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Sammanfattning
Denna uppsats syftar till att beskriva skillnaderna mellan hur informationskällor behandlas i
olika dagstidningars nyhetsartiklar i olika tider genom en kvalitativ analys av den tillgängliga
informationen i de enskilda artiklarna.

Analysen begränsas till händelse-, åsikts- och faktaartiklar ur Piteå-Tidningen och Dagens
Nyheter, och till två tidpunkter, åren 1920 och 1999. Studien omfattar de angivna informati-
onskällorna, i vilka led informationen gått, källornas oberoende, urvalet av information och
uttryck för värderingar.

Artiklarna från 1999 skiljer sig från 1920 genom att nyhetens väg mellan nyhetsbyråer anges,
och att DN presenterar källorna till samtliga artiklar. Det finns heller inga uttryck för värde-
ringar i artiklarna från detta år.

I åsiktsartiklarna anges tydligast källorna, informationsled och källans oberoende. Det ut-
trycks inga värderingar i dessa artiklar, medan värderingar i ord och uttryck framgår i samt-
liga händelseartiklar från 1920.

Gemensamt för samtliga artiklar i analysen är att urvalet av ursprungsinformationen inte
framgår. Presentationen av uttalanden skiljer sig form- och urvalsmässigt mellan 1920 och
1999. Generellt visar sig källangivelser väsentliga för att avgöra hur många led information-
en gått och källans oberoende.
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���6\IWH
Syftet med denna uppsats är att beskriva skillnaderna mellan hur informationskällor behandlas
i olika dagstidningars nyhetsartiklar i olika tider genom en kvalitativ analys av den tillgängli-
ga informationen i de enskilda artiklarna.

���%DNJUXQG
Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid källkritik. Från att någonting händer till att hän-
delsen beskrivs i exempelvis en nyhetsartikel kan mycket hända. Till en början måste man
ifrågasätta om det man ser verkligen är sant. Är källan tillförlitlig?

Ett uttalande kan vara en beskrivning av något vi ser eller något vi tycker. Det är inte alltid så
lätt att avgöra skillnaden.

Information om en händelse riskerar att förändras, mer eller mindre medvetet, när den sprids.
Vilka faktorer påverkar förändringen?

När informationen i sista led skrivs i form av t ex en artikel, vilken betydelse har formen och
innehållet? I de följande kapitlen beskrivs olika författares begrepp och teorier kring källkri-
tik.

����9DG�VHU�YL"�2OLND�NlOOW\SHU
Thurén (1986 a) beskriver olika typer av källor, och faktorer som är viktiga att ta hänsyn till
vid en källkritisk bedömning.

.YDUOHYRU�RFK�EHUlWWDQGH�NlOORU
Berättelser om händelser är en typ av källa. Men att återge en berättelse innebär att händelsen
tolkas i flera led. En berättelses tillförlitlighet som källa är inte lika stor som en kvarlevas.

Kvarlevor är, enligt Thurén, rester av händelser. Allting som har föregåtts av en händelse.
Kvarlevor anses vara den bästa och pålitligaste källtypen. Fynd från utgrävningar kan vara
kvarlevor för en arkeolog, något som hittas på en brottsplats kan vara en kvarleva vid en
polisutredning.

En typ av kvarlevor kallar Thurén performativa uttalanden. Det är dokument som är en hän-
delse, t ex ett kontrakt eller ett kvitto. Händelsen är en överenskommelse, men utan det skrift-
liga dokumentet är överenskommelsen inte giltig. Dessa typer av dokument berättar inte bara
om vad som har hänt. Dokumenten kan sägas YDUD händelsen.

I vissa fall kan en berättelse vara en kvarleva. 9DG som berättas behöver inte vara lika viktigt
som KXU det berättas. Om man bortser från innehållet i gamla faktaböcker kan formen de är
skrivna på beskriva den speciella tidens kultur, t ex synen på Afrika i gamla skolböcker etc.
�7KXUpQ�������D��V����II�

9LWWQHVEHUlWWHOVHU
Om man ska analysera det någon berättar om en händelse källkritiskt finns det mycket att re-
flektera kring och ta hänsyn till. Den som bevittnar någonting kan påverkas i sin berättelse av
många faktorer.

