat måste vi ha en klar uppfattning av 

utgångspunkten och var vi är idag. Det blir i det närmaste omöjligt att ägna sig åt en 

redogörelse för hur det har förändrat sig genom åren i denna uppsats. En beskrivning av vad 

vi i den här uppsatsen vill beskriva som ett ständigt föränderlig medielandskap får däremot en 

plats här nedan. Det finns ett flertal faktorer som har påverkat medierna under de senaste tio 

åren. Bland annat har vi sett en ökad digitalisering av nyhetsmedierna där deras bevakning via 

Internet sker oavbrutet (Fenton, 2010:7). Den digitalisering som ligger till grund för 

möjligheten att hela tiden kunna föra en bevakning har främst lett till att tidningsmedierna har 

förlorat ekonomiskt på Internets intåg i mediesfären på grund av minskat prenumerantantal 

och därigenom minskade annonsintäkter.  

Enligt Sahlstrand (2000) har medierna blivit alltmer marknadsanpassade, en 

anpassning som han menar inte är fullt förenlig med journalistikens samhällsansvar. 

Sahlstrand skriver vidare att nyhetstexten som produkt är problematisk då dess värde bygger 

på professionella avväganden som på förhand är svåra för konsumenten att känna till 

kvaliteten på (Sahlstrand, 2000:69). I och med denna utveckling av mediekanaler följer 

organisatoriska konsekvenser i form av nedskärningar i personalstyrkan samt större krav på 

effektivitet – ett klimat som har ökat pressen på journalisten. Samtidigt har den teknologiska 

utvecklingen till viss del gagnat aktörer som vill åt medieutrymme de inte hade tillgång till 

tidigare. Det gäller framförallt grupper som inte är tillräckligt ekonomiskt och socialt 

etablerade för att nå ut till nyhetsmedierna som nu har fått möjlighet till nya verktyg för att 

skapa intresse kring sig (Fenton, 2010:15).  

Verktygen som inte längre kräver stora ekonomiska förutsättningar är bland 

andra hemsidor, sociala medier samt möjligheten att skicka elektroniska dokument som film 

och bilder. För framförallt aktivistgrupper har även den teknologiska utvecklingen av 

utrustning för att producera dokumentation varit ett viktigt nytt verktyg, där kameran blivit 

det största vapnet (Cottle red. 2003:130).  

2.2 Objektivitetsbegreppet 
Det främsta skälet till att människor tar del av nyhetsjournalistik är att de vill veta vad som 

händer omkring dem. De söker tillförlitlig och opartisk information om verkligheten. 

Förtroendet för medier beror därför på i vilken utsträckning människor upplever 
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nyhetsjournalistiken som tillförlitlig, trovärdig och opartisk. Den första punkten i De etiska 

spelreglerna för press, TV och radio slår fast att ”massmediernas roll i samhället och 

allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling” 

(Spelregler för press TV radio, 2002). Samtidigt visar forskningen entydigt att journalistiken 

inte speglar verkligheten som den är (Strömbäck, 2009:187). Journalistik är konstruktioner 

och berättelser av verkligheten och med den utgångspunkten blir journalisten berättaren som, 

inte med sin fantasi, utan med sanningssökande ska förmedla verkligheten till läsaren.  

Ledord i detta sanningssökande är opartiskhet, sanning, balans, neutralitet, 

relevans och objektivitet. Här under rubriken objektivitetsbegreppet koncentrerar vi oss på 

objektivitet som journalistiskt grepp. NE:s definition av objektivitet lyder: ”saklighet, 

opartiskhet (motsats subjektivitet), term som i filosofi, samhällsvetenskap och allmän debatt 

används i ett flertal betydelser. Deras betydelser har ändrats under tidens gång” (www.ne.se). 

Denna förklaring visar på begreppets svårdefinierbarhet.  

Strävan efter objektivitet, objektivitetsidealet, kritiseras ofta. Några menar att 

objektivitet inte finns. Andra menar att objektivitet inte är möjlig.  En tredje invändning är att 

objektiviteten inte är önskvärd (Sahlstrand, 2000:41). Klart är, att det inom journalistiken 

varit ett betydande begrepp sedan 1960-talet (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008). 

Statsvetaren och medieforskaren Jörgen Westerståhl definierade objektivitetsbegreppet utifrån 

Radiolagen (Sahlstrand, 2000:43). Westerståhl fastställer här att det inte finns någon absolut 

objektivitet men att objektivitet gällande för nyheter präglas framförallt av saklighet och 

opartiskhet: 

 

Objektivitet 

 

Saklighet      Opartiskhet 

 

Sanning   Relevans   Balans/ickepartiskhet  Neutralitet 

 

 Westerståhls modell för objektivitetsbegreppet (1972:12) 

 

De två nyckelbegreppen saklighet och opartiskhet består i sin tur av två grundkrav där 

sanning och relevans ställs till saklighet och balans/ickepartiskhet och neutralitet till 

opartiskhet. Sanningskravet är överordnat de övriga kraven men också det svåraste att 

undersöka (Westerståhl 1972:11). Om kriteriet för sanning blir för svårt att mäta förskjuts 

fokus till frågan om relevans eller balans. Om inga enkla fakta finns men däremot stridande 
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uppfattningar, så gäller det att förmedla samtliga parters sida av saken. Balanskriteriet går 

således ut på att om det finns fler parter i en nyhet så ska de behandlas lika av journalisten och 

att de, till exempel, ska få samma chans att komma till tals (Westerståhl 1972:13). Om 

balanskravet går att uppfylla i en nyhetstext står också i relation till hur mycket utrymme som 

står till förfogande inom mediets givna format. Här finns en direkt koppling till medielogiska 

parametrar. Relevanskriteriet är det som enligt Westerståhl är svårast att bedöma, eftersom det 

inte sällan handlar om kunskaper som framkommer långt efter ett visst skeende eller av den 

enkla anledningen att det är svårt att bedöma vad som egentligen är relevant i en specifik 

nyhetshändelse (Westerståhl 1972:11). Detta blir inte sällan en subjektiv bedömning av 

läsaren. För nyhetsredaktionerna har principerna för nyhetsvärdering blivit ett sätt att parera 

relevansen. Det sista kriteriet som ingår i modellen är neutralitet och hur nyheten framställs 

rent språkligt. Neutral blir texten om journalisten avhåller sig från värdeladdade ord och 

uttryck (Westerståhl 1972:21). 

2.3 Källkritik 
Nyhetsjournalistiken gör anspråk på, och har som syfte, att förmedla en sann bild av 

verkligheten. Som vi tidigare berört är det på många sätt problematiskt då sanningen är högst 

subjektiv. Däremot är de flesta överens om att det finns en verklighet utanför berättelsen. För 

att nyhetsjournalistiken ska kunna förmedla den verkligheten behöver de ett ramverk för hur 

de hanterar information. Enkla men oerhört centrala är de källkritiska kriterierna äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet som Thurén (2005) ställer upp för att hantera 

informationen på ett korrekt sätt. För en journalist betyder det att han eller hon behöver 

granska sina källors uttalanden utifrån denna princip. Bedömningen av äktheten går ut på att 

fastställa ifall källan är det den utger sig för att vara och en källas oberoende fastslås om den 

är självberättande, alltså inte beroende av någon annan källa. Med tendensfrihet menar Thurén 

att misstankar om starka egenintressen hos källan gör dess information mindre trovärdig. 

Tidssambandet beror på hur gammal informationen hos en källa är, där en källa som ligger 

nära i tiden har högre trovärdighet (Thurén, 2005:12-13).  

Dessa kriterier är enkla men journalistens källkritiska resultat kan på många sätt 

påverkas och begränsas. Framförallt lyfts tidspress fram som ett särskilt stort problem för 

journalister då det inverkar på hur väl de hinner källkritiskt granska sitt arbete. Ytterligare 

problematik som inte enbart är knuten till tidsfaktorn, utan även journalistens resurser och 

utrymme, är att journalisten måste välja vad hon eller han vill beskriva och ur vilket 

perspektiv (Thurén, 2005:87-88). Den bild som beskrivs i en nyhetstext kan vara sann och 
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källkritiskt korrekt men samtidigt finns det alltid fler källor vars närvaro också kunnat bidra 

till en korrekt beskrivning av verkligheten. Ett annat problem är att källor ofta har egna 

agendor som de försöker få journalisten att förmedla, men kan inte bara avfärdas eftersom 

nyhetsrummet då skulle bli tomt. Vad som istället är centralt, när tendenser hos en källa är 

tydliga, är att komplettera med en motståndarkälla. Om detta inte är möjligt krävs det att 

journalisten själv har en kritisk hållning gentemot informationen som publiceras (Thurén, 

2005:67). 

2.4 Nyhetsvärdering 
”Verkligheten är obegränsad, mediernas format är begränsade” (Strömbäck, 2004:120). Av 

denna anledning måste det ske ett urval och denna urvalsprocess kallas för nyhetsvärdering. 

Men vad är det som avgör vad som blir en nyhet? Inom nyhetsforskningen har man länge 

intresserat sig för frågan om nyhetsvärdering och man har kunnat konstatera att det inte finns 

ett enda enkelt svar. Till och med journalisterna själva kan ha svårt att svara på den frågan och 

menar att en bra nyhet känner man igen när man ser den (McQuail 1996 se Nord & 

Strömbäck, 2004:223). Magkänsla och intuition kan vara nog så viktigt men forskare har sökt 

mer definitiva förklaringar och bakgrunder till nyhetsvärderingens natur. Gemensamt för de 

vetenskapliga sammanfattningarna är konklusionen att det handlar om flera olika faktorer som 

påverkar i olika omfattning. I den amerikanske journalisten Walter Lippmans definition av 

begreppet från 1922 framfördes kravet att en nyhet var något som skulle väcka känslor hos 

mottagaren och erbjuda möjlighet till identifikation (Johansson, 2004:167). En definition nog 

så aktuell men som idag kombineras med en rad faktorer och omständigheter som inbegriper 

journalistens individuella nyhetssyn, värderingar och ideologiska preferenser, redaktionella 

rutiner, medieorganisationens ideologiska och ekonomiska ramverk, journalistiska 

yrkesnormer samt externa faktorer som exempelvis nyhetskällors påverkan och inflytande. 

 I en rapport av forskaren Bengt Johansson (2008) rörande nyhetsvärdering vid svenska 

nyhetsredaktioner understryks vikten av att man gör skillnad på grundläggande och 

bidragande orsaker till vad som kan bli en nyhet. Johansson menar att grundläggande för om 

något ska kunna bli en nyhet är att den först bedöms intressera läsarkretsen eller att man anser 

att det är något som människor bör ta del av (Johansson, 2008:57–58). Detta resonemang går i 

linje med även Hadenius & Weibulls (2000) sammanfattning av en nyhet som något pågående 

i närheten som berör. I detta sammanhang ses strukturella faktorer endast som bidragande 

orsaker. När det däremot kommer till själva nyhetsurvalet, det vill säga vilka nyheter som 

slutligen väljs ut till publicering, anses orsaker som tidningens organisatoriska förutsättningar 
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och ekonomiska resurser vara avgörande. 

Inom den svenska forskningen kring nyheter är medieforskaren Håkan Hvitfelt (1985) den 

som mer genomarbetat har försökt att sammanfatta de centrala faktorerna för nyhetsvärdering. 

Precis som tidigare och samtida forskare menar han att en händelse ska uppfylla vissa typer 

av krav för att kvalificera sig som nyhet och det finns enligt Hvitfelt vissa egenskaper som en 

nyhetsartikel bör ha för att den till sist ska produceras och publiceras. I hans kriterier för 

nyhetsvärdering ingår följande egenskaper: 

 

1. Politik, ekonomi samt brott och olyckor 

2. Och om det är kort geografiskt och kulturellt avstånd 

3. Till händelser och förhållanden 

4. Som är sensationella eller överraskande, 

5. Handlar om enskilda elitpersoner 

6. Och beskrivs tillräckligt enkelt 

7. Men är viktiga eller relevanta, 

8. Utspelas under en kort tid men som del av ett tema, 

9. Har negativa inslag 

10. Och har elitpersoner som källor. 

 

(Hvitfelt 1985:18) 

 

Ju fler av dessa kriterier som uppfylls, desto större är sannolikheten för publicering och högre 

gradering av nyheten vad gäller placering och utrymme. Enligt Hvitfelt sker också 

värderingen av nyheter i olika dimensioner, vilket innebär att verkligheten omformuleras 

utefter den dimension och de val som styr nyhetsutbudet (Hvitfelt 1985:23).  Exempel på 

sådana dimensioner är exempelvis ämnesurval, händelseurval och personurval vilka är av 

relevans i vår studie. Ämnesurval innebär att nyhetsmedierna väljer en händelse utifrån olika 

ämnesområden som exempelvis ekonomi, brott, politik eller sport. Med händelseurval avses 

mediernas val av företrädelsevis enstaka, specifika händelser framför långa händelseförlopp. 

