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Sammanfattning 

 

Författare: Claudia Concha Novoa och Johanna Lundvall 

Titel: Så blev det en stor nyhet, en kvalitativ studie om nyhetsvärdering 

Författad i: Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för 

kommunikation och medier, Lunds Universitet, VT13.  

 

Den snabba utvecklingen inom teknik har gjort det möjligt för oss att ständigt vara 

uppdaterade i nyhetssfären, inte minst när nyhetsrapporteringen även går att följa 

genom nättidningarna på våra mobiler och i våra datorer. Denna tillgänglighet till 

nyheter och ständig uppdatering gjorde att vi valde att undersöka vilka faktorer som 

skapar ett nyhetsvärde. År 2010 var ett händelserikt år för Chile då landet drabbades 

av två naturkatastrofer. En kraftig jordbävning orsakade en tsunami och kostade Chile 

560 liv och 12 000 människor blev av med sina hem. Denna tragedi fick inte lika stort 

medialt utrymme som de 33 gruvarbetarna som fastnade under mark samma år i norra 

Chile. Gruvolyckan blev en enorm nyhet världen över, inte minst i Sverige. Vi valde 

därmed att titta närmare och granska gestaltningen av gruvolyckan, syftet var att ta 

reda på vad som gav händelsen nyhetsvärde. Vår ansats är kvalitativ och vi har 

genomfört en textanalys med fokus på artiklar som är relaterade till gruvolyckan. I 

artiklarna framställs konflikter, intensifiering, och det viktigaste av allt, de drabbade 

individerna. Rapporteringen kring gruvan gav ganska snabbt männen ett ansikte, och 

man delade ut olika roller och karaktärer. En del fick större plats än andra, och ett 

exempel är Chiles president, Sebastian Piñera som gestaltades frekvent som olyckans 

talesperson.  

 

Nyckelord: Nyhetsvärdering, medielogik, gruvolyckan i Chile nättidningar. 
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1. Inledning och bakgrund 

 
Tänkbara nyheter finns i en enorm utsträckning men bara en liten del kommer ut i 

medierna. Först och främst måste nyheter och händelser gå igenom olika filter innan 

de kan publiceras, och vi som mottagare kan ta del utav det (Hadenius et al. 

2011:319). Den världsbild som framställs i svensk massmedia är ett resultat av vad 

som finns tillgängligt internationellt, nationellt och lokalt och även vad de enskilda 

medierna bedömt är intressant för mottagaren (Hadenius et al. 2011, s. 304). Vid 

tidigare studier har man kommit fram till att det finns en viss logik som gör att 

journalister och nyhetschefer ser vilka händelser som är relevanta som nyheter. 

Skandaler är oftast överraskande, oväntade och dramatiska och har därmed en stor 

chans att hamna i tryck (Cichy 2011:37-38). 

 

 

1.1 Chile 2010 

 

År 2010 var ett händelserikt år för Chile. I februari månad drabbades landet av en 

kraftig jordbävning som mätte 8,8 på Ritcherskalan, och i följd av detta uppstod en 

tsunami. Naturkatastroferna ledde till att cirka 560 människor miste sina liv (Pallardy,!
13+12+11). Detta var en stor nyhet i Chile men händelsen fick inte lika stort utrymme 

i internationell media, såväl i Sverige. Henk Prakkes teori säger att en nyhet blir mer 

aktuell beroende på tid-, kulturell och geografisk närhet (Hadenius et al. 2011:322). 

Därmed är denna teori applicerbar på ovanstående händelse. I augusti samma år 

uppstod en ny händelse i Chile då 33 gruvarbetare fastnade 700 meter under jordytan. 

Denna händelse kom att bli en stor nyhet världen över, och trots det geografiska 

avståndet följde en hel värld det enorma medieuppbåd som fanns på plats. Först 17 

dygn efter gruvraset fick man kontakt med gruvarbetarna, och här tog rapporteringen 

en drastisk vändning (DN.se 2010-08-30). 

 

Med hjälp av en sonderingsborr nådde man utrymmet där männen befann sig, och de 

kunde först då ge besked om att alla var vid liv. Männen skickade upp en lapp där det 

stod ”Vi lever och mår bra alla 33, här i skyddsrummet” och Chiles president 
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Sebastian Piñera var först med att visa upp lappen inför media, och meddela 

omvärlden den goda nyheten. 

 

Männen hade tagit skydd på 688 meters djup och lyckats överleva på små 

reservransoner (DN.se 2010-10-14). Efter ett tag lyckades man få ner vatten, mat och 

medicin och gruvministern Laurence Golborne hade redan börjat planera hur 

räddningsaktionen skulle gå till, den syftade på att man skulle borra upp ett av de tre 

smala befintliga rören som fanns i gruvan (DN.se 2010-08-30). Efter 69 dagar av 

rapportering om gruvarbetarnas överlevnad, välstånd och privatliv så var det dags för 

räddningskapseln Fenix II att föra dem upp genom gruvschaktet, upp till friheten 

(Aftonbladet.se 2010-10-15). En del utav gruvarbetarna utmärkte sig mer än andra, 

och en som utmärke sig extra mycket var Yonni Barrios som blev känd som 

”Casanovan”.  

 

När räddningsarbetet var över väntade en helt ny värld för gruvarbetarna, och inte 

minst då hela världen ville höra deras historia. Gåvor och presenter dök upp från 

världens alla hörn, och många företag ville förknippas med hjältarna från gruvan. 