I vissa fall kan ett vittne påverkas att se någonting som han förväntas se. Egna och andras vär-
deringar har en stor betydelse för intrycken av en händelse. En annan risk är att vittnet kan ha
blivit lurat. Även om någon inte har försökt luras kan vittnet påverkas av andra i sin berättel-
se. Vittnets berättelse kan även vara beroende av andra källor för sin egen berättelse.
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Vittnet noterar kanske bara en del av det han ser. Det som man tycker är relevant är lättare att
återge än det som man tycker är oviktigt. Olika vittnens tolkning av samma händelse kan na-
turligtvis se olika ut. Händelsen kan tolkas olika eller rent av felaktigt.

Tiden är en viktig faktor. Ju längre tid som gått mellan händelsen och vittnesberättelsen, desto
lättare är det att glömma eller förvränga intryck. Berättelsen kan efter en tid ha gått i flera led
och vittnet kan i själva verket, medvetet eller omedvetet, återge någonting i andra hand.

En annan möjlighet som Thurén påpekar är naturligtvis att vittnesberättelsen kan vara en med-
veten lögn eller förvrängning. �7KXUpQ�������D��V����II�

)|UVWD��RFK�DQGUDKDQGVNlOORU
En förstahandsuppgift är givetvis mycket trovärdigare än ett rykte eller en uppgift som gått i
flera led. Ett rykte förändras mer eller mindre medvetet genom att det går från mun till mun.
Om man ska återberätta någonting är det lätt att lämna detaljer som man inte tycker är viktiga,
eller som man inte tycker passar in i det sammanhang man berättar i. De delar av berättelsen
som man anser vara viktiga får större utrymme och berättas mer ingående. Berättelsens form
anpassas till den kultur man befinner sig i. Man berättar inte samma sak på samma sätt för
alla. �7KXUpQ�������D��V����I�

%HURHQGH�RFK�REHURHQGH�NlOORU
En källa som påverkats av andra eller som återger en händelse i andra hand sägs vara beroen-
de. För att en källa ska klassas som oberoende, enligt Thurén, ska källan själv ha upplevt hän-
delsen; det ska vara en förstahandskälla. För att undvika att berättelsen om händelsen inte på-
verkas av andra ska källan inte ha diskuterat händelsen med någon annan. �7KXUpQ�������D��V
���II�

3DUWVLQODJD
Om någon som återger en händelse eller berättar någonting själv är inblandad i händelsen
finns det risk för att berättelsen påverkas av de egna intressena. Det blir en s k partsinlaga.
Partsinlagan behöver inte vara ett medvetet drag men det är lätt hänt att vinkla någonting så
att man själv kan dra fördel av det. Steget från partsinlaga till propaganda är inte stort, det
handlar mest om hur medvetet man förändrar en berättelse.

För att undvika partsinlagor kan man försöka komma fram till en tänkbar motsatt part och
jämföra dessa båda versioner av samma berättelse. �7KXUpQ�������D��V����II�

8UYDO
Om man ska berätta om någonting är det inte möjligt att få med alla detaljer eller synvinklar.
Man måste göra ett urval. Hur det görs handlar mycket om värderingar. En händelse kan be-
rättas på flera olika sätt. Man kan göra urval beroende på vilket ämne man väljer att beskriva.
Och man kan välja ett visst perspektiv att berätta ur. Eftersom urvalet handlar om värderingar
kan man inte säga vad som är rätt eller fel. Men när det gäller perspektivvalet kan man säga
att man får en utförligare bild av en händelse om man beskriver den ur olika perspektiv.

Urvalsförfalskning definierar Thurén som att välja ut ett antal fakta eller delar av ett uttalande
och presentera dem så att innehållet får en annan mening än den ursprungliga. Urvalet ger i
den nya formen en falsk bild av verkligheten. Exempelvis kan ett ljudupptagning av en inter-
vju eller ett tal redigeras så att den nya versionen får en annan innebörd än originalets.