Personurval innebär att medierna i stor omfattning väljer en händelse där en enskild människa 

står i fokus. Anledningen till att personjournalistik är så vanligt förekommande är att 

medierna utgår från och fokuserar på mottagarens synvinkel, det anses mer intressant att läsa 

om den enskilda människans agerande än kollektiva händelser. Vid nyhetsvärdering görs 

urval steg för steg i dessa olika dimensioner (Hvitfelt 1985:23-32) 
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2.5 Medielogiken 
I nära symbios med nyhetsvärderingen lever den så kallade medielogiken. Med hänsyn till vår 

uppsats syfte och frågeställningar blir det naturligt och nödvändigt att definiera begreppet och 

dess innebörd som kan variera något. Enkelt uttryckt handlar medielogik om att mediernas 

olika sätt att arbeta också styr vad som i slutänden blir nyheter. Medielogiken är ett av de 

många villkor som styr nyhetsarbetet och ett begrepp som är användbart för förståelse av hur 

medietexter är konstruktioner av verkligheten (Hadenius & Weibull, 2003). Altheide & Snow 

(1979) var de som ursprungligen formulerade uttrycket: 

 

“In general terms, media logic consist of a form of communication; the process through which media present and 

transmit information. Elements of this form include the various media and the formats used by the media. 

Format consist, in part, of how material is organized, the style in which it is presented, the focus or emphasis on 

particular characteristics of behavior, and the grammar of media communication. Format becomes a framework 

or a perspective that is used to present as well as interpret phenomena” (Altheide & Snow,1979:10). 

 

Medielogik handlar alltså om hur medietexter konstrueras genom sändarens val av hur ett 

ämne ska framställas och hur dessa val görs för att passa mediets format, organisationen 

bakom medietexten, interna arbetsvillkor, normer samt behov av uppmärksamhet (Strömbäck, 

1998:157). Olika sändare använder sig av olika sätt vid framställningen av samma ämne för 

att passa just det mediets format och syfte. Med denna teoretiska bakgrund så kan vi således 

tänka oss att framställningen av Grisskandalen ser annorlunda ut i kvällspressen respektive 

morgonpressen.  

 

Till Hvitfelts (1985) kriterier för vad som är nyheter kan forskaren Gudmund Hernes (1978) 

resonemang om olika medialiseringstekniker kopplas: 

 

 Tillspetsning – en händelse eller uttalande som är tillspetsat har större förutsättningar att bli nyhet. 

Journalisten eller källan måste uttrycka sig klart och tydligt.  

 Förenkling – komplexitet måste ersättas av förenklingar utan för många argument och nyanseringar. 

 Polarisering – polarisering och konflikter fångar uppmärksamhet. De väcker känslor och förenklar 

också ofta olika uppfattningar i en fråga. 

 Intensifiering – dramatik såsom utbrott, strejker och våld är spännande och möjliggör ett 

intresseväckande berättande. 

 Konkretisering – att uppmärksamma det som är konkret eller konkretisera det som är abstrakt är två sätt 

att fånga människors uppmärksamhet. 

 Personifiering – att lyfta fram människan är ett enkelt sätt att möjliggöra identifikation. 
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(Hernes, 1978 se Nord & Strömbäck 2002:34-36)  

 

Dessa tekniker för att fånga publikens uppmärksamhet utkristalliserades med utgångspunkt i 

att det idag finns ett överskott av information och ett underskott av uppmärksamhet. 

Teknikerna går att urskilja i det material som ligger till grund för vår analys men vi är här 

också intresserade av att belysa att de även används av mediernas källor för att i sin tur fånga 

mediernas uppmärksamhet. De av Hernes (1978) identifierade teknikerna verkar således i 

båda riktningar mot publiken och mot källorna – och kan på så sätt kopplas till medielogiken. 

Tillsammans med kännedom om grundläggande nyhetsvärdering, ökad insikt om 

medielogiken och genom att förse nyhetsredaktionerna med ett medieanpassat material skapas 

ökade möjligheter till genomslag i media. Detta är ingen raketvetenskap för professionella 

källor och etablerade aktörer, men en kunskap som till synes appliceras av allt fler och nya 

grupper av källor än tidigare. Vi kommer att utveckla det här resonemanget längre fram men 

för att inte gå händelserna i förväg behöver vi titta närmare på källorna för att sedan 

återkomma till källstrategier.  

2.6 Nyhetskällorna 
Sahlstrand definierar i sin avhandling vad som är en nyhetskälla med följande 

sammanfattning:  

 

”Nyhetskällor kan delas in i muntliga källor som exempelvis politiker, företagsledare, experter anställda eller 

studerande och icke-muntliga som exempelvis skriftliga dokument eller andra nyhetsmedier. Muntliga källor kan 

vidare delas in i elit- och icke-elitkällor. Med elit avses ofta en politisk och myndighetsutövande elit men kan 

också inbegripa en inkomst och utbildningsmässig elit. Exempel på typiska elitkällor är ministrar, chefer i större 

företag eller ordföranden i större organisationer. Exempel på icke-elitkälla är anställda, arbetslösa eller studenter. 

Vad som är en elit eller ickeelitkälla är inget förutbestämt utan måste definieras i det aktuella fallet. Man skiljer 

traditionellt även på anonyma och icke-anonyma källor. De anonyma står inte med namn men det kan ändå vara 

möjligt att identifiera en anonym källa med hänvisning till kön eller position i samhället.” (Sahlstrand 2000:11) 

 

Det finns många aspekter av hur maktkampen bakom nyhetsutrymmet i traditionella 

massmedier ser ut. Vi kan nämna ekonomiska och juridiska faktorer och faktorer som berör 

publikens intressen. Vad som däremot är centralt för vad som faktiskt i slutändan blir nyheter 

är källornas inblandning. Utan källor finns det ingen möjlighet att producera nyheter, då 

återstår endast fiktionen. Utbytet mellan journalist och källa beskrivs av Strömbäck som en 

handelstransaktion där källorna vill nå ut till nyhetsmediernas publik och nyhetsmedierna vill 
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kunna producera relevanta nyheter (Strömbäck, 2009:155). Att förhållandet mellan 

journalisten och källan är nödvändigt för att nyhetsproduktionen ska vara möjlig betyder 

däremot inte att förhållandet är okomplicerat att förklara. I forskningen kring nyhetskällor 

finner man delade meningar om hur förhållandet mellan de två parterna ser ut. Eftersom 

nyhetsredaktionerna ständigt letar efter potentiella nyheter skapar det möjlighet för källor att i 

ett första steg försöka intressera journalisten med sina anspråk på nyhetsutrymme. 

I och med det enorma utbudet av potentiella nyheter med intressenter från alla 

håll krävs det att informationen som önskas bli publicerad passar nyhetsvärdering och 

medielogik. Här skapas en konkurrens om journalisternas intresse som kan beskrivas som 

ojämn fördelad, där aktörer med tunga positioner i samhället har en betydligt större chans att 

få sin röst hörd än andra. I Policing the Crisis: Mugging, the state, and law and order 

beskriver Hall et al. (1978) hur personer med mycket makt, vare sig det gäller politisk, 

kulturell eller ekonomisk makt, har ett band mellan sig och nyhetsmedierna vilket gör att de 

påverkar nyhetsmediernas innehåll genom att sätta agendan om vad som diskuteras och vad 

som i sin tur inte får plats (Hall et al. 1978:56). Den grupp människor som besitter den här 

makten kallas primary definers. Att de kan upprätthålla det här maktförhållandet till 

nyhetsmedierna beror dels på grund av det ömsesidiga utbytet men också genom att de 

personer som tillägnas rollen primary definers i stor utsträckning har samma sociala, 

intellektuella och ekonomiska bakgrund som journalister och redaktörer (Hall et al, 1978:58). 

Samtidigt som Hall et al. förklarar detta ur ett maktkritiskt perspektiv, menar Strömbäck att 

även om de väletablerade källorna har störst makt att påverka nyhetsmedierna betyder det inte 

att källorna har kontroll över vad som verkligen blir nyheter. Han menar att det infinner sig en 

maktbalansering där källan har möjlighet att påverka, men att journalisten har den 

bestämmande makten över det som publiceras (Strömbäck, 2009:161). 

2.7 Källstrategi 
Det finns många kanaler för en källa att nå ut med budskap och information men 

nyhetsmediet utgör, enligt flera olika bedömare, den viktigaste (Sahlstrand, 2000: 187). För 

att nå ut i nyhetsmedierna använder sig de professionella källorna av särskilda 

påverkansmetoder eller så kallade källstrategier. Till de vanligaste och mest effektiva hör 

exempelvis exklusiv information, personlig kontakt med enskilda journalister, presskonferens 

och pressmeddelanden, annonsering och debattartiklar (Petersson & Carlberg 1990: 170-171). 

Hyllkilometrar av handböcker, ett ökat antal professionella praktiker och forskare som 



 17 

Sahlstrand gör det klart att det finns en mängd andra sätt för att nå ut i medierna men ett 

grundvillkor är att källan har ett klart formulerat budskap. 

Professionella källors källstrategier är dominerande och tydliga i det dagliga 

nyhetsflödet. Vår uppsats utgår ifrån resonemanget att också mindre etablerade och nya typer 

av nyhetskällor börjar träda fram som en effekt av ökad kunskap och förståelse för hur 

nyhetsmedierna fungerar. Sahlstrand citerar inledningsvis Gans (1979) i sitt resonemang kring 

källstrategier ställt i ljuset av ett samhällsintresse: ”Public agencies, voluntary and 

professional organizations and most indiviuals either cannot afford or are not allowed to 

advertise; consequently, they depend in the news media for visibility”.  Något som också 

Jerry Palmer resonerar kring när han konstaterar att mindre bemedlade organisationer sällan 

har möjlighet till påverkan på nyhetsmedierna. För att öka möjligheterna till inflytande är ett 

sätt att bygga trovärdighet genom att exempelvis etablera kontakt med ett urval av för 

organisationens område relevanta journalister (Palmer 2000:57).  Vad vi kan konstatera här, 

är att de mindre organisationernas eller företagens enda chans att nå ut med sitt budskap är, att 

lära sig hur nyhetsmedierna fungerar och hur man tillämpar källstrategier. Sahlstrand pekar på 

att mediernas uppmärksamhet är selektivt riktat mot de stora källorganisationerna vilket 

resultaten avhandlingen De Synliga också stödjer. Genom att bli mer professionell kan en 

liten organisation alltså få större del av mediernas uppmärksamhet. Att generellt betrakta 

källstrategier som oförenliga med samhällsintresset och att kunskaper om hur man anpassar 

sig som källorganisation enbart skulle vara något som är förbehållet etablissemanget förefaller 

Sahlstrand därför djupt orättvist. Ett konstaterande är att vid tiden för hans studie har de flesta 

potentiella nyhetskällor ett underläge i nyhetssystemet. Rutiner i nyhetsförmedlingen bidrar 

starkt till att stora institutioner och samhällseliter har en priviligerad ställning i 

nyhetssystemet.  De som har mest att vinna på källstrategier är de källor som har minst 

resurser i samhället och som får komma till tals minst i nyhetsjournalistiken. På så sätt kan 

källstrategier minska ojämlikheten i nyhetsmediernas representation av olika grupper.  

”We are living in increasingly ’promotional times’”. Med den inledningen 

belyser medie- och kommunikationsforskaren Simon Cottle i News, Public relations and 

Power (2003:3) specifikt de strategier som miljöorganisationer och aktivister använder sig av 

för att nå tillträde till de etablerade nyhetsmedierna. Ett område som, enligt Deacon i samma 

bok, tjänar ett gott syfte för undersökningar kring relationen nyhetskällor och media: 
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Over recent decades a few powerful environmental pressure group shave become significant players in the 

global policy-making arena and have become very well attuned to the demands of the news media (Cottle red. 

2003:117).  

Genom att studera huruvida dessa politiskt marginella grupper lyckas eller inte i 

sina mediestrategier, kan vi få insikt i de institutionella utmaningar som dessa grupper står 

inför samt de faktorer som ger de redan etablerade elitkällorna företräde. Deacon påtalar 

vikten av att inte dra alla grupper över en kam eftersom deras strategier, politiska avsikter och 

resurser varierar, och delar därför in källorna i intressegrupper, transnationella 

påtryckargrupper och radikala nätverk på gräsrotsnivå. 

2.8 Diskussion kring val av teoretiska utgångspunkter 
De teorier vi har valt som utgångspunkter för vår studie hänger i många avseenden samman 

med varandra. Gränserna för var en teori tar vid och var en annan slutar är inte alltid lätt att 

avgöra. Detta av det självklara faktum att teorierna är naturliga påbyggnader av varandra och 

att ämnet som sådant är tvärvetenskapligt. Vår ambition med teoriavsnittet är att ge en solid 

teoretisk bakgrund för att längre fram i uppsatsen skapa en välförankrad analys men också att 

skapa en god förförståelse för ämnet hos uppsatsens läsare.  

Många av de teorier vi redogör för kan tyckas vara aningen vetenskapligt nötta 

som exempelvis Hvitfelts kriterier och Westerståhls objektivitetskriterier men de tjänar sitt 

syfte väl i sammanhanget då vi studerar nyhetsrapporteringen och journalisternas hantering av 

material och källor. Andra teorier är av nyare karaktär (Manning 2001, Cottle 2004, Fenton 

2010, Strömbäck 2009) och har skänkt värdefull struktur till vår analys.  
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3.Metod 

3.1 Urval och avgränsningar 
I uppsatsen har vi valt att studera fyra dagstidningar, varav två är morgonpress och två är 

kvällspress. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet får representera morgonpressen med 

hänsyn tagen till rikstäckningen medan Aftonbladet och Expressen representerar 

kvällspressen. Grisskandalen uppdagades på morgonen 24 november 2009 och det är också 

det datum vi använder som startpunkt för våra artikelsökningar. Vår sökning sträcker sig två 

veckor framåt i tiden till den 6 december. Avgränsningen på två veckor har vi gjort eftersom 

vår kvalitativa ansats till materialet skulle bli möjlig att utföra. Att vi ville studera en 

tidsperiod över två veckor beror också på att vi inte ville gå miste om att upptäcka intressanta 

skillnader i rapporteringen över tid. 