Denna händelse kommer att benämnas som ”Gruvolyckan i Chile” i de resterande 

delarna av uppsatsen.  

 

 

1.2 Tidigare forskning 

 

I News around the world (2006) skriven av Pamela J. Shoemaker och Akiba A. Cohen 

tas det upp en del synpunkter och begrepp som är relevanta för vår studie. Det står 

skrivet om ett projekt som man utförde för att studera nyhetsvärdet runt om i världen, 

och deras teori säger att nyheter definieras av två stycken byggstenar, avvikelser och 

sociala betydelser. 

 

Deras arbete grundade sig på två begrepp, den biologiska och kulturella evolutionen. 

Den biologiska evolutionen innebär att den har lett människor till att instinktivt 

undersöka miljön runt om dem för att kunna hitta nyheter som avviker och bryter mot 

de sociala normerna, vilket man generellt kan säga är ”skandalnyheter” eller 

”negativa nyheter”. Den kulturella evolutionen har resulterat i att människor 
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uppmärksammar och intresserar sig för olika ämnen beroende var i världen man bor, 

men att man har gemensamt att nyhetsämnena måste vara i stor social betydelse, och 

även här bryta de sociala normerna. De här två konstruktionerna kan förutsäga 

nyhetsvärdet av händelser, idéer och människor runt om i världen.  

 

    

”Inte bara goa nyheter – Göteborgs mutskandal som nyhetsämne” 

 

Desiré Cichy har vid Göteborgs Universitet undersökt hur journalister på Göteborgs-

Posten upplever uppgiften att utifrån de normer som finns inom yrket rapportera om 

en skandal och sätta ett nyhetsvärde på händelsen. Muthärvan i Göteborg är 

undersökningens exempel för en skandal och en utgångspunkt i undersökningen är 

skandaler och deras nyhetsvärdering. För att kunna besvara sitt syfte i sin 

undersökning använde hon sig av kvalitativ metod i form av intervjuer, och med hjälp 

av en semistrukturerad intervjuguide utfördes åtta stycken intervjuer med journalister 

från Göteborgs-Posten. En slutsalt man kunde dra utifrån undersökningen var att 

journalisterna förknippar sitt journalistiska uppdrag med mediernas demokratiska 

uppgifter i samhället. Att kunna informera, granska och samtidigt vara en plattform 

för olika opinioner är avgörande i arbetet, men det publicistiska målet begränsas på 

grund av ständiga förändringar i medielandskapet, detta leder även till nya uppgifter 

och ökad stress. En nyhet definieras av journalisterna som något som tidigare inte var 

känt för läsaren som mottagare. Enligt nyhetsvärderingen sker det mest intressanta 

händelserna i tidningens spridningsområde. Något som intresserar läsarna är 

skandalnyheter, och de har ett stort nyhetsvärde och handlar om överträdande av 

moraliska gränser. En stor och intressant skandal kan få ett större utrymme i tidningen 

än andra nyheter om de pågår under en längre tid. Den lokala närheten till händelsen i 

Göteborg fick journalisterna att granska, jobba och avslöja på bästa möjliga sätt 

(Cichy, 2011). 

 

Det som är aktuellt för vår undersökning är efterfrågan på ”skandalnyheter” och 

nyheter som bryter mot normen. Trots att olyckan med jordbävningen i Chile fick ett 

mer allvarligt öde och katastrofala skador så följdes händelsen aldrig upp eller fick så 

stort utrymme i media som händelsen i San José-gruvan. Och vad som växte fram ur 

gruvolyckan var skandaler, drama och uppföljning. 
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”Har ni något webbigt?” 

 

Ulrika Hedman har vid Göteborgs Universitet gjort en fallstudie i djupare kunskaper 

kring flerkanalspubliceringen på Göteborgs-posten. Flerkanalspublicering kräver ett 

gott samarbete och planering för att på bästa sätt utnyttja sina resurser. Idag använder 

de flesta mediehus flerkanalspublicering och det man ofta använder sig av då man 

publicerar sitt material är två skilda kanaler – en papperstidning och en nättidning. 

Hedmans studie syftar på att studera Göteborgs-postens flerkanalspublicering med 

avseende på nyhetsvärdering och medielogik. Materialet och tillväga gångsättet hon 

använde sig av var intervjuer med Göteborgs-postens redaktionschef och 

avdelningschefen för webbredaktionen, samt deltagande observation. I sin 

undersökning kom hon fram till att man kan se en skillnad mellan tidningens 

utformning i pappersform och utformningen på nättidningen. Några skillnader man 

kan se är tidningarnas utrymme och uppdatering. När det gäller papperstidningen har 

man alltid haft en daglig deadline och ett begränsat utrymme, samt att det som trycks i 

tidningen inte kan korrigeras eller raderas. När man däremot talar om nättidningen 

finns det en viss likhet med begränsningen av tid men utrymmet skiljer sig åt radikalt.  

 

Med obegränsat utrymme och ständig tillgång till uppdatering är nättidningen ständigt 

inför förändring. Hedman kommer i sin slutsats fram till att nättidningen har en 

nyhetsvärdering som uppskattar nya händelser och att man konstant publicerar och 

följer en händelse (Hedman, 2006).   

 

Eftersom vi talar om nättidningar i vår undersökning kändes Ulrikas fallstudie 

relevant. Hon nämner att nättidningarna ständigt står inför förändring och att de 

uppdateras i stort sätt hela tiden. Här kan vi dra en röd tråd till vårt urval där vi valde 

att skriva ut våra elektroniska artiklar från nättidningarna. Detta gjorde vi eftersom det 

hade uppstått komplikationer för oss om vi hade analyserat artiklarna på hemsidorna, 

då dem ständigt uppdateras. Här hade det varit mer lämpligt att utgå från tryckta 

artiklar, men då är också utbudet mer begränsat.  
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2. Syfte och frågeställning 

 
Genom att granska gestaltningen utav gruvolyckan i Chile, vill vi lyfta fram de 

faktorer som skapar nyhetsvärde. Katastrofer och händelser blir dagligen till 

nyhetsinslag och vi kan ta del utav dem dygnet runt, dock får vissa händelser ett högre 

nyhetsvärde än andra, oberoende av tid och rum. Teoretikerna i ämnet nämner flera 

faktorer som kan ge en händelse ett högt nyhetsvärde, och det finns en del faktorer 

som de har gemensamt. 

 

Vår frågeställning är: 

Vad kan förklara att gruvolyckan i Chile blev en stor nyhet, utifrån teorier om 

nyhetsvärdering? 

    

3. Metod 
Vi har valt att använda oss utav kvalitativ metod i form av en textanalys. För att nå 

uppsatsens syfte, som var att se faktorer som skapade nyhetsvärde genom 

framställningen av gruvolyckan, är en textanalys något som syftar till att hjälpa. Vi 

använde oss utav en textanalys för att tolka texter, samt för att undersöka och urskilja 

delar i texterna. 

 

 

3.1 Kvalitativ textanalys 

 

I boken Metodbok för medievetenskap (2003:64) beskriver Östbye varför man ska 

använda sig utav textanalyser. Den brittiske medieforskaren Roger Silverstone (1999) 

förklarar att studier av texter inte ger oss kunskap om hur texter anammas, eller 

påverkar individen eller samhället utan direkt kunskap om texterna. Det handlar om 

att skilja på innehåll och uttryck, materialet som förmedlas och sättet det förmedlas 

på. Att analysera innehållet i en medietext kallas innehållsanalys. Genom att granska 

textens utformning och språk, kan vi lättare förstå och tyda den. När det gäller att göra 
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en insamling utav en skriftlig framställning är det vanligt att man använder sig av en 

kvantitativ eller kvalitativ metod. 

 

 

Aspers (2007:30-31) beskriver skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Genom kvalitativa textanalyser är det möjligt att tolka innebörder, 

kontexter och andra mer djupgående aspekter av texter. I en kvantitativ 

innehållsanalys behandlar man även analysenheter på ett likvärdigt sätt för att kunna 

hitta eventuella samband. Om man istället vill använda sig av en kvalitativ metod 

kommer man att kunna nå en förståelse av textens helhet, men man kan dock inte 

kvantifiera resultatet, vilket innebär att man inte kan dra generella slutsatser kring 

resultatet (Ekström & Larsson 2011:155). I vårt arbete kommer vi att tolka artiklar 

och jämföra dem mot våra teorier, därför är den kvalitativa metoden att föredra då 

syftet är att karaktärisera och analysera nyhetsartiklarna i detalj. Detta kommer även 

kräva en aktiv och fokuserad läsning återupprepade gånger för att både få en översikt, 

men även noga och fundersamt för att hitta det djupgående.  

    

3.2 Material och urval 

 

Valet av tidningar och plattform grundar sig på två punkter. Den första är att i vårt 

ämne finns det ett bredare sortiment bland nättidningar än bland pappersupplagor. 

Den andra punkten är att Sydsvenskan.se, Dagensnyheter.se och Aftonbladet.se är 

bland Sveriges mest besökta nättidningar.  

 

Mellan den 5 augusti och 13 oktober var gruvarbetarna fast under marken, och 

artiklarna blev allt mer frekventa efter att man fick upp notisen som beskrev att 

gruvarbetarna var vid liv. Vi valde att avgränsa den kvalitativa analysen till de artiklar 

som publicerades mellan 22 augusti och 17 november. Vi skapade oss en överblick 

över artiklarna som var skrivna under denna period, därefter begränsade vi vårt urval 

till tolv artiklar för att analysera dem mer ingående. 

 

3.3 Metodkritik 
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I Aspers (2007:30-31) tar man upp kritiken som ofta riktas mot kvalitativ forskning. 

Kritiken går ut på att metoden ibland inte ses som tillräckligt vetenskaplig. Både 

kvantitativ och kvalitativ forskning har sina fördelar och nackdelar, men även 

kvalitativ forskning kan i slutändan vara logisk och konsekvent om den utförs på ett 

korrekt sätt. 

 

 

Det finns även nackdelar med kvalitativa metoder. Om vi använder oss utav en 

kvalitativ metod kan vi endast precisera oss om det material som vi har tillgång till. 

Ett problem som man lätt kan stöta på när man använder sig av den här metoden, är 

att man som forskare gärna tillfogar sina teoretiska utgångspunkter på källmaterialet. 

Det finns alltså en risk att man medvetet väljer ut artiklar eller texter som stämmer 

överens med sin teori och blundar och väljer bort sådant som går emot och gör det 

hela mer komplicerat.  