Sökningen gjordes via artikeldatabaserna Presstext och Mediearkivet Retriever då inte 

någon av de två databaserna inkluderar alla de fyra tidningar vi valt ut. Vi använde oss av 

sökorden och kombinationer av:  

- Vanvård 

- Gris 

- Lars Hultström 

- Grisbönder 

- Djurrättsalliansen  

- Swedish Meats 

 

Utifrån sökresultatet valde vi ut de artiklar som var renodlade nyhetstexter och som behandlar 

ämnet Grisskandalen. 

Vi har, som ovan nämnt, begränsat våra studieobjekt till redaktionella 

nyhetstexter och har uteslutit opinionsbildande texter då vårt främsta mål med uppsatsen har 

varit att studera nyhetskällorna. Med våra urvalskriterier fick vi fram sammanlagt 17 

nyhetsartiklar som behandlade ämnet. Då ingen av databaserna konsekvent publicerar artiklar 

i sitt kompletta format använde vi oss av kopior av mikrofilmade artiklar för att få en 

helhetsbild av artiklarnas komposition, placering och intertextualitet. Vi valde att utelämna 

publicerade artiklar på tidningarnas hemsidor, med hänsyn tagen till att det nätbaserade 

materialet är föränderligt och möjligt att korrigera i efterhand. Nyhetsartiklarna som gick i 

tryck är därför en säkrare källa för hur rapporteringen faktiskt såg ut.   
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De intervjuer vi gjorde med berörda journalister på TV4 Kalla Fakta, Sveriges Radio Ekot 

och SVT Uppdrag Granskning har fungerat som bakgrundsmaterial och för att skapa oss 

förståelse för vilka faktorer som bidrog till att nyheten blev en så stor nyhet som den blev.  

3.2 Kvalitativ textanalys 
Som analysmetod har vi valt att använda oss av en kvalitativ textanalys. En metod som ofta 

används för att bearbeta texter av olika slag, det kan till exempel röra sig om tidningsartiklar 

som i vår studie men också andra typer av dokument, vars art skiljer sig beroende inom vilket 

ämne man verkar som forskare. Genom att studera texter kvalitativt söker forskaren förståelse 

för samhälleliga strukturella förhållanden utifrån givna frågeställningar (Fejes & Thornberg 

red. 2009:136–138). Studierna bygger på systematiska tolkningar av texterna vilket ger ett 

resultat som blir beroende av oss som uppsatsförfattare, eftersom vi gör tolkningarna. För att 

analysen ska vara legitim kräver den tolkande analysen en stark koppling till teori och 

resonemang (Jarlbro red. 2000:79–80).  

3.3 Tillvägagångssätt  
Anledningen till att vi har använt oss av det hermeneutiska tillvägagångssättet är att vi främst 

är ute efter att studera hur bevakningen har sett ut och vilka källor som har varit framträdande 

på olika sätt. Efter att ha sorterat in de valda artiklarna i datumordning började vi med att läsa 

igenom samtliga artiklar för att få en överblick av, och större kunskap kring, materialet. 

Utifrån Deacon (2007) och Dahlgren (2000) konstruerade vi sedan ett analysschema som vi, 

efter tester på slumpvis valda artiklar, reviderade för att få ett analysschema som gav en god 

möjlighet att tolka materialet utan praktiska metodologiska problem. Vi använde oss av 

tematiseringar för att strukturera upp frågorna till materialet. Kategorierna vi använde oss av 

var texternas mediala sammanhang, intentioner, produktionsomständigheter, uppbyggnad, 

källor och språk. Vi har arbetat fram kategorierna med hänsyn till vårt valda material 

bestående av nyhetsartiklar och med stöd från Dahlgrens tolkningskretslopp (Jarlbro red. 

2000). Under dessa kategorier har vi vidare använt oss av underfrågor och tolkat tendenser 

som vi har sett i materialet med tematiseringarna som ramverk. 

3.4 Metodkritik 

Att vi har valt en kvalitativ ansats gentemot materialet har krävt stor förståelse för de 

metodologiska faror som kommer med valet av att tolka nyhetstexter. Forskarens subjektiva 

bedömningar i kvalitativa undersökningar kan ha större inverkan på resultaten än i andra 

metodologiska förhållningssätt. På så sätt måste vi vara medvetna om att tolkningarnas 
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resultat till stor del beror på oss som studenter. Här får metodens struktur och ett kritiskt 

förhållningssätt under arbetets gång verka som en garant för den vetenskapliga analysens 

giltighet. Skrivandet tillsammans har bidragit till att stärka legitimiteten av analysen då vi 

hela tiden har diskuterat vårt tolkande av artiklarna. Vi tror själva att diskussionerna således 

ökat den kritiska hållningen gentemot vårt metodologiska tolkande.  

Det finns begränsningar i innehållanalysen som metod inte minst när det är fråga 

om att studera källors påverkan och medverkan i texterna. Vi som analyserar materialet har 

endast möjlighet att se de källor och den information som är synlig för läsaren. Problemet 

lyfts upp bland annat av Strömbäck (2009) och Sahlstrand (2000) som båda menar att 

innehållsanalysen till viss del lämnar mer att önska, som egentligen bara är möjligt att 

åstadkomma genom intervjuer med den skrivande journalisten bakom en text (Sahlstrand, 

2000:236, Strömbäck, 2009:156). Studiens omfattning hade inte rymt ett sådant 

tillvägagångssätt kombinerat med analysen av texterna av rent utrymmesmässiga skäl men det 

öppnar för vidare studier i det specifika fallet Grisskandalen. 
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4. Analys 

4.1 Rapporteringen  

4.1.1Grisskandalen i pressen – första dagen 

Denna första dag av rapportering står vi inför materialet bestående av fem nyhetsartiklar i de 

fyra tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Vi har, 

som tidigare klargjorts, valt bort uttalat opinionsbildande texter såsom ledare, insändare och 

debattartiklar så vårt analytiska sammanhang är nyhetsartiklar i dagstidningar i morgon- eller 

kvällspressgenren. Detta ställer en viss typ av förväntningar på texterna, från själva mediet 

som förmedlar till läsare och tolkare av texterna. Förväntningshorisonten (Jarlbro red. 

2000:86) vi här kan skönja är nyhetsmediets krav på texten det vill säga vad den behöver 

innehålla för att kvalificera in och publiceras som nyhetsartikel. Läsarens 

förväntningshorisont består i sin tur av förväntningar om en informativ, saklig och opartisk 

nyhetstext. Detta ska vi titta närmare på längre in i analysen och vi återvänder här till den 

urvalsprocess som bygger grunden i nyhetsvärderingen.   

4.1.2 Tidningarnas nyhetsvärdering 

Den journalistiska magkänslan för vad som är en bra nyhet eller inte (McQuail 1996 se Nord 

& Strömbäck, 2004:223) behöver inte vara vidare utvecklad för att identifiera avslöjandet om 

vanvård av svenska grisar som en fullträff i nyhetssammanhang. Att nyheten väcker starka 

känslor råder det knappast någon tvekan om. Kammaråklagare Christer Sammens uttalar sig i 

Expressen med orden: ”I inslagets som jag har sett ser man grisar som tamejfan sitter 

ihopklistrade med varandra och biter på en gris som ligger död”, och Scans 

kommunikationsdirektör Margareta Thorgren som säger: ”Det är en katastrof”. De upprörda 

känslorna kommer framförallt i uttryck i allmänhetens reaktion på nyheten dagarna efter 

publicering, vilket dock är något som vi inte tittar närmare på i denna studie.  

 

Vid närmare analys kan vi se att materialet som presenterats av Djurrättsalliansen berör nio av 

de tio punkter som Hvitfelt (1985) redogör för: 

 

Nyheten avslöjar ett eventuellt brott vilket också blir tydligt i Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladets rubriker: Polisen utreder vanvård på grisfarmer (DN 091125) och Grisfarmare 

pekas ut som djurplågare (SvD 091125). Djurplågeri kan ge djurförbud och straffas med 

böter och fängelse i upp till två år vilket förtydligas av Dagens Nyheter som är den tidning 
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som lyfter fram vinklen på brott tydligast av de fyra tidningarna denna första dag i 

rapporteringen.  Aftonbladets artikel (AB 091125) bär också fram vinkeln om brott, om än 

inte lika explicit i rubriken utan att mer indirekt i texten lägga fram misstanken om korruption 

och bedrägeri. Den politiska kopplingen är också tydlig då jordbruksminister Eskil 

Erlandsson är den som är ytterst ansvarig för djurskyddslagstiftningen inom svensk 

grisnäring. I tre av de fyra tidningarna kommenteras nyheten direkt av politiska företrädare: 

”’Enligt det jag sett efterföljs inte lagen’, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson” (DN 

091125) och samma minister citerad i Svenska Dagbladet ”Det jag har sett är väldigt ledsamt” 

(SvD 091125), samt folkpartisten Marit Paulsen: ”Jag blir förbannad” (Exp 091125). Det 

ekonomiska kriteriet uppfylls med råge genom att nyheten rör den svenska köttnäringen, 

produktion och försäljning av griskött till en omfattande skara konsumenter. I detta fall anses 

den ekonomiska aspekten vara av vikt inför det faktum att nio miljoner kilo julskinka ligger 

och väntar i diskarna och ”varor från gårdarna kan nu spridas över hela landet – lagom till 

julhandeln” (Exp 091125).  

Kravet på kort geografiskt och kulturellt avstånd uppfylls genom att nyheten rör 

svenska grisar och grisgårdar i hela landet. Vidare är nyheten ett förhållande som är 

pågående, det vill säga nu och av minst sagt sensationell karaktär, något som lyfts fram 

tydligast i kvällspressen med rubriker som: Här blev de kannibaler (AB 091125), och med 

citat som: ”Vi är inget tortyrcenter för grisar” (Exp 091125).  

Till viss del är nyheten också överraskande eftersom den svenska grisnäringen 

bedöms vara och marknadsförs som en näring präglad av hög standard och sträng lagstiftning.   

Nyheten cirkulerar kring en högt uppsatt företrädare för branschen, det vill säga 

en elitperson som står som föremål för anklagelserna. Swedish Meats ordförande Lars 

Hultström lyfts fram i samtliga artiklar genom formuleringar som: ”På köttpampen Lars 

Hultströms gård i Sörmland utspelades rena skräckscener” (AB 091125) och ”ordförande för 

Swedish Meats, vars gård är en av de utpekade, tar nu en time out” (SvD 091125). 

Nyheten bedöms av oss även kvalificera in under Hvitfelts (1985) kriterium som 

enkel att beskriva, det handlar här om sjuka och vanvårdare grisar och inte om komplicerade 

förhållanden eller resonemang. Den är även både viktig och relevant då det rör 

missförhållanden hos en stor andel grisfarmare vilket i sin tur berör en större del av 

befolkningen som köttätare. 

Att nyheten utspelar sig under kort tid men som del av ett tema kan inte 

uppfyllas i den här inledande fasen av nyhetsvärdering eller bedömning av den första dagens 

rapportering utan är mer relevant i en retrospektiv analys om händelsens kvalitet som nyhet.  
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Däremot är nyheten klart och tydligt av det negativa slaget som är det näst sista kriteriet i den 

Hvitfeltska nyhetsvärderingsformeln.  

Här kan vi se att de grundläggande krav som också Johansson (2008) och 

Hadenius & Weibull (2005) hänvisar till, något intressant för läsekretsen och pågående i 

närheten, är till råge uppfyllt liksom de strukturella kriterierna såsom de ekonomiska och 

ideologiska ramarna för nyhetsproduktionen. Varför vi drar denna slutsats, är att nyheten får 

ett mycket stort genomslag denna onsdag den 25 november 2009. Hur stort och på vilket sätt 

ska vi titta närmare på, men först kan vi konstatera att det tionde och avslutande kriteriet som 

inte uppfylls är nyhetens källa som elitpersoner. Här är ursprungsmaterialets källa en icke-

elitkälla vilket i det här fallet, snarare spär på nyhetsvärdet än stjälper det. Här framkommer 

ett David och Goliat-drama där den lilla organisationen Djurrättsalliansen utmanar den 

mäktiga köttnäringen (Swedish Meats och de utpekade bönderna). En kamp som utspelar sig i 

medierna med läsarna som domare.  

Att nyheten får så stort genomslag som den får beror sannolikt också på att 

initiativtagarna bakom avslöjandet Djurrättsalliansen visar prov på synnerligen god kännedom 

om de medielogiska förhållanden som råder. Djurrättsalliansens uppenbara fokus är att nå ut 

med sitt budskap och nyhetsmedierna vill producera relevanta nyheter. I teoriavsnittet har vi 

kortfattat behandlat de strategier som källor tillämpar för kommunikation med och via media 

och här blir några av dessa strategier tydliga: 

Tiden för nyheten – tajmingen är synnerligen avgörande för nyhetsvärdet. 

Avslöjande av vanvård av grisar en månad före jul gör ämnet minst sagt aktuellt.  