 

 

4. Teoretiska perspektiv 
 

4.1 Nyhetsurval 

 

I Strömbäck (2009) tar man upp begreppen nyhetsurval och nyhetsvärdering som ofta 

förväxlas med varandra. Nyhetsvärdering handlar om hur händelser värderas i de 

redaktionella processerna, och nyhetsurval är vad som i slutändan publiceras som en 

nyhet. En händelse kan värderas med ett högt värde men ändå inte komma med i 

nyhetsurvalet, men däremot kan en händelse inte värderas lågt och ändå bli en nyhet. 

Detta kan bero på olika faktorer, och ett exempel är att ämnet är mättat, att man har 

skrivit om det tidigare. Eftersom man inte kan täcka en hel nyhetssändning kring en 

händelse oavsett hur viktig den är, kan man dock vara tvungen att ta in en nyhet som 

inte värderas särskilt högt. En nyhetssändning måste bestå utav en blandning av olika 

händelser och ämnen. Det är också en faktor som gör att händelser prioriteras bort 

trots att de har ett högt nyhetsvärde. Nyhetsurval inte är detsamma som 

nyhetsvärdering, eftersom man inte behöver värdera en nyhet högt för att ta med den i 
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urvalet samtidigt som man helst vill ha med nyheter och händelser som värderas högt 

(Strömbäck 2009:167).  

 

 

I Nord & Strömbäck (2007:232) talar man om två styrfält, det första är vad publiken 

vill ha, alltså nyheter som väcker uppmärksamhet hos mottagaren. Det andra styrfältet 

är vad publiken bör ta del av.  

 

4.2 Nyhetsvärderingsteorier 

 

Det finns många nyhetsforskare som har försökt precisera begreppet nyhet. I den här 

uppsatsen har vi valt att sammanställa några utav dem mest framträdande teorierna 

utav forskare inom genren nyhet. En del forskare har sammanställt ett punktschema 

med egenskaper för vilka händelser som blir en nyhet (Nord & Strömbäck 2007:225).  

 

Walter Lippman framförde sina teorier redan på 1920-talet då han tog fram två 

framträdande punkter inom nyhetsvärdering. Den första punkten menar på att en 

händelse måste väcka känslor hos mottagaren, och den andra punkten säger att läsaren 

måste få en möjlighet till identifikation (Hadenius et.al 2011:320).  

 

En nyhetsforskare som försökte lyfta fram en mer generell bild av vilka avgörande 

faktorer som skapar en händelse till en nyhet var Henk Prakke. Hans framställning är 

en grafisk modell som innehåller avstånd till tre olika faktorer: Tid, kultur och rum. 

Om en händelse inträffar långt ifrån ett eller flera av dessa faktorer, är det mindre 

troligt att det kommer uppmärksammas som en nyhet. En händelse som pågår i 

stundens hetta och som har inträffat i närheten, som direkt berör publiken har det 

största nyhetsvärdet (Hadenius et.al 2011:321).  

 

Som tidigare nämnt finns det sammanställda punktscheman för vad som gör en 

händelse till en nyhet, och nedan har vi sammanfattat sju faktorer av Melvin Mencher 

(2000:74) som är avgörande för nyhetsvärdet i en händelse.  

 

1. Aktualitet - Händelser som är omedelbara, och som nyligen hänt. Det finns en 

viktig faktor i vårt behov av att ta del av nyheter och händelser under ett kortare 
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tidsförlopp. Aktualitet är även viktigt i en demokrati eftersom medborgare kan 

reagera och agera innan det är för sent.  

2. Påverkan - Händelser som påverkar många människor. Man ska ha i åtanke att 

även om en nyhet har stor inverkan på en folkgrupp, kan den vara oviktig hos en 

annan.   

3. Framträdande - Händelse som involverar välkända personer eller institutioner.  

4. Närhet - Händelser som är geografiskt eller känslomässigt nära intresserar 

mottagaren. Människor känner också närhet till händelser och personer som de har 

någon anknytning till eller känslomässiga band.  

5. Konflikt - konflikter, motstånd och krig har legat till grund för berättelser sedan de 

tidiga människorna ritade bilder på grottväggarna i sina konfrontationer med djuren.  

6. Det ovanliga - Händelser som avviker kraftigt från det förväntade och som avviker 

avsevärt från de liverfarenheter som vardagen ger oss. 

7. Omlopp - Nyheter har en tendens att återkomma i media. När en händelse länge 

legat och grott kan den plötsligt uppmärksammas på nytt och på så sätt bli till ett 

ämne och diskussion. Man kan säga att detta handlar om trender i samhället och när 

något blir aktuellt tar media upp det.  

 

4.3. Medielogik 

 

Medielogik handlar om mediernas sätt att arbeta på olika sätt vilket sedan styr vad 

som blir nyheter. Vilken berättartekniker medierna använder för att fånga upp teknik 

och mediernas format är exempel på medielogik (Nord & Strömbäck 2007 s 229). 

Medialiseringstekniker som flera nyhetsforskare har knutit sig an till är Hernes 

följande sex punkter: 

 

1. Tillspetsning – För att innehållet ska utmärka sig i mängden är det viktigt att 

tillämpa tillspetsning, annars riskerar artikeln eller inslaget att drunkna i 

informationsflödet och idag finns det inget intresse för långa texter med komplicerade 

argument. 

2. Förenkling – Begränsat utrymme och en tidsnöd som ofta omger både 

journalisterna och mottagarna gör att komplexitet måste ersättas av förenklingar. 