Bilderna – Djurrättsalliansens rapport byggs upp av bildmaterial i både 

stillbilds- och rörligt format vilket starkt kan bidra till en eventuell publicering.  

Nyheten rör en elitperson – materialet inbegriper en mängd gårdar och 

grisproducenter, men pekar framförallt ut en elitperson som aktör i frågan.  

Exklusivitet – här blir kontakten med den enstaka journalisten tydlig (Pettersson 

& Carlberg, 1990). Djurrättsalliansen gav Sveriges Radio Ekot exklusivitet till materialet 

vilket kompenserar organisationens svagare trovärdighet som icke-elitkälla. Här kan vi dra 

direkta paralleller till Palmers (2000) resonemang om vikten att bearbeta enskilda journalister 

som avgörande för mindre bemedlade organisationer. Sveriges Radios publicering och 

trovärdighet som kanal leder till att övriga nyhetsmedier hakar på, trots källans relativa 

anonymitet.  

Sammantaget är resultatet att de analyserade nyhetsmediernas grindvakter slår 

upp portarna på full gavel och rapporteringen blir intensiv.  



 25 

4.1.3 Artiklarnas uppbyggnad 

Det stora nyhetsvärdet som tillskrivs materialet blir tydligt i artiklarnas storlek, format och 

kompositioner. Aftonbladet och Expressen viger var sitt uppslag för nyheten i nyhetsdelen 

och ramar in materialet under vinjetterna Grisskandalen respektive Grislarmet. 

Kvällstidningarna applicerar samma typ av journalistiska grepp vad gäller just utformning av 

materialet med stora och många bilder, feta rubriker som löper över uppslaget, underrubriker, 

grafik, faktarutor och tyckande texter såsom krönika och insändare.  Dessa journalistiska 

grepp för att fånga läsarens uppmärksamhet är karaktäristiska för nyhetsmediet kvällspress 

som sådant, och här sker inget undantag.  Magstarka bilder på smutsiga grisar ligger direkt 

under de alarmerande rubrikerna. Det blir här tydligt att ett antal medialiseringstekniker 

(Hernes, 1978) tillämpas såsom tillspetsning och dramatisering i formulering av rubrikerna 

med stark sensationsretorik som exempelvis Skräckkött säljs till jul (Exp 091125) och Här 

blir de kannibaler (AB 091125). Greppet att använda ett dramatiskt språk är karaktäristiskt 

för kvällstidningarna och följer den medielogik som råder för deras format.  

De respektive morgontidningarna ger nyheten en helsida var, vilket i 

morgontidningsmått mätt tillskriver nyheten stort nyhetsvärde. Också här spelar bilderna på 

smutsiga och vanvårdade grisar en central roll, men sakligheten och neutraliteten i rubrikerna 

och artiklarnas utformning bidrar till en mer sansad beskrivning. Här kan vi igen återkoppla 

till förväntningshorisonter och läsarnas förväntningar på texten. Läsare av morgontidningen 

förväntar sig en saklig och balanserad rapportering. Texternas intentioner är till majoriteten 

informativa vilket är en naturlig följd av deras klassificering som nyhetstexter. Vi kan hitta 

exempel i vår analysperiod där nyhetsartiklar i de två morgontidningarna antar en mer 

propositionell och expressiv ton i texten (SvD 091127, DN 091204). Den informativa 

intentionen tillsammans med de grundläggande kraven på sanning och neutralitet lägger dock 

grunden till nyhetsartiklarnas utformning (Westerståhl, 1972).  

I analysen av den första dagens artiklar kan vi se att Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheters artiklar byggs upp av en tydlig och saklig nyhetskaraktär med ekonomiskt 

och politiskt fokus. Med hänsyn till tidningarnas politiska inriktning och rikstäckning med 

den breda målgruppen, den stora allmänheten, kan det tyckas vara en naturlig vinkling av 

materialet. Dessa kriterier för god nyhetsjournalistik finns dock även för kvällspress men 

tilltalet i kvällspressen är här, som tidigare påpekat, av mer sensationell och populistisk 

karaktär. Texternas intentioner är av expressiv och underhållande karaktär. Exempelvis är 

dokusåpakändisen och TV-bonden Karl-Petter Bergwall en sådan vinkling som stärker 

underhållningsvärdet: ”Vi är inget tortyrcenter för grisar. Om det blir en skada på en gris, så 
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gör vi allt för att den grisen ska må bra.” (Exp 091125). I det här specifika fallet tjänar denna 

vinkling på TV-bonden sitt syfte väl då han ger journalisten en kärnfull formulering i form av 

en metafor. Hans citat blir också underrubriken på samma artikel. Citatet med metaforen om 

tortyrcenter är ett tydligt exempel av vad Dahlgren (2000) kallar trop, ett begrepp som är 

hämtad från antiken och bygger en retorisk infrastruktur för att skapa en tillspetsad effekt i 

texten (Jarlbro red. 2000:98).  

   Praktiken stöder här teorin att nyheterna har en relativt karaktäristisk form i 

de olika medierna avseende rubriker och bilder (Hvitfelt, 1985). Artiklarnas uppbyggnad 

följer också principen för nyhetstextens uppbyggnad, med viss skillnad i ordningsföljd, vilken 

innebär att de viktigaste eller mest dramatiska uppgifterna står först i en artikel. Ett tydligt 

exempel är Aftonbladets ingress: 

 

Utrustade med kameror (hur) slog Djurrättsalliansen (vem) till i mörkret. Och kunde avslöja 

vanvården (vad) på de svenska grisfarmarna. På köttpampen Lars Hultströms gård i Sörmland (var) 

utspelas rena skräckscener. Nu tvingas han ta time-out (när och varför).  (AB 091125) 

 

De underliggande budskapen som vi kan uttolka i artiklarna är misstankarna om brott och 

maktmissbruk, det politiska ansvaret, den lilla organisationen mot den stora mäktiga 

köttindustrin, men också budskap som sållar sig till rådande diskurser kring empati och 

respekt för djuren och risken för den enskilde konsumenten.  

4.1.4 Grisskandalen i pressen – Uppföljningen 

Två dagar efter Sveriges Radio Ekots publicering och dagen efter nyhetstidningarnas 

rapportering består vårt analysmaterial av två artiklar daterade 26 november, vilket också 

gäller för den 27 november för att ebba ut i enstaka artiklar de följande dagarna för vår analys. 

Nyheten som i sitt nyhetsvärde kvalade in på i stort sett alla Sveriges nyhetsmediers agendor 

är fortfarande aktuell och får på så vis utrymme för en naturlig uppföljning i rapporteringen 

de följande dagarna. Vi har i vår inläsning av material kunnat ana att det dock redan här har 

skett en viss förskjutning från ren nyhetsrapportering till fler opinionsbildande texter i 

debattartiklar, bloggar och kolumner då antalet nyhetsartiklar snabbare än vad vi förväntat 

ebbar ut.  

4.1.5 Tidningarnas nyhetsvärdering 

Rapporteringen det första dygnet är relativt enhetlig, om än med olika infallsvinklar, och med 

hänsyn tagen till de olika nyhetsmediernas format och karaktär. De följande dagarna 

framkommer en mer skiftande nyhetsvärdering.  Dagens Nyheter placerar en uppföljande 
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halvsidesstor artikel på vänster sida i nyhetsdelen Sverige (DN 091126). Vinklingen ligger på 

Scans oanmälda besök på grisfarmar runt om i landet. Aftonbladet å sin sida, viger även 

denna dag ett uppslag för nyheten med rubriken: Plågas trots lyx och underrubriken Grisar 

som blir exklusiv skinka för 500 kronor kilot vanvårdas (AB 091126). Aftonbladet väljer 

också att följa Expressens vinkling från föregående dag på TV-bonden Karl-Petter Bergwall, 

som bär upp både artikelns bildmaterial och en kompletterande intervju i anslutning till 

artikeln med rubriken: TV-bonden: Det känns jättetungt när ett djur mår dåligt.  

Köttpampen Lars Hultström står fortfarande i centrum för nyheten och nu riktas 

ljuset på pengar och bedrägeri. Två kriterier som faller väl in i Hvitfelts (1985) principer för 

vad som är en nyhet. Här har Aftonbladet gått vidare i granskningen av det kött som kommer 

från Lars Hultströms gård för att leda in på Scans avstängning av de leverantörer som 

polisanmälts av Djurrättsalliansen. Nyheten är av vikt för såväl Aftonbladets läsare som en 

bred allmänhet, och i det här fallet, i egenskap av konsumenter. Det som blir tydligt här är 

Scans framträdande roll i texterna denna dag.  

Utan att gå händelserna i förväg, då vi behandlar nyhetskällornas roll och 

närvaro i Del 2 av analysen, är det värt att notera att Scan verkar stå som initiativtagare till 

nyhetsvinklingen i artiklarna.  Här tycks det vara Scan, en av elitkällorna, som tar taktpinnen i 

nyhetsrapporteringen vilket framträder tydligast i Dagens Nyheters artikel Scan gör oanmälda 

besök på grisfarmar, där det redogörs för att Scan diskuterar att skärpa kontrollen och 

kommer att åka ut på besök. Det finns otydligheter i nyhetsvärderingen här; inget i artikeln 

händer just nu utan texten refererar istället till händelser i dåtid för att leda texten fram till 

händelser som eventuellt, eller troligtvis, ska hända. 

För att återknyta till den kanske haltande metaforen med taktpinnen, så tar 

jordbruksminister Eskil Erlandsson dagen efter över den, nu med Svenska Dagbladet som 

kanal för sitt utspel. Valet av just orden utspel och kanal är inte slumpvis valda här utan 

bygger på dess betydelse i nyhetsprocessen som något som initieras av källan och som 

kommuniceras oftast genom en rutinkanal såsom pressmeddelande, pressträff eller exklusiv 

intervju (Sahlstrand, 2000:157). Artikeln i Svenska Dagbladet verka vara resultatet av det 

sistnämnda. Sahlstrand refererar till journalistforskaren Gaye Tuchman och hennes bok 

Making News för att lyfta fram problematiken kring att högre politiker har rätten att själva 

göra nyheter. Hon ser det som ett problem att journalister inte ifrågasätter denna rättighet utan 

förmedlar det som sägs. Man kan i fall som dessa tala om aktiva, externa nyhetsförmedlare, 

då initiativet i nyhetsprocessen egentligen förläggs utanför journalistikens kontroll (Hernes, 

1978:92). Med detta sagt, så infinner sig, i svallvågorna av en intensiv nyhetsrapportering 
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också ett tryck från berörda till ämnet relevanta källor, vilket i sin tur påverkar 

nyhetsvärderingen och urvalet av vad som blir nyheter eller inte. I detta fall är rapporteringen 

av jordbruksministerns politiska handlande relevant både sett ur nyhetskriterierna tid och 

aktualitet, händelse och elitkälla men vad vi vill belysa här är att Svenska Dagbladet låter 

ministern tala helt i enrum utan exempelvis inblandning från oppositionella politiker eller 

andra sakkunniga. Här fungerar tidningen i högre grad som kanal för det politiska budskapet 

snarare än som granskande instans. Detta kan eventuellt vara ett resultat av att utrymmet i 

tidningen är begränsat eller en spegling av tidningens ideologiska inriktning och politiska 

ståndpunkt.  

Svenska Dagbladet sätter punkt för sin rapportering av Grisskandalen efter 

artikeln om Eskil Erlandssons politiska krafttag den 27 november. Dagens Nyheter fortsätter 

däremot att rapportera, om än i notisform, kring vanvården med fortsatt fokus på olika 

aktörers agerande för förbättring och hårdare kontroll. Varför Dagens Nyheter gör en annan 

nyhetsvärdering än Svenska Dagbladet kan vi inte gå till botten med då vår textanalys som 

metod inte ger svar på en sådan fråga. Vi kan dock konstatera att Dagens Nyheter har en och 

samma journalist som upphovsman till nyhetsartiklarna, med undantag för en artikel. 

Huruvida tidningen har en speciell journalist som bevakar frågan eller om andra 

produktionsrelaterade omständigheter spelar in är svårt att bedöma. Dagens Nyheter är också 

den enda av nyhetstidningarna som i tidningsform rapporterar om Lars Hultströms avgång 

den 29 november. Nyheten tilldelas ett utrymme om en mindre halvsida med bild på Lars 

Hultström. Rubriken signalerar att vi alla vid det här laget mycket väl vet vem denne man är 

eftersom rubriken lyder: Lars Hultström avgår, vilket i annat fall kanske hellre skulle ha lytt 

Swedish Meats ordförande avgår.   

Om Dagens Nyheter i sin roll som rikstäckande tidning eller faktumet att samma 

journalist bevakat och rapporterat kontinuerligt kring turerna i Grisskandalen, eller eventuellt 

både och, ligger till grund för den sista i raden av artiklar i tidningen låter sig också vara 

osagt. Nästan två veckor efter den första artikeln publicerar Dagens Nyheter en exklusiv 

intervju med Lars Hultström.  Om initiativet till artikeln ligger hos journalisten eller källan är 

inte uttalat, och här växlar textens intention från informativ till mer expressiv och av 

förklarande karaktär. Det är en artikel med en högst personlig vinkling som leder 

associationerna till bikt och förlåtelser. Dagens Nyheters vinkling kan vara resultatet av den 

goda journalistikens ambition att visa olika sidor av samma fråga och ge nyhetsvärde till 

tidningens insatta läsare. Denna artikel sticker ut i sitt utförande på samma sätt som 
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Expressens granskande artikel samma dag den 29 november som är tydligt informativ och 

granskande propositionell i sin intention.  

4.1.6 Artiklarnas uppbyggnad 

Det minskande men fortfarande påtagliga nyhetsvärdet visar sig även här i artiklarnas 

utformning. Bilderna från Djurrättsalliansen präglar de artiklar som publiceras även den 26 

november vilket vittnar om de fortfarande inte är förbrukade utan tjänar ett illustrerande syfte. 

Artiklarna är fortfarande placerade på nyhetssidorna i de aktuella tidningarna men antar nu 

formen av halvsidesartiklar och notiser med mindre bilder på de källor som uttalar sig i 

texterna. Några avvikande exempel utkristalliserar sig i en närmare analys.  

Expressens artikel från den 29 november är placerad i delen Söndagsextra under 

vinjetten Dokument Expressen. Rubriken i fet och stor stil är ett konstaterande Bilderna som 

fick julskinkan att förlora sin smak. Uppslaget byggs upp av tre stora bilder från 

Djurrättsalliansens material och en granskande text med ett stort antal källor, närmare 14 

stycken. Tre journalister har arbetat med texten och tidningen har således tillskrivit artikeln 

stort nyhetsvärde sett ur både utrymme och resurser. Artikeln är den enda i sitt slag som antar 

en uttalad kritisk granskning av hela Grisskandalen och med hög journalistisk ambition och 

källbalansering förmedlar den stora bilden av den infekterade frågan till sina läsare. Något 

som är att förvänta med hänvisning till placeringen under vinjetten Dokument Expressen. 

4.2 Journalisten och källkritiken 

4.2.1 Journalisten och källkritiken 

Nyheten som Grisskandalen slog uppenbart upp portarna hos de stora nyhetsredaktionerna 

efter det att Djurrättsalliansen hade släppt sin kampanj om deras avslöjanden på de svenska 

grisgårdarna. Det väl bearbetade materialet och kampanj i kombination med Sveriges Radios 

Eko-redaktions tidiga publicering gav således nyheten stor betydelse. Det finns skillnader i 

hur de olika tidningarna behandlade Djurrättsalliansens ursprungsmaterial trots att alla 

nyhetsmedier har i sitt ansvar att förhålla sig objektivt och källkritiskt till sitt material. 

Ursprungsmaterialet som kommer från Djurrättsalliansen består främst av det bildmaterial de 

har samlat in samt statistik och information knuten till deras undersökning.  

Det är inte konstigt att tidningarna har använt sig av bildmaterialet som 

organisationen har tagit då det ger starka intryck och högt nyhetsvärde. Utifrån begreppen 

objektivitet och källkritik väcker framställandet av bilderna vissa frågor.  I Expressens artikel 

första dagen finns en stor bild kompletterad av en mindre som visar upp klart otäcka sidor av 
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grisuppfödningen med en bildtext som skriker ”En skandal” (Exp 091125). 

Djurrättsalliansens agenda är på många sätt väldigt tydlig, det är i sig inte problematiskt då 

källkritiken och objektiviteten inte kräver någon form av uteslutande av tydligt tendensiösa 

källor (Thulén, 2000:67). Däremot så kräver det större tillförsikt gentemot materialet. 

Expressen har liksom de andra tre tidningarna publicerat bildmaterial första dagen och låtit 

olika berörda källor bemöta bilderna.  

Den kritiska hållningen mot materialet består i att bilderna bemöts och kritiseras 

av de utpekade för att inte spegla verkligheten, kritiken får däremot inget utrymme i 

presentationen av Djurrättsalliansens material i tre av tidningarna första dagen. Bilder och 

bakgrundsinformationen presenteras nämligen som bevisning i med hjälp av bildtexter och 

referenser till materialet som inte på något sätt är kritisk i tidningarna Expressen, Dagens 

Nyheter eller Aftonbladet. Dagens Nyheter drar slutsatsen i en bildtext tillhörande en bild från 

Djurrättsalliansen föreställande vanvårdade grisar att ”Djurrättsalliansen har kartlagt hundra 

grisuppfödningar I Sverige under två år. Djurplågeriet är utbrett.” (DN 091125).  

Vad som i tidningarna presenteras som fakta finns dock enligt den källkritiska 

principen om tendensfrihet anledning att betänka då materialets upphov kommer ifrån en 

organisation med tydliga politiska motiv för att få ut bilderna. Svenska Dagbladet avviker här 

något i sin presentation av det starka bildmaterialet. De använder några få språkliga markörer 

för att ställa på så sätt inte köpa materialet rakt av.  

 

Djurrättsalliansen har besökt ett hundratal gårdar under två års tid. Gruppen hävdar att den funnit en rad 

missförhållanden. Flera grisar har skador på benen och det saknas halm i boxarna. (Bildtext,SvD 091125).  

 

Det som skiljer Svenska Dagbladet presentation av materialet är således inte mycket men 

genom att de förklarar att det är Djurrättsalliansen som hävdar att det förhåller sig på det här 

sättet är en tydlig kritisk hållning jämfört med de andra tidningarna som snarare anser att det 

hela är med stor tydlighet bevisat. Hur den kritiska bedömningen av bildmaterialet skulle vara 

gjord finns inte någonstans att finna i artiklarna. I reportaget som först publicerad av Daniel 

Öhman på Sveriges Radio Ekot samt i en intervju vi har gjort med honom visar han på stor 

transparens på vilka grunder han publicerade materialet. Daniel Öhman var på plats för att 

verifiera bildernas äkthet när de tog s från den mest omtalade gården Blackstaby gård som ägs 

av storbonden Lars Hultström. Det är också den enda delen av materialet som han kan 

verifiera. Öhman blir vad som är känt den enda källan till materialet som står utanför 
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organisationen men i första dagens publicering, använder inte någon av tidningarna av Öhman 

eller Ekot som källa för att bildmaterialet skulle vara korrekt och inte manipulerat.  

Först fyra dagar senare i en artikel i Expressen där hela förloppet från 

Djurrättsalliansens kampanj till mediernas rapportering berörs vad av bilderna som har blivit 

källkritiskt kontrollerat och det faktum att Ekot publicering ledde till att resterande 

nyhetsredaktioner hakar på (Exp 091129). Förutom den sista artikeln som publicerades under 

vår begränsade period som lyder under rubriken Ordkrig efter grisskandalen som 

publicerades i Expressen den 2 december som innehåller en debatt mellan företrädare för 

grisbranschen och för Djurrättsalliansen om de publicerade bildernas äkthet så är bilderna och 

statistiken fortsatt okritiskt behandlade.  

Det finns flera möjliga anledningar till varför tidningarna har valt att åsidosätta 

viss källkritiskt beteende gentemot bildmaterial och statistik. En av dessa kan vara att det är 

svårt att verifiera även med tekniska hjälpmedel och att en oberoende källa inte går att få tag 

på. Speciellt under stressade förhållanden. Det i kombination med att händelser som är 

dramatiska och där en stark konkurrens råder kring samma nyhet kan skapa luckor i 

noggrannheten hos journalister (Thurén, 2005:23–29). Något som framförallt stämmer med 

första dagens publicering av grisskandalen.  

4.2.2 Balanseringen av källor 

Som vi i teoriavsnittet har beskrivit så är en oberoende journalistik uppbygg på vissa 

grundvariabler. En av de viktigaste är balanseringen av röster, det gäller inte minst i 

bevakning av frågor där vi finner spridda åsikter. Det gäller i allra högsta grad i bevakningen 

av Grisskandalen där vi har sett olika typer av balanseringar gjorde av journalisten för att 

artiklarna ska uppnå en objektivitet.  

 Under den inledande publiceringsdagen där alla bevakar nyheten 

finns det en relativt god balansering av källorna som får komma till tals. Främst är det 

branschen och jordbruksministern som kommenterar den information som uppkommit, men 

också granskande experter från Länsstyrelsen. Däremot saknas kommentarer från 

Djurrättsalliansen i både Dagens Nyheter och Expressen som talande källor under första 

dagen. Det kan vara ett tecken på obalans i artiklarna, men samtidigt måste det ställas mot för 

ovan redogjorda framställning och okritiska bedömning av organisationens bildmaterial som 

bidrar till att Djurrättsalliansen får tala genom bilderna och undersökningen. Ett antagande 

skulle kunna vara att tidningarna valt att inte använda sig av Djurrättsalliansen som talande 

källa för att artikeln då skulle bli obalanserad.  
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 Den uppföljning som görs efter första dagen av tidningarna är av 

varierad grad balanserade. Balanseringen är inte helt enkelt att studera men i vårt tolkande av 

artiklarna fann vi skillnader dem emellan. Skillnaderna går att se med hjälp av tre typer av 

balansering. Den första består utav de artiklar som vi inte anser alls är balanserade. Det är tre 

artiklar vi ser som obalanserade och två av dem är kortare notiser som båda behandlar hur 

branschen utökar kontroll och krav på grisuppfödning. Båda publicerades i Dagens Nyheter 

27 och 28 november. Den tredje obalanserade artikeln består i ett politiskt utspel från 

jordbruksminister Eskil Erlandsson under rubriken Ministerns krav på grisuppfödare ökar där 

han kommenterad får redogöra för förändringar och krav han vill implementera i grisnäringen 

(SvD 091127). I fallet med de två notiserna finner vi det förstårligt att de inte kan vara 

analyserade på grund av det begränsade utrymmet vilket är en omständighet som hela tiden 

står i relation till hur väl en nyhetstext kan vara balanserad (Se teoridelen, 

Objektivitetsbegreppet). I fallet med jordbruksministern är inte platsen uppenbart begränsad 

och vad som saknas i en politisk artikel som den här skulle kunna vara en kommentar från 

oppositionell politikers röst.  

Vidare har vi sett artiklar som är delvis balanserade i sin natur, dels på ett 

liknande sätt som första dagens rapportering i Dagens Nyheter och Expressen där 

sammanfattande information ursprungligen från Djurrättsalliansen får verka som en motpart i 

artiklarna som i den en artikel är en redogörelse för hur Scan ska se till så att inte detta sker 

igen samt den artikel där den utpekade djurplågaren och storbonden Lars Hultström får tala ut 

i en längre intervju, men där Dagens Nyheter försöker balansera upp med 

bakgrundsinformationen.   

Ett lite annorlunda sätt att angripa problemet med att ha en allt för obalanserad 

artikel kan göras genom att hålla sig kritisk till en ensam källas information. I Dagens 

Nyheter Grisbönder ska granskas hårdare beskrivs vilka åtgärder som ska fungera som 

garant för djurhållningens efterlevnad efter ett möte mellan Regeringen och Jordbruksverket i 

samråd med branschen. I det här fallet kompletterar journalisten jordbruksministerns 

argumentation genom att redogöra för hur Ryssland har dragit tillbaka exporttillståndet för 

svenska grisar efter en egen undersökning av EU-ländernas djurhållning (DN 091201).  Det 

får en förlöjligande effekt på jordbruksministerns krav på förändringar, eftersom svensk 

djurhållningen inte håller tillräckligt hög klass för Ryssland som inte sällan är objekt för hård 

kritik när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter från svenskt håll.   

De återstående artiklarna följer en balansering av källor som är god. I vissa av 

artiklarna finns det visserligen källor vars syfte möjligen skulle kunna vara att verka som 
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balanserande men som istället är väldigt irrelevanta i sammanhanget. Det leder oss in på vår 

analys av källors kvalitet.   

När vi har i vår analys har försökt studera källornas kvalitet så har vi framförallt 

studerat relevans till ämnet och texten samt beroende på källornas förhållande till varandra i 

texten. Genomgående så finns det en hög kvalitet på källorna men vi finner vissa undantag där 

källans relevans av oss ifrågasätts.   

Första dagen hittar en artikel som vi anser använda sig av en källa av låg 

kvalitet. I Expressens kommenterande artikel Paulsen: Jag blir förbannad (Exp 091125) där 

EU-parlamentarikern Marit Paulsen får kommentera dagens stora nyheter om grisskandalen. 

Efter att Paulsen får uttala sig så följer ytterligare en kommentar. Expressen låter Ulla 

Karlsson, biträdande enhetschef på Statens veterinärmedicinska anstalt avvisande 

kommentera risken om att det skulle vara farligt att äta köttet som kommer från de berörda 

gårdarna. En risk som överhuvudtaget inte har nämnts någon stans tidigare i artikeln. Även 

om källan är kunnig och relevant ifall frågan tagits upp så ger artikelförfattaren källan en 

irrelevant plats i artikeln. Kopplingen till risken att exponeras av sjukt kött går att koppla till 

läsarna förväntningshorisont där tidningen blir språkrör för allmänhetens rädsla och oro. 

Tidningen axlar en roll av att redogöra för potentiella risker vilket i det här fallet och i vårt 

tyckande känns aningen krystat.  