Det får inte finnas för många argument och nyanseringar. 
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3. Polarisering – Ska uppmärksamheten kunna upprätthållas är polarisering och 

konflikter en av de kanske viktigaste metoderna. Polarisering och konflikter väcker 

känslor och förenklar i många situationer 

4.  Intensifiering – Ju mer man framställer en händelse eller ett skeende som 

intensivt, desto mer ökar möjligheten för att en nyhet ska uppmärksammas. Det är 

därför viktigt att om händelsen i sig inte är speciellt intensivt, försöka göra den mer 

spännande genom intensifiering. Intensifiering underlättar ett levande och 

intresseväckande berättande. 

5. Konkretion – Det är lättare för journalisten att rapportera om något är konkret, 

jämfört med abstrakta fenomen. Men den är också lättare för mottagaren att ta till sig 

och förstå. Man bör därför framhålla det som är konkret, eller konkretisera det som är 

abstrakt och detta är två sätt som medierna kan använda sig av för att fånga 

människors uppmärksamhet. 

6. Personifiering – något av det mest konkreta som finns är människor och en av de 

komponenter som intresserar mottagaren mest. Genom att ge en händelse ett ansikte 

är ett sätt för medierna att locka intresse och uppmärksamhet. Genom att väcka 

uppmärksamhet på det här sättet, ger man även upphov till mottagarnas förmåga att 

känna identifikation (Johansson, 2004 s.229-230). 

 

 

4.4 Journalistikens dramaturgi 

 

I den klassiska dramaturgins förenklade struktur, tenderar innehållet att ha ”enkla” 

händelser med tydlig början och tydligt slut. Naturkatastrofer, olyckor och brott har 

högre nyhetsvärde än komplicerade skeenden som ekonomiska strukturer och 

politiska handlingar (Nord & strömbäck 2007:255). Berättelsens uppbyggnad kring 

någon form av konflikt är ett grundläggande element i den anglosaxiska dramaturgin. 

I den löpande nyhetsbevakningen som råder från exempelvis krigs-, kris och 

katastrofområden växlar man mellan att skriva kortare och längre beskrivningar av 

skeenden. Inom nyhetsjournalistiken kan man även se hur journalisterna under en 

längre tidsperiod formar något som till exempelvis kan vara ett mediedrama eller en 

medieföljetong. Personer som har någon form av maktposition spelar mot varandra 

över en tid och detta bildar en slags berättarstruktur, det går från konflikt till lösning 

(Gripsrud 2011:246). Huvudpersonerna i händelser har ofta stereotypa drag vilket 
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underlättar att placera i berättelsen. Det kan vara den gode, den onde och förövaren 

med mera. En personkategori som har ökat allt mer i media är kändisarna (Nord & 

Strömbäck 2007:257). Händelser med enkel berättarstruktur som bygger på den 

anglosaxiska dramaturgiska modellen, är uppbyggda kring en tydlig början, en mitt 

och ett slut. Handlingen har med andra ord en tydlig handling och en tydlig riktning, 

och har därmed högre nyhetsvärde än komplicerade berättelser som är svårt att förstå 

dramaturgiskt (Gripsrud 2011:255).  

 

Sammanfattningsvis beskriver nyhetsvärderings teorier vilka faktorer det krävs för att 

en händelse skall bli en nyhet. Medielogik beskriver hur man framställer en nyhet för 

att ge den ett högt nyhetsvärde. Journalistikens dramaturgi som medielogik beskriver 

vilka faktorer som man lyfter fram men journalistikens dramaturgi fokuserar mer 

ingående på hur journalister hittar drama ur ett händelseförlopp. Slutligen betyder det 

inte att en händelse behöver ha ett högt nyhetsvärde för att komma med i 

nyhetsurvalet man kan skapa ett högt värde genom medielogik och dramaturgi.  

 

5. Analys  
  

5.1 
Utifrån artiklarnas helhet 

 

Olyckan tog plats den 5 augusti 2010, men det blev ett stort nyhetsflöde den 23 

augusti, dagen man fick reda på att alla gruvarbetarna var vid liv. En viktig faktor som 

bidrar till ett högt nyhetsvärde är aktualitet. Utifrån den överblickande analysen kunde 

vi se att artiklarna i alla nättidningarna var kontemporära. Vi har delat upp artiklarna i 

olika teman utifrån vår teoridel.  

 

Chile har ett geografiskt och kulturellt avstånd från Sverige, enligt Prakkes teori är 

detta viktiga faktorer för att en händelse skall få ett högt nyhetsvärde. Samtidigt 

innehåller Prakkes modell faktorn ”tid” som vi har konstaterat med aktualitet att 

gruvolyckan innehåller.  
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Vi kommer fortsättningsvis analysera artiklarna i olika teman och granska dem genom 

våra olika teorier för att på så vis få svar på vår frågeställning; Vad kan förklara att 

gruvolyckan i Chile blev en stor nyhet, utifrån teorier om nyhetsvärdering? 

 

 

 

5.2 Sebastian Piñera 

 

Vår första artikel vi analyserar är från kvällstidningen Aftonbladet och är från den 23 

augusti 2010. Med titeln ”De kan räddas om 120 dagar” inleds vi med information om 

hur gruvarbetarna lyckades meddela att de alla var okej genom att skriva det på en 

lapp som de fäste på en borr. Sebastian Piñera dåvarande Chiles president är med på 

en utav bilderna till artikeln och håller upp lappen och håller i en megafon i handen 

och läser upp lappen. Runt om honom står gruvministern, gruvarbetare och familjer 

till arbetarna. Bilderna visar starka känslor, alla på bilder är lyckliga och vissa gråter 

till och med av lycka.  

Artikeln innehåller faktorer som visar på att händelsen innehar ett nyhetsvärde, 

nyheten var aktuell, händelsen hade tagit plats dagen innan vid San José gruvan. Det 

skapar en sensation när presidenten läser upp lappen vilket ger artikeln ännu ett värde. 

Lippman beskrev i tidiga 20-tal att en händelse måste beröra och det gör man 

samtidigt som bilden inbjuder in en till identifikation vilket är Lippmans andra punkt.  

 

Presidenten träder fram och uttalar sig: 

– Det kommer att ta månader. Men det spelar ingen roll hur lång tid det tar, bara det 

får ett lyckligt slut. 

 

Presidenten är medveten att denna olycka kommer att sträcka sig under en längre 

tidsperiod. Journalisterna har en chans att ta del av dramaturgi, genom att det kommer 

att finnas en början och ett slut.  
 

Mencher beskriver hur en välkänd person eller institution kan skapa ett värde till en 

nyhet. I artikeln ”Allas ögon på el presidente” (Bergfeldt, 2010-10-14) står det en bild 

på Sebastian Piñera där han står mitt i rampljuset och mottar var gruvarbetare som 

kommer upp på land. Man tar upp konflikter som skapar värde för artikeln genom att 
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beskriva hur presidentens politiska motståndare tycker om att påpeka hans vänskap 

med den forne diktatorn Augusto Pinochet. Det skrivs om hur hans popularitet sakta 

hade börjat rasa efter att tre Mapucheindianer hade hungerstrejkat men hyllar för hans 

rekordsnabba hjälporganisation efter jordbävning. Personifiering är vad man har 

skapat, genom att ge mottagaren en människa som ansikte utåt för en händelse lockar 

det både intresse och uppmärksamhet (Johansson, 2004 s.229-230).  

 

5.3 Gruvarbetarn 

 

I journalistisk dramaturgi beskrivs hur journalisten hittar andra kan hitta ett 

mediedrama eller något annat i den stora händelsen som kan bli en medieföljetong. 

Och i medielogik beskrivs människor som den komponenten som intresserar 

mottagaren mest. Det kan förklara varför det största fokus har legat på 

framställningen utav de 33 gruvarbetarna och här har man bland annat riktat in sig på 

specifika gruvarbetare som journalisterna hittat en medieföljetong. 

Yonni Barrios, som beskrevs som ”Casanovan” eftersom både hustrun och 

älskarinnan otåligt väntade på att han skulle komma upp ur gruvan. 

 

”Vem skulle Yonni Barrios välja, frun eller älskarinnan? Båda hade laddat för 

välkomstfest”(”Gruvcasanovan..”,SDS 2010) 

 

Gruvarbetarnas räddningsprocess dröjde hela 69 dygn, och under denna tid kunde 

media gräva en hel del i gruvarbetarnas förflutna. Hernes beskriver hur viktigt det är 

med intensifiering för att öka möjlighet till en nyhets framväxt. Genom att skapa 

artiklar om gruvarbetarnas privatliv skapades inte bara identifikation utan 

intensifiering för räddningsprocessen. 

 

”Enligt grannskvallret i Juan Pablo II skickade Barrios kärleksbrev till hustrun från 

gruvdjupet i hopp om att kunna välja mellan sina kvinnor när han kom upp” 

” – Han vill både ha kakan och äta den”. (”Gruvcasanovan..”,SDS 2010) 

 

I den långa artikeln står det sedan skrivet, hur Yonni hade separerats från sin fru i 

åratal och var sambo med den påstådda älskarinnan. Anledning till varför han inte 

hade skilt sig var för det är snårigt att skilja sig i Chile. Genom att textanalys kan vi 
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åskåda att journalisterna säkerligen visste att Yonni var separerad men valt att dölja 

denna information för att göra Barrios till ett ansikte utåt och sätta ett stereotypiskt 

smeknamn som Casanovan. ”Huvudpersonerna i händelser har ofta stereotypa drag 

vilket underlättar att placera i berättelsen. Det kan vara den gode, den onde och 

förövaren med mera” (Nord & Strömbäck 2007:257). 

 

Ariel Ticoni var en gruvarbetare som fick en dotter tiden under mark. Hon döptes till 

Esperanza som betyder Hopp på spanska. Sydsvenskans artikel ”Hopp till de 

instängda gruvarbetarna” (SDS 2010). Beskrivs hur man filmat förlossningen för att 

sedan försöka skicka ner videon till Ticoni. Denna artikel ger tillgång till ännu en 

fortsättning och det är att sedan få se hur Ticonis första möte med sin dotter. 
 

Under räddningsprocessens hade man framställt en generell bild av alla 33 arbetare, 

även om ett fåtal framhävdes mer och hade till och med en egen följetong. Dagen 

efter räddningsprocessen beskrev man exakta tid var arbetare kom upp med en 

beskrivning om arbetaren (Rydén, Moreno, SDS 2010). Eftersom man redan var 

bekant med ansiktena vid denna tid kändes det nära och familjärt. 