Dagen efter publicerar Aftonbladet artikeln Plågas trots lyx där vi har ifrågasatt 

två val av källors medverkan. Det ena är försöket att få en av de viktigaste källorna i Sverige, 

nämligen statsminister Fredrik Reinfeldt att besvara frågan ifall hans familj kommer äta 

julskinka vid den närmande julen. På frågan svarar statsminister Reinfeldt att han dels inte 

kan svara för någon annan än sig själv följt av: 

 

Nu är jag inte så väldigt förtjust i julskinka till att börja med så att det har nog blivit mindre julskinka i alla fall 

(Fredrik Reinfeldt i AB 091126) 

 

Problemet här är att svaret på frågan gör honom som källa lågkvalitativ och på så sätt 

irrelevant för sammanhanget trots sin tunga position.  Följande val i samma artikel är en 

uppföljning till huvudtexten där kända politiker samt ett undantag får svara ifall de äter 

julskinka. Relevansen att låta andra politiker svara på samma fråga som statsministern i någon 

mån svarade på är förståelig, däremot är undantaget mycket märkligt.  

 

Ja, och jag tänker inte sluta äta julskinka för att några idiotiska bönder inte kan sköta sig. Julskinkan äter jag året 

om, varför ska jag sluta med det? (Tommy Körberg i AB091126) 
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Tommy Körberg får här tillsammans med flera högt uppsatta politiker svara på frågan med ett 

ganska uppseendeväckande och underhållande svar. Däremot är kvaliteten på källan högst 

tveksam då den inte skapar någon ytterligare relevans för artikeln.  

Det exempel som vi har ställ oss mest frågande till är ur Dagens Nyheter 29e november. 

Artikeln förmedlar informationen att Lars Hultström avgår från sina åtaganden inom 

grisindustrin med kommentarer från Margareta Thorgren på Scan samt från Lena Lindström 

representant från Djurrättalliansen. Så långt i artikeln uppstår en balans, när en representant 

från Swedish Meat Kerstin Lööf citerar ur tidningen ATL:  

 

Det är bedrövligt att ett gäng mer eller mindre terrorister kan fälla människor på det här sättet 

 (DN 091129)  

 

Vi ifrågasätter främst att citatet är hämtat från andrahandskälla men också dess relevans till 

ämnet då läsaren inte har möjlighet att se den i sitt sammanhang i ATL. Den är lätt överflödig 

på slutet och verkar främst finnas där på grund av det sensationella värdet i uttalandet.  

 

4.3 Källorna  
Vår tredje frågeställning i denna uppsats är vilka källor som kommer till tals. Det enkla och 

onyanserade svaret på frågan är elitkällorna. Nyhetsrapporteringen under tiden den 24 

november till 6 december i de fyra nyhetstidningarna domineras av vad vi enligt Sahlstrands 

(2000) definition kallar elitkällor. Dessa elitkällor utgörs av högt uppsatta och berörda 

personer inom svensk grisnäring, sakkunniga och politiska makthavare. Lars Hultström, i sin 

roll som storbonde och ordförande i Swedish Meats vid tillfället för avslöjandet, är den 

elitkälla som händelserna kretsar kring och hans närvaro, muntlig eller inte, dominerar en stor 

del av texterna. Dagen för SR Ekots publicering av nyheten, tisdagen den 24 november, 

ställer sig Hultström tillgänglig för medierna och uttalar sig i SVT Aktuellts nyhetsinslag, 

vilket refereras till i två av de fyra artiklarna den 25 november: 

 

Det är klart att vi måste se över rutinerna och bli bättre, så är det ju. Vi kan alltid bli bättre. Vi har en del att göra 

här, så är det i alla besättningar, sa han till SVT Aktuellt. (SvD 091125, Exp 091125) 

 

Därefter gör sig Lars Hultström oanträffbar och meddelar via sitt mobilsvar att han har tagit 

en time out från sina uppdrag och därför inte svarar på samtal men ”välkomnar en utredning, 

jag har ingenting att dölja” (Exp 091125, DN 091125, AB 091125). Det mediala trycket på 

den utpekade ordföranden är högt och undantaget där han uttalar sig är en mejlkorrespondens 

med Aftonbladet där Hultström kommenterar sekvenser från Djurrättsalliansens film från 
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hans gård. Det är det inte förrän tio dagar senare som han framträder i en personlig intervju i 

Dagens Nyheter (091204). I denna exklusiva intervju ges han utrymme att ge sin version av 

händelseförloppet och sakernas tillstånd. Jag blir själv väldigt upprörd lyder rubriken som 

följs av ett citat om att ”inspektionerna borde göras oanmälda. Det skulle öka vår trovärdighet 

mot konsumenterna”. Denna artikel, som präglas av upprättelse och bekännelse, bryter den 

tysta närvaro som Hultströms roll som källa präglats av under nyhetsrapporteringen. I hans 

ställe träder vid ett tillfälle Svenska Djurhälsovårdens VD Jan Åke Robertsson Svenska 

Djurhälsovården in och intar en starkt försvarande ställning: 

 

Jag kan inte acceptera det här som en vetenskaplig undersökning. Det är stickprov som är gjorda på ett försåtligt 

sätt där omständigheterna är oklara. (DN 091125) 

 

Vi ska återkomma till det här citatet längre fram i vårt resonerande kring hur källorna används 

för att förtydliga, förstärka eller underminera budskap i texten.  

 

Jordbruksminister Eskil Erlandsson står i sin roll som politisk makthavare och elitkälla 

ganska oemotsagd och blygsamt kritiskt granskad i nyhetsartiklarna som har legat till grund 

aktuella för studien. Här är det viktigt att påminna om att vi inte studerar opinionsbildande 

material och en studie av sådant kan säkerligen erbjuda vinklar av mer oppositionell karaktär. 

Men tydligt är att i dagstidningarnas nyhetsutrymme står han stark på egen arena. 

  

Som vi tidigare nämnt i bedömningen av källornas kvalitet så finns Sveriges 

statsminister Fredrik Reinfeldt representerad i en artikel och bidrar med väldigt liten relevans 

till ämnet, främst då han blir porträtterad som privatperson och familjefar snarare än som 

regeringschef och ytterst ansvarig för alla frågor som rör landet och där med också frågan om 

djurhållning. Anledningen till att han får uttala säg är på så sätt inte alls knuten till hans yrke 

som politiker däremot till den medial makt och tyngd han tillskansat sig genom sin politiska 

karriär.   

En återkommande elitkälla i nyhetsartiklarna är Scans kommunikationsdirektör 

Margareta Thorgren. Vad som framträder tydligt i texterna är hennes proaktiva arbete mot 

journalisterna och hennes tydlighet i sin roll som språkrör för sin organisation. I sin funktion 

som kommunikationsdirektör ligger det i hennes uppgift att förstå hur medierna fungerar och 

vad de vill ha, vilket också sannolikt har bidragit till hennes höga närvaro i rapporteringen. I 

analyserna av texterna framkommer det att hon inte sällan är initiativtagare till kontakten med 

media. Andra branschrepresentanter figurerar i enstaka citat såsom Lantbrukarnas 



 36 

Riksförbunds Lars-Göran samt Svenska Grisföretagarnas ordförande Annika Bergman och 

visar inte prov på lika uttalade källstrategier eller mediekännedom som Scan.  

4.3.1 Elitkällornas tillträde och roll 

Vår analys bekräftar det som forskning på ämnet är rörande överens om, att elitkällor är 

överrepresenterade i nyhetsmedier. Det förklaras till stor del av att elitkällor tillskrivs hög 

nyhetsvärdering på grund av sina maktpositioner vilket gör att journalister tenderar att hellre 

bygga sin nyhet kring elitkällor (Manning, 2001:55). Nyhetsartiklarna blir alltså en 

reproduktion av maktstrukturen i samhället. Det är dock inte den enda anledningen till att 

elitkällorna är överrepresenterade. Nyhetsmedierna blir allt mer pressade av hårdare 

ekonomiska krav som skapar en situation för journalisten där det finns mindre tid och resurser 

att bearbeta nyhetsmaterialet. I vårt specifika fall beror förmodligen förekomsten av elitkällor 

till stor del på kravet av snabb nyhetsrapportering det vill säga, deadlines i textproduktionen 

och rutinisering i det journalistiska arbetet. Ett symptom som vittnar om tidspressen är 

exempelvis att tidningarna i analysen refererar till andra mediala källor, SR Ekot och SVT 

Aktuellt, i sina artiklar. Att medier använder varandra som källor är vanligt förekommande 

men kan innebära ett källkritiskt problem eftersom man förlitar sig på det andra mediets 

källgranskning. Journalisten använder sig inte sällan av de mest tillgängliga och etablerade 

källkontakterna av hög status för att skapa tyngd i materialet. Ett målande citat kring 

journalistens ibland snäva urval av källa ramlade vi över i Lundagårds intervju med en erfaren 

journalist:  

 

Journalistens hantverk har blivit ”rollbesättarens och skjutjärnet” utbytt mot en rolodex. 

(Eva Maria Bengtsson, konsumentreporter på DN, på Lundagårds hemsida 100326.) 

 

Ytterligare en bidragande faktor i fallet för Grisskandalen kan vara att nyheten läggs fram av 

en relativt anonym icke-elitkälla (Djurrättsalliansen) vilket gör det naturligt i den följande 

nyhetsrapporteringen att söka svar hos de ytterst ansvariga, som ofta är elitkällor. 

4.3.2 Icke-elitkällornas tillträde och roll 

Då vi kunnat konstatera att elitkällor är de som får mest utrymme i tidningarna så betyder inte 

det att nyhetsmedierna helt utelämnar icke-elitkällor. De icke-elitkällor som återfinns mest i 

artiklarna är olika representanter från Djurrättsalliansen men också enskilda bönder. Att 

Djurrättsalliansen får uttala sig trots att de är icke-elitkällor är i det här fallet väldigt naturligt 

eftersom de äger materialet som nyheten till stor del bygger på. Djurrättsalliansens uttalanden 
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skiljer sig något från många av de andra icke-elitkällorna som fanns att finna i artiklarna, på 

så sätt att deras uttalanden är väldigt slipade och sakliga.  

 

Vi hade kunnat fråga om lov innan vi gick dit, men då hade vi säkert fått se en helt annan bild 

(Linnea Kjellson, SvD 091125) 

 

Deras tydliga och också sansade bemötande på kritik och frågor kan till stor del bero på den 

kunskap om materialet organisationen har som producent till materialet. Dels så har de insett 

vikten av att försöka skapa ett förhållande med pressen som kan användas i senare skeden och 

därigenom är tvungna att förhålla sig till det språk som ger utlopp för en god mediebild. Ett 

förtroendeskapande arbete som inte minst gäller mindre aktivistgrupper då de inte har 

möjlighet till en fortlöpande mediekontakt. (Fenton, 2010:160). Nathalie Fenton förklarar 

också varför aktivistgrupper får större möjlighet att få plats i nyhetsmedierna på grund av den 

specialkunskap de skaffar sig på olika områden, en nischad kunskap som få journalister kan 

mäta sig med, inte minst på grund av nedskärningar. I fallet med Grisskandalen blir det därför 

omöjligt av flera skäl att ett liknande avslöjande skulle kunna göras med hjälp av 

journalistiskt arbete endast. 

Andra icke-elitkällor som går att finna i texterna är främst utpekade bönder som 

ofta hamnar i försvarsställning. Eftersom de ställs som anklagade är detta inget konstigt. 

Däremot så finns det skillnader i hur Djurrättsalliansen uttalar sig och hur de enskilda 

bönderna uttalar sig. Som tidigare beskrivet angående källornas kvalitet, så har Dagens 

Nyheter i artikeln Lars Hultström avgår (DN 091129) ett citat från Kerstin Lööf där 

aktivisterna blir beskyllda för att vara ”mer eller mindre terrorister”.  Citatet är väldigt starkt, 

begreppet terrorism efter attackerna mot USA blivit avsevärt negativt värdeladdat och det är 

på grund av det sensationella som det placeras i artikeln. Det skapar en bild av källan som 

okunnig, på grund av att den juridiska definitionen av terrorism som finns som inte 

sammanfaller med gruppens handlingar vilket gör uttalandet irrelevant och inskränkt. En 

liknande observation gjorde vi i Aftonbladets artikel Här blev de kannibaler (AB 091125) där 

tidningen ringer upp ett okänt antal utpekade bönder för en kommentar kring anklagelsen och 

bildmaterialet. Här får sex bönder uttala sig, i två av fallen är det relevanta kommentarer kring 

ämnet. De andra fyra böndernas publicerade kommentarer är mindre relevant där journalisten 

istället visar på hur obenägna bönderna är på att svara på frågor: 

 

Jag är inte intresserad, nu tänker jag titta på fotboll på tv. 

(Rolf Lindahl, AB 091125) 
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Det är frågan hur tidningens anser att kommentarer som denna är relevant för ämnet och om 

det är ett bemötande som är representativt från de utpekade bönderna. Med tanke på att 

omkring 90 gårdar anmälts och att tidningen väljer att publicera ett halvt dussin kommentarer, 

så är det oklart ifall de har ringt upp fler bönder men valt att publicera en majoritet irrelevanta 

svar och i så fall av vilken anledning. I övrigt så finner vi inte bönderna svarar med samma 

skarpa kommenterar som Djurrättsalliansen men de är inte heller lika förberedda på en 

anstormning av intervjuer i kölvattnet av avslöjandet.   

5. Slutdiskussion 
Med analysen i backspegeln och uppsatsens frågeställningar i fokus, kan vi 

sammanfattningsvis konstatera att denna studie har gett oss ökad kunskap och många av de 

svar vi sökt gällande rapporteringen av den så kallade Grisskandalen. Rapporteringen var 

under de första dygnen intensiv och gavs stort utrymme i de fyra studerade tidningarna. 