 

 

5.3.1 Kändisar 

 

Förutom personifiering finns det en kategori som har fått en betydande roll när det 

kommer till nyhetsskapande och det är kändisar (Nord & Strömbäck 2007:257). 

I artikeln ”Pitt vill göra film om gruvarbetarna” (AB 2010) skrivs det att en talesman 

för filmbolaget Plan B är så som resten av världen berörd utav gruvarbetarnas incident 

och vill göra en Hollywoodfilm om offren. Det står egentligen inte att Brad Pitt har 

gett något uttalande om att vela göra någon film personligen men hans namn drar till 

sig läsare och därmed har man dragit in Pitts före detta fru Jennifer Aniston genom att 

påpeka att han startade upp Plan B bolaget med henne. På så sätt blir båda kändisarna 

knutna till olyckan. Denna text innehåller därmed medielogikens faktor – 

tillspetsning.  

 

5.3.2 Sportelit  
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Hur man skall få upp gruvarbetarna beskrivs i artikeln ”Gruvarbetarna bjuds till Old 

Trafford” (Darin, AB 2010). Det beskrivs väldigt kort om hur räddningsarbetet ligger 

till och hur den kommer att slutföras. Artikelns fokus ligger däremot på hur United-

legenden Sir Bobby Charlton bjuder alla 33 gruvarbetare på fotbollsresa. Detta kan 

förklaras genom framträdanden av välkända personer skapar värde samtidigt som det 

är konkretion. Samtidigt som artikeln är personifierad, Charltons pappa var nämligen 

själv gruvarbetare. Människan skapar närhet när de kan identifiera sig med dem 

drabbade. Det lyfts fram att Sir Bobby känner en närhet eftersom hans pappa var 

gruvarbetare men samtidigt alla mottagare som är fotbollsintresserade från en närhet 

till de drabbade. 

 

”- de är stora fotbollsfans så de tänker definitivt åka säger en släkting”  

(Darin,  AB 2010) 

  

 

5.3.3 Nasa 

 

”Nasa ska rädda gruvarbetarna” är rubriken i Dagens nyheter den 3 september 2010. 

Amerikanska experter åker till San josé gruvan för att hjälpa till att utforma det åkdon 

som kommer att användas för att få upp gruvarbetarna som sitter inspärrade på ett 

djup av 700 meter, sju kilometer in i gruvan. 

Kapseln som skapas kommer att kallas Fenix II, efter den odödliga fågeln. Nasa är 

världskänt och deras inblandade drar till sig många mottagare. Att de är med och 

skapar något för att få upp gruvarbetarna är historiskt. Denna artikel skapar även en 

speciell närhet för tekniskt intresserade. 

 

 

5.4 Vändningen 

 

Denna olycka tog en vändning redan i vår första artikel ”De kan räddas om 120 

dagar” (Victorzon, AB 2010), där man beskrev hur arbetarna efter 17 dygn under 

mark gav ett tecken på överlevnad. Sensationen är att de skapar ett 

överraskningsmoment. Intresse för mottagaren att vela läsa vidare skapas, detta går 

under det ”ovanliga” som är en faktor för nyhetsvärde enligt Mencher. Detta som 
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beskrivet tidigare ger en öppning för en medieföljetong. Gruvolyckor sker hela tiden 

runt om i världen men det är ovanligt att man gör en sådan enorm insats för att rädda 

gruvarbetare. Och det gjordes och journalisterna såg till att skapa dramaturgi och hitta 

flera händelser att följa bredvid räddningsprocessen.  

 

En till artikel som hamnar under ovanligt är: 

”Chiles hälsominister: instängda ska få cigg” (Nordström, AB 2010).  

Självaste titeln är ovanlig. Hur kan en hälsominister vela ge cigg åt de instängda 

gruvarbetarna. Man skriver hur luften nu har blivit tillräckligt bra för att ta sig ett 

bloss och därför började man skicka ner två paket cigg om dagen. Artikeln är 

kontroversiell och innehåller ovanliga resonemang som lockar mottagaren att läsa. 

 

 

5.5 Konflikt 

 

Polarisering förenklar och konflikter väcker känslor när man ställer olika partner och 

perspektiv i motsatsförhållande till varandra. Den 14 oktober 2010, precis efter man 

har tagit upp den sista arbetaren skrev dn.se en artikel med rubriken ” Bevakningen av 

gruvolyckan i Chile är ett sanslöst mediejippo”. Texten innehåller kritik som syftar på 

att ingen har dött, arbetarna fick nerskickad mat och ingen blev allvarligt skadad mer 

än psykiskt. 

 

”Under gårdagen följdes ”dramat” av en miljard människor, vilket är fler än vid 

månlandningen 1969.” (”Bevakningen..”,DN 2010) 
 

Språket i artikeln är bittert och väldigt personligt. Journalistens känslor kommer 

igenom i texten. Vid det här laget har mottagaren tagit del av räddningen och till 

självaste gruvräddningen är nu över. Men texten gör att man stället om sig och 

ifrågasätter hela medieföljetongen. 

Artikeln framkallar polarisering. 

 

”Det är förvisso begripligt att förloppet har blivit en pr-succé för presidenten 

Sebastian Piñera, som nu på bild efter bild står i sin hjälm och kramar gruvjobbare.” 