Svenska Dagbladets rapportering omfattar tre artiklar under perioden vilket är att ställa i 

jämförelse med Dagens Nyheters sammanlagda sju artiklar för samma period. Om detta beror 

på skillnader i nyhetsvärderingsprocessen, läsarförväntningar eller faktiska 

produktionsomständigheter kan vi bara spekulera i. Däremot kan vi göra bedömningen att 

nyheten har tillskrivits relativt högt nyhetsvärde i båda morgontidningarna utifrån artiklarnas 

mediala sammanhang oh komposition Vinklingarna av nyheten varierar mellan den mer 

sakliga och politiskt inriktade rapporteringen i dagstidningarna till den mer sensationella och 

medialiserade journalistiken i kvällspressen. Kvällstidningarna slår upp nyheten stort och 

viker uppslag åt nyheten två dagar i rad. Här ser vi en stark vinkling på det dramatiska och 

explicita. Båda tidningarna vinklar en del av materialet kring TV-bonden Karl-Petter 

Bergwall vilket kan bekräfta läsarförväntningar och kvällstidningarnas roll som dokusåpornas 

budbärare nummer ett. Vidare bärs temat om den lilla organisationen mot den stora mäktiga 

köttindustrin fram och journalisternas retorik underbygger vidare avsaknaden av objektivitet i 

många av texterna. Till undantagen kan nämnas den uppföljande artikeln som Expressen 

publicerar under vinjetten Dokument Expressen där journalisten närmar sig problematiken i 

skandalen utifrån ett stort antal olika perspektiv. I artikeln finns en politisk diskussion mellan 

representanter från olika partier men också bönder, Djurrättsalliansen och olika experter får 

kommentera frågan. Artikeln har även ett mediekritiskt inslag där det fokuseras på vilken 

mediernas roll har varit för att skapa legitimitet för frågan. Det finns en ett sätt som Expressen 

rör sig i rapporteringen om händelsen som blir mindre och mindre sensationsartat 

 Den dramatiska effekten och det höga nyhetsvärdet byggs framförallt av det 
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bildmaterial som Djurrättsalliansen kunde förse media med i den pågående rapporteringen 

men häri ligger också en källkritisk problematik där såväl sanningshalten i materialet och 

distansen, objektiviteten, inte kan garanteras.  

 I vår analys blir framförallt två tydliga tendenser uppenbara. Den haltande källkritiken 

som vi i det här fallet har sett och ovan berört, i behandlandet av ursprungsmaterialet, kan till 

stor del bero på de organisatoriska förhållanden som råder i tidningsbranschen med större 

tidspress och krav på nyheter med högt nyhetsvärde. Det är en konsekvens av den hårdnande 

konkurens som tilltagit när fler aktörer har stigit in på nyhetsmarknaden men där inte 

konsumtionen av nyheter har ökat (Sahlstrand, 2000:61–62). När nyhetsjakten blir mer 

intensiv försvinner en del av källkritiken, vilket vi har sett i majoriteten av de utvalda 

tidningarna. Det skapar en negativ inverkan på journalistikens syfte då källkritiken ska finnas 

som en garant för nyhetsmediernas roll som vakthund av demokratin.  

 Det som framkommer kanske allra tydligast i vår analys, är att det är elitkällorna 

som dominerar i nyhetsartiklarna. Det är branschaktörer, jordbruksministern och sakkunniga 

experter som till största delen bygger nyhetstexterna. Det här stödjer det vi uppmärksammat i 

tidigare forskning och teori om att officiella, kända eller högt uppsatta källor har ett övertag 

framför källor som saknar officiell status och inflytande när det gäller möjligheterna att 

komma till tals i journalistiken (Manning, 2001, Sahlstrand 2000, Cottle 2004). Hur stort 

övertaget är beror dock på ett antal faktorer såsom nyhetens ämne och var gränsen dras 

mellan olika källor. Studier har vidare visat på att de svenska morgontidningarna framförallt 

fokuserar på inflytelserika källor medan kvällstidningarna snarare fokuserar på nyhetskällor 

som är nationellt eller internationellt kända (Strömbäck, 2009:24–27), vilket också framgår 

tydligt i vår analys. 

 Att nyheten kring vanvården av svenska grisar präglas av en rapportering dominerad av 

elitkällornas närvaro kanske är föga förvånande med hänsyn tagen till att nyheten eller 

avslöjandet initierats av en icke-elitkälla, vilket av den anledningen gör det naturligt att det är 

elitkällorna som exponeras och ställs till svar i nyhetstexterna. Nyheten om vanvården 

inbegriper frågor som brott, maktmissbruk och politisk ansvar vilket ställer elitkällorna i 

första rummet som ansvariga för sakernas tillstånd. Ju mer nyheterna handlar om makt och 

maktutövning desto mer dominerar officiella källor och ju mer nyheterna handlar om 

vardagsfrågor desto mer förekommer vanligt folk (Strömbäck, 2009:159). Den övergripande 

slutsatsen blir med detta sagt, att förekomsten av olika källor är en funktion av nyhetens 

ämne, vilket gör att man bör vara försiktig med att dra generella slutsatser om vilka källor 

som dominerar nyhetsjournalistiken.  
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 Eftersom rapporteringen var mycket intensiv de första dygnen, spelar sannolikt faktorer 

som ovan nämnt tidpress och rutinisering i det dagliga journalistiska arbetet in, vilka inte 

sällan bidrar till nyhetsmediernas tendens att hemfalla åt redan tillgängliga och etablerade 

källor i sitt befintliga kontaktnät för att säkerställa textens trovärdighet. Elitkällornas 

dominans är dock problematisk på flera sätt eftersom mediernas uttalat ska verka för att vara 

representativ för alla grupper i samhället i sin nyhetsrapportering. Vad vi kan skönja i 

analysen är, att det finns en viss problematik i balanseringen av källorna och den 

journalistiska strävan att vara representativ snarare stjälper än hjälper tillträdet för icke-

elitkällor. I fallet med grisbönderna så har det snarare stigmatiserat denna mindre medievana 

gruppen människor och där deras närvaro i texterna antar en förlöjligande skepnad.  

 Vad som däremot blir tydligt, i detta specifika fall, är att om en nyhet innehåller de 

kriterier som ligger som grund för dagtidningarnas nyhetsvärderingar så spelar det mindre roll 

vilken status källan som initiativtagare har. Djurrättsalliansen har här lyckats kompensera sin 

eventuellt svaga trovärdighet som icke-elitkälla och aktivistorganisation med att paketera sin 

nyhet väl enligt nyhetsjournalistikens och medielogikens alla regler. Detta gör att 

nyhetsmediet som arena inte är statisk utan är tillgänglig för nya grupper att träda in dock 

under förutsättning att de lär sig tala med medierna på mediers vis.   
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7.Bilagor 
 

7.1 Analyschema 
 

 

ANALYSFRÅGOR 

 

1. Textens mediala sammanhang 

Dagstidning eller kvällstidning? 

Position - var är texten placerad i tidningen? 

Klassificering – typ av nyhetstext? 

Komposition - hur är texten är komponerad med bild, rubrik, ingress? 

Kontext - intertextualiteten med de andra nyheterna på sidan? 

 

2. Textens intentioner 

Informativ, propositionell, övertalande, expressiv, underhållande eller uppmanande? 

Vad är textens underliggande mening/budskap?  

Vilka är textens tänkta mottagare/publik? 

 

3. Textens produktionsomständigheter 

Tidpunkt? 

Material? 

Nyhetsvärdering? 

Journalistens roll? 

Journalistens förhållningssätt till materialet? 

 

4. Textens uppbyggnad 

Hur ser textens narrativa uppbyggnad ut?  

Följer artikeln nyhetstextens pyramidprincip (Vem gjorde det? Händelser? Omständigheter? 

Följder? Kommentarer?) 

Antalet källor och deras kvalitet (relevans källa/sakfråga och uttalande/kontext)? 

Elitkälla eller icke-elitkälla? 

Källan leverantör eller intressent ? 

Följs principen om minst två oberoende källor? 
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Hur låter man källan uttrycka sig? Argumenterande, försvarande, kommenterande? 

Vilka argument/värderingar lyfts fram av de respektive källorna?                                           

Hur ställs källorna i relation till varandra?  

Används en källa för att underminera eller kritisera en annan källas påstående?  

Upprätthåller artikeln den rådande diskursen om elit-källors tolkningsföreträde? 

5. Textens språk 

Språkbruk i texten? 

Språkmarkörer? 

Nominalisering ?  Passivisering?  

 

6. Textens helhet 

Värdering av hela artikeln ställt i ljuset av syfte och samhällssammanhang? 
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7.2 Intervju Kalla Fakta 
Johan Åsard 2010-04-29 

 

 

W: Blev ni kontaktade av Djurrättalliansen? 

J: Ja.  

 

W: När var det? 

J: Eh… jag kommer fan inte ihåg… men det var väl i september oktober. 

W: Någonstans där.  

J: Ja, det vet väl de själva 

 

W: Ja. 

J: Nu kommer jag inte ihåg men det får du kolla med dem, jag tror att det var någonstans där 

i alla fall.  

 

W: Hade ni haft kontakt med dem tidigare då? Visste ni vilka de var eller? 

J: Eh, näe jag visste inte vilka de var, nej.  

 

W: Hur kontaktade dem er, var det via mejl eller telefon eller?  

J: Ja, det var ett mejl, tror jag. Och telefon.  

 

W: Till dig eller till någon annan på redaktionen?  

J: Nu ställer du väldigt detaljerade frågor..(skrattar).  

 

W: Ja, det är inte jätteviktigt utan mest mer som bakgrundsinformation.  

J: Jag pratade med dem i alla fall, ja nu kommer jag ju inte riktigt ihåg men det var de som 

tog initiativet i alla fall.  

 

W: Hur presenterade de sitt material för er?  

J: Jag kommer inte ihåg i detaljer hur det var men …De sa väl i princip vad det handlade om, 

att det handlade om vanvård av grisar och att de hade bilder på det också.  

 

W: Och det var bilderna de byggde det på? Det var inte pappersunderlag? Och kampanjsidan 

också eller?  

J: Det vet jag faktiskt inte om de hade redan då. Jag såg aldrig några bilder men de sa att de 

hade bilder.  

 

W: Ok, så du tog inte del av bilderna. Ni gick inte vidare eller tyckte inte att det var 

tillräckligt intressant?  

J: Nej, anledningen till att jag tackade nej var att de… jag sa att det är så klart intressant för 

oss men de…grejen var att de ställde villkor och ville att det här skulle publiceras ett visst 

datum efter någon månad eller så jag minns inte, och då bedömde jag det som att vi inte just 

då hade möjlighet att själva titta på storyn, göra en egen undersökning och kunna göra ett 

eget arbete på det så att säga, så därför tackade jag nej, för det var för kort om tid.  

 

W: Ok, det var kort om tid men materialet bedömde du var så pass bra eller aktuellt med 

nyhetsvärde men att det inte gick att undersöka källor och fakta?   
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Ja men precis, vi måste ju göra en egen undersökning. Vi kunde ju inte bara ta deras material 

förgivet utan man måste sätta en reporter på det som gör sin egen undersökning, kollar upp 

det och kanske tar egna bilder och så vidare. Vi lägger ju normalt ned flera månader på våra 

reportage. Det var i för sig ett intressant tips men jag tyckte inte att vi kunde göra något 

vettigt av det på så kort tid eftersom de då ställde ett villkor för publicering. Och sedan så 

förstod jag ju senare också att det här skulle ju samordnas med någon egen kampanj som de 

hade. 

 

W: Ja det var ju en ganska samordnad aktion. 

J: Men annars för oss spelar det ingen roll var en tipsare kommer ifrån, är det en bra uppslag 

så är det det men vi måste ju kunna göra en egen bedömning.  

 

W: Bedömde ni att SR tog rätt beslut att publicera materialet så här i efterhand?  

J: Eh…. De fick ju kritik för det… SR skickade väl någon, en reporter besökte väl själv den 

där gården va? Tillsammans med Djurrättsalliansen för att själv bilda sig en uppfattning om 

hur det såg ut där. Och det som hände…det fanns en risk för att det skulle vara olaga intrång 

och en problematik där vad jag förstod, så jag vet inte hur han den där reportern har gjort 

med det där. Eh…jag vet inte …jag kan inte rikta någon kritik mot honom….Men för våran 

del hade inte vi möjlighet att göra det om vi inte jobbade om materialet själva.  

 

W: Har du följt rapporteringen av grisskandalen så som den rullade ut i media sen?  

J: Ja, jag noterade den.  

 

W: Ja, en sista fråga, du tog inte del av bildmaterialet men det ska vara som så att det var 

väldigt väl paketerat och proffsigt gjort, är det vanligt att ni blir kontaktade med material som 

är väldigt bearbetat så att säga?  

J: Det hör till ovanligheterna, det gör det.  

 

W: Det var allt jag hade att fråga, tack för din medverkan. 

J: Tack själv.  
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7.3 Intervju Uppdrag Granskning 

Lars-Göran Svensson 2010-04-29 
 

W: När blev ni kontaktade av Djurrättsalliansen angående vanvården av grisar? 

L-G: Ja…. det….eh… 

 

W: Kommer du ihåg det? 