(”Bevakningen..”,DN 2010) 
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Detta skapar polarisering genom att ifrågasätta gestaltningen av presidenten som en 

hjälte. Texten vill påstå att händelsen inte har ett egentligt högt nyhetsvärde och 

enbart blivit ett mediejippo tack vare en PR-succé från presidenten.  
 

 

5.6 Svenskar 

 

Vi känner närhet till de vi kan identifiera oss med och vi har i tidigare artiklar 

genomskådat en närhet till människor som skulle kunna ha ett delat intresse (teknik).  

Rubriken på den sista artikeln lyder ”Svenskar deltar i gruvräddningen” (DN, 2010) 

Man beskriver hur Skellefteföretaget Bergteam deltar i räddningen utav de instängda 

gruvarbetarna. Det svenska företaget blev uppringt av sin kontakt person i Chile som 

ville veta ifall de kunde komma dit och vara behjälpliga i räddningsarbetet med råd 

och kunskap. 

Att ett svenskt företag får framträda gör att man känner sig delaktig själv. I texten går 

man också in med vilken utrustning man ska hjälpa till med. Men artikelns viktigaste 

mening är den avslutande: 

 

”-Vi är stolta över att kunna få hjälpa till. Det är kollegor till oss som sitter fast 700 

meter under jord, det får bara inte misslyckas” 

 

Arbetarna beskrivs som kollegor vilket tyder på en stark närhet. 

 

6 Slutsats 

 

Syftet med denna uppsats var att granska gestaltningen utav gruvolyckan i Chile och 

vi ville på så sätt lyfta fram de faktorer som skapar nyhetsvärde. Vår frågeställning 

var ”Vad kan förklara att gruvolyckan i Chile blev en stor nyhet, utifrån teorier om 

nyhetsvärdering?” 

Detta har vi kartlagt genom att analysera våra 12 artiklar och genomgått vilka av våra 

teorier som kan tillämpas i var artikel. 
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Innan undersökningen hade vi reflekterat över hur vi trodde resultatet skulle se ut. Vi 

blev trots vår reflektion överraskade av resultatet. Ur en händelse uppstod flera 

nyheter med olika teman. Dessa olika nyheter genererade till ett högt nyhetsvärde. En 

händelse behöver därmed inte ha ett högt nyhetsvärde från grund. 

 

Cirka 560 personer dog och 12 000 miste sina hem i följd av en naturkatastrof som 

uppstod i Chile samma år. Denna nyhet fick inte en miljard åskådare som 

gruvolyckan. Trots att det drabbade tusentals fler. En nyhet kan vara mättad genom att 

det har uppstått en liknande nyhet vid samma tid. Ett par månader innan 

naturkatastrofen i Chile uppstod en jordbävning i Haiti som fick ett stort media 

utrymme. Jordbävningsnyheter var mättnad. Gruvras sker dagligen och dagligen dör 

gruvarbetare på grund utav deras dåliga arbetsskick. Gruvolyckor borde vara en 

mättnad nyhet. Olyckan fick därför inte något nyhetsvärde den 5:e augusti när 

gruvraset tog plats utan den fick ett värde dagen då president Piñera meddelar att 

arbetarna var vid liv efter 14 dagar under mark. Det var den nyheten som gav 

gruvraset ett högt nyhetsvärde. 

 

Förutom presidenten framträdde kändisar och välkända institutioner vilket bidrog till 

nyhetsvärde. Nasa byggde en hel anpassad utrustning för att kunna hissa upp 

gruvarbetarna. Sportinstitutioner bidrog med tröjor till arbetarna vilket skapade ett 

värde för alla som är sport intresserade. Var och en utav de 33 arbetarna lyftes fram 

personligen vilket bidrog till ett igenkännande till var och en.   

 

I en artikel fick vi ifrågasättas om ”Varför det egentligen blev en stor nyhet?” nu var 

inte det vår frågeställning men om man hade vänt på det och tänkt att presidenten inte 

hade gjort en så kallad PR-succé och journalisterna inte hade använt sig utav 

dramaturgi, hade vi då haft 33 levande gruvarbetare? 

 

Journalisterna fann ständigt nya teman att relatera till gruvraset vilket genererade till 

högre nyhetsvärde. I dem olika teman tillämpades en eller flera medielogikmetoder 

och dramaturgi. Kan journalisterna på så sätt avgöra vad som blir en nyhet? 
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6.1 Vidare forskning 

 

En händelse kan trots ett högt nyhetsvärde inte komma med i nyhetsurvalet. Genom 

olika metoder kan man ge ett värde till en händelse så att den blir en nyhet och 

kommer med i nyhetsurvalet. Som mottagare blir vi på så sätt begränsade med 

information. Journalisterna är beroende av läsare och det är anledningen till varför 

man inte vill skriva om en händelse som är mättad. Vad händer om dessa nyheter utan 

större värde får större respons och får större plats än nyheter med högt värde? Bör vi 

ställa ansvaret på mottagaren/läsaren? 

 

Vi har inte analyserat de ekonomiska aspekterna vilket hade varit intressant. Blir det 

mindre värde och mera dramaturgi samt kändisskap i våra medier på grund utav 

ekonomiska skäl? En statlig nyhetstidning hade kanske inte varit politisk neutral men 

nyhetstidningar som är privata är beroende att sälja bilagor och annonsplatser vilket 

genererar till mindre värde. Vad kan vi som mottagare/läsare göra för att skapa en 

större plats för värde baserade nyheter? 
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