L-G: Ja, jo…jag har mejlet här framför mig…… 

 

W: Du fick det i mejlform? 

L-G: Men detta är inte helt okomplicerat för att det finns en källproblematik och annat här. 

Men vi har ju varit ute tidigare och berättat att de har kontaktat oss… 

 

W: Ja, det var det jag utgick ifrån eftersom det har stått i artiklar. 

L-G: Du som ändå har satt dig in i det här, har de själva sagt det här någon gång, att de har 

kontaktat oss?  

 

W: Det vet jag inte med säkerhet, I de artiklar som jag har läst har det stått att Uppdrag 

Granskning och Kalla Fakta har blivit kontaktade av Djurrättsalliansen men tackat nej.  

L-G: Ja,…oktober, den 7 oktober kontaktade de oss.  

 

W: Och då kontaktade de dig eller redaktionen? 

L-G: Ja de kontaktade redaktionen 

 

W: Hur presenterade de materialet?  

L-G: Egentligen skulle jag vilja säga så här… Hur har TV4 förhållit sig till det här?... 

 

W: Vi ska kontakta dem också men du är den förste jag intervjuar av våra tänkta 

intervjuobjekt. Vi använder de här intervjuerna som bakgrundsmaterial till vår analys av 

materialet, texterna.  

L-G: Ja ok, om vi skulle kunna säga så här då, om jag är out-spoken, och berättar för dig att 

jag ändå får ha en inblick i vad du citerar från mig? 

 

W: Ja visst kan du kan läsa, ta del av uppsatsen och ge synpunkter. 

L-G: Det kan som sagt finnas en källproblematik. Vi fick ett mejl om att de filmat i två år och 

att de letar nu efter en lämplig kanal att få ut det här genom. Och de ville ge oss en chans att 

ta del av materialet före alla andra. 

 

W: De erbjöd er någon form av exklusivitet? 

L-G: Ja just det. Och de säger, ”vi har väldigt bra filmmaterial som vi kan tänkas oss att ni 

får använda”. Hör av er om ni är intresserade. I praktiken en anonym avsändare med en 

mejladress vi skulle återkomma till. Sedan får vi ju en DVD, en väldigt proffsigt ihopklippt 

DVD, Ett liv som gris heter den, ganska färgad… Har du sett den? 

 

W: Nej jag har inte sett DVDn, bilderna, men kampanjsajten som de sjösatte i samma veva ja.  

L-G: Väldigt proffsigt, de har gjort en fin DVD som ser ut som en köp-DVD. Råmaterial står 

det. ”Allt material är fritt att använda för media, Djurrättsalliansen ska alltid angivas som 

källa vid citering.   

 



 49 

W: Hur bedömde ni materialet, nyhetsvärde, sanningsvärde och sådant? Du sa att det var 

proffsigt. 

L-G: Det är ju klart… alltid när det kommer tips med rörligt material så jo för sjutton vi är 

intresserade. När vi tittar på materialet så inser vi att det är problem för oss därför att vi kan 

inte sända ett sådant här material när vi inte har kontroll på hur det har tillkommit. Så vi 

började fundera på… att…. eftersom det uppenbarligen var någon form av missförhållanden 

kan man ju ändå konstatera, kan vi skildra detta själva? Som sagt, kan vi göra om detta? var 

vår första tanke. Hur ska vi gå till väga för att själva kunna ta de här bilderna? Vi lät också 

ett antal djurskyddsinspektörer, fyra stycken faktiskt, ta del av materialet. De hade lustigt nog 

en konferens precis i samma veva. Vi åkte till dem med en laptop och visade de här bilderna 

och de hade en del begåvade invändningar naturligtvis. Väldigt begåvade invändningar kring 

materialet som gjorde också att…bland annat sa de såhär, det är klart att det är otäckt med 

en död gris men grisar dör. Det dör en gris kanske varje natt i en sådan här anläggning. Man 

måste ha ett begrepp om hur länge kan den ha legat, har den legat ett dygn så är det 

naturligtvis bedrövligt men den kanske dog för ett par timmar sedan och då finns det ingen 

anläggning i världen som kan liksom se det eller hålla koll på det. Så att de menade på att det 

måste finnas….eh… och det här med om hur mycket strö det var… jo men det ser inte bra ut 

men man måste  ändå få en uppfattning hur ser det ut egentligen. En massa begåvade frågor 

som vi tänkte oss att använda naturligtvis… så vi hade en del, en massa frågor men den 

nästan avgörande frågan som gjorde att vi backade ur till slut… som gjorde att vi…för vi 

funderade riktigt länge på hur skulle vi ändå kunna få få kontrollen över bilderna som är 

tagna, hur skulle vi kunna veta. De sa ju det själva att det här var 20-30 timmar som de filmat 

och som de hade klippt ned till en timme. Bara det är ju ett faktum men det avgörande var 

också att de hade ett datum när de tyckte att det skulle publiceras därför att det sammanföll 

med en stor mässa eller någonting i Jönköping eller något 

 

W: Ja, det var min nästa fråga om de ställde några krav i sambandet med publiceringen? 

L-G: Ja, jo då sa de att det är den dagen eller den veckan det gällde. Då sa vi att nä, det 

ställer inte vi upp på alltså. Ska vi göra detta så gör vi det till våran agenda. Vi kan 

omöjligtvis göra det.  Och då, det var väl ändå någon öppning när de frågade, vad tycker ni? 

När skulle vi då kunna tänka oss att publicera men då kände jag att vi kan inte ge oss in och 

förhandla när vi ska publicera. Vi publicerar när vi är färdiga. Vi vill inte ha någon annan 

agenda.  

 

W: De försökte på något sätt kontrollera er utgivning på något sätt och kunna samorganisera 

det med andra aktioner då förmodligen kanske?  

L-G: De ställde som krav att vara delaktiga i den processen när vi skulle publicera och då 

kände jag att … då försvann den sista procenten av intresse.  

 

W: Det var egentligen då tidsfaktorn eller kravet på en speciell tid som gjorde att ni valde att 

inte publicera materialet och möjligheten att hitta egna bilder?  

L-G: Ja, och sedan valde ju radion att… vad jag fattar åkte de ut någon natt där liksom och 

det ja…det är ju klart att man hade kunnat gjorde det men å andra sidan jag skulle inte känna 

mig trygg med det heller.  

 

W: Tycker du att SR gjorde rätt, högst personlig reflektion då gjorde rätt att publicera 

materialet med ett tidskrav? 

L-G: Jag tycker att det är väldigt nära gränsen för vad man som oberoende journalist ändå 

kan göra. I någon mån rättar in sig i ledet och i det här fallet visade det sig att det var väldigt 

uttänkt med kampanj den veckan. Jag tycker att det gränsar…. Sen, jag vet inte om Daniel 
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(Öhman) någon gång sagt att det var en ren tillfällighet att eller jag vet inte hur han har 

försvarat det riktigt. Jag känner att jag egentligen inte vill recensera vad han gör… 

 

W: Nej, det har jag respekt för. Han har ju lagt fram sina belägg för hans beslut att publicera. 

Han har ju också fått pris för den här historien. 

L-G: Vilket pris då? 

W: Guldspaden. 

L-G: Nä inte för detta det var för tidigare reportageserier om kötthanteringen så det är inte 

detta för han och en kollega har tidigare gjort riktigt bra reportage på temat. 

Det låter stöddigt men vi ställde högre krav på kontroll över materialet för vi vill ha koll på 

vad det är vi påstår och sedan att man går i någons ledband . Jag ska inte säga att det är, det 

är klart att det är, jag brukar alltid skoja att om det var något som kan hjälpa oss att avslöja 

Palmes mördare ja då. Men i det här fallet så har vi inte ens kontroll över det, tusen frågor 

allt är inte så klockrent, i kombination med datumen i kombination med hur ska vi göra detta, 

nä då var det solklart.  

 

W: Kände ni till Djurrättsalliansen sedan tidigare?  

L-G: Nej.  

 

W: Presenterade de sig själva något eller presenterade de enbart sitt material? 

L-G: De skriver såhär: Hejsan Djurrättsalliansen är en ideell djurrättsorganisation som 

arbetar för att avslöja olika former av djurplågeri. Så har de en hemsida också eller hur? 

W: Ja just det. 

L-G: Och så har de ett telefonnummer, postgironummer, box i Stockholm och men nej vi hade 

inte hört talas om dem tidigare.  

 

W: Är det vanligt att ni får ta del av så väl paketerat material som i det här fallet?  

L-G: Det har nog aldrig hänt, nej, jag har jobbat på Uppdrag Granskning sedan det startade 

för 9,5 år sedan och nej….Om jag får ha en väldigt personlig åsikt i detta så tror jag att de 

gjorde ett misstag i relation till oss att de uppträdde sig för professionellt på något sätt va. 

Hade en kille kommit in på redaktionen här med ryggsäck och gummistövlar så hade de nog 

kunnat lura skjortan av oss liksom… 

W: Det är ju en intressant reflektion, att de blir för proffsiga.  

L-G: Ja, det signalerar för mycket och det…och sedan tror jag att det mest begåvade hade 

varit att om de från början hade gjort det här tillsammans med oss på något sätt. 

Jag menar, ämnesvalet är fantastiskt, klockrent så det är klart att vi inte avfärdade det direkt 

utan letade efter möjligheter. Vi diskuterade det att vi måste hitta metoder för att själva skapa 

materialet och då blev det inte rätt utan då tackade vi nej från början.  

Sedan blev vi i för sig väldigt förvånade att det var just radion som sände detta  

W: Varför då? 

L-G: Ja, jag visste inte att Kalla Fakta blivit erbjudna materialet också. Det är fullt möjligt 

att de gjorde det före så att utåt sett har de ju aldrig, så har de ju sagt att Ekot var deras första 

val.  

 

W: Ja, men du tycker att det är förvånande för att Ekot är Ekot med stark public service 

bakgrund eller vad?  

L-G: Ah, jag vet inte alltså, det här hade ju gått att presentera lite mer lågmält och….men i 

kombination med tidsaspekten och allt och att man faktiskt gick med på deras agenda och så. 

Och jag tror om jag ska vara riktigt ärlig att Daniel Öhman inte hade en aning om att vi hade 

blivit erbjudna detta. Normalt sett skulle aldrig den här tidsaspekten, deadlinen, kommit ut 
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utan det var ju en deal mellan honom och Djurrättsalliansen. Det var nog lite surt att det kom 

ut.  

 

W: Ja, det kan ju säkert vara så. Tack för dina svar och din medverkan jag kommer att skriva 

ned denna intervju och skickar en kopia per mejl som du kan ta del av. Tack snälla för hjälpen 

L-G: Ja, tack själv.  
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7.4 Intervju Sveriges Radio Ekot 
Daniel Öhman 

 

G: När tog Djurrättsalliansen kontakt med dig? 

 

D: En vecka innan vi publicerade 

 

G: Hade ni haft någon kontakt med Djurrättsalliansen tidigare? 

 

D: Jag tror att vi hade haft kontakt vid ett tidigare tillfälle eftersom vi tidigare granskat 

köttbranschen, ett år innan. Jag tror att jag hade en sms-kontakt med djurrättsalliansen vid det 

tillfället. Och de kontaktade nog med på grund av vad jag tidigare hade  

publicerat. 

 

G: Hade du kunskap om Djurrättsalliansen? 

 

D: Jag visste vilka de var.  

 

G: Hur presenterade Djurrättsalliansen sitt material? 

 

D: Jag fick ta del av hela deras material så vitt jag vet, deras filmer och bilder . 

 

G: Vad fick dig att åka ut själv och kontrollera på Blackstaby Gård? 

 

D: De förhållanden som visade sig på bilderna var enligt min mening som bryter som mot 

lagen, men i vissa fall som var osäkra. Jag byggde detta på kunskap som jag införskaffat via 

forskning inför tidigare rapportering . Men jag kunde inte kontrollera att det kom från de 

gårdar de hävdade. När en gård hävdades vara Lars Hultströms och eftersom de skulle göra ett 

återbesök där bestämde jag mig för att följa med. För att kunna verifiera bilderna. Resten av 

bilderna kunde jag inte säga något om.  

 

G: är det vanligt att grupper kommer in med färdigpackat material? 

 

D: Extremt vanligt, politiska partier, Röda korset, Amnesty och många fler som kommer med 

ett material och utlovar ensamrätt 

 

G: Var din förkunskap om djurhållning en bidragande anledning till att du kunde behandla 

materialet? 

 

D: Vi lyckads verifiera en del av materialet och därför kunde vi publicera, om det berodde på 

min kunskap som gjorde skillnaden mellan oss och TV-kanalernas bedömning. De bilder som 

vi kunde verifiera var det heller ingen annan redaktion som hade haft tillgång till 

 

G: Har du följt upp rapporteringen?  

 

D: Jag tycker de flesta har varit ganska okritiska till vårt avslöjande. I någon ledare så gick de 

rätt hårt åt oss, men inte annars. Fokus har främst legat på om sakfrågan om djurens 

förhållanden. Men generellt så har jag märkt visst slarv i de egna publiceringsbesluten hos 

andra medier när de följer upp en story. Man tar inte reda på vad som gäller, man hänvisar lite 
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slarvigt till Ekot eller Djurrättsalliansen. Bara för att andra publicerar först har man 

fortfarande samma ansvar. Men hittills har inte någon kritik kommit tillbaka på oss för att vi 

var först. 

 