Urvalet kan ge en vinklad bild av verkligheten på grund av att man inte har tillgång till all fak-
ta som behövs. Det behöver inte bara bero på värderingar hos den som gör urvalet utan kan ha
att göra med yttre omständigheter. �7KXUpQ�������D��V����II�
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����6HU�YL�HOOHU�W\FNHU�YL"�9HUNOLJKHWVRPG|PHQ�RFK�YlUGHULQJDU
Det finns många olika typer av påståenden och uttryck, och det är inte alltid lätt att avgöra vad
som är sanning. Olika definitioner gör det lite lättare att kategorisera uttalanden och förhopp-
ningsvis lättare avgöra om de är sanna eller inte. Men trots alla kategorier finns det gränsfall.
Verkligheten är inte svart eller vit hur gärna vi än vill. Thurén (1986 a) skiljer mellan begrep-
pen verklighetsomdömen och värderingar.

9HUNOLJKHWVRPG|PHQ
Den kategori som man antagligen har lättast att ta till sig som sanning eller förkasta som lögn
är det som Thurén kallar verklighetsomdömen. Det är påståenden om verkligheten som bara
kan vara antingen sanna eller falska. Innehållet i dessa påståenden kan man lätt avgöra san-
ningshalten i. Ett uttalande som: ”Hr Svensson äger en Ford Fiesta” kan man lätt kolla upp.
Om det inte är sant är det falskt. Till verklighetsomdömen räknas också det som inte kan be-
visas vara varken sant eller falskt. Exempelvis kan ingen motbevisa ett påstående om att män-
niskan har en själ. Det som gör ett påstående till ett verklighetsomdöme är att det måste vara
antingen sant eller falskt, inte att det ska gå att bevisa. Allt detta är beskrivningar som ger
kunskap om hur verkligheten ser ut.

Som en motsats till verklighetsomdömen finns påståenden som inte beskriver verkligheten.
Uttryck för känslor och uppmaningar som: ”Åh!” eller ”Försvinn!” kan inte vara sanna eller
falska. Det kan aldrig vara en lögn att uppmana någon till något eller att spontant uttrycka
känslor.��7KXUpQ�������D��V���I�

9lUGHULQJDU
Thurén skiljer mellan värderingar, normer och verklighetsomdömen. En värdering beskriver
hur vi upplever någonting, om det är positivt eller negativt, behagligt eller obehagligt osv.
Uttrycket ”Hr Svensson äger en Ford Fiesta” är antingen sant eller inte - ett verklighetsom-
döme. ”Hr Svensson äger en ful bil” är en värdering. Normer hör samman med den kultur vi
befinner oss i, och handlar om vår gemensamma uppfattning om vad som är rätt och fel, vad
man får och inte får göra. Ett påstående som: ”Man bör inte ha ihjäl folk” bygger på en vär-
dering, medan: ”Det är olagligt att ha ihjäl folk” är ett verklighetsomdöme eftersom det an-
tingen är sant eller falskt. �7KXUpQ�������D��V���II�

*UlQVIDOO
Inom vetenskap och nyhetsförmedling är det påståenden om verkligheten som värderas högst.
Värderingar anses vara irrelevanta som kunskapskällor. Men det finns gränsfall som är svå-
rare att bedöma. Som exempelvis ett ords värdeladdning. Vissa ord har varit så förknippade
med värderingar att de har bytts ut, som t ex: VWlGDUH som i vissa sammanhang har bytts till
ORNDOYnUGDUH, och RUGEOLQGKHW till G\VOH[L. Detta gör att ett påstående som man vid en första
anblick tycker är fakta kan innehålla en massa mer eller mindre dolda värderingar.

Det är viktigt att skilja på olika påståenden. Man kan till exempel säga: ”Jag tycker att bilen är
ful”, och: ”Det är en ful bil”. Men det är inte samma sak. Antingen tycker man att bilen är ful,
eller så gör man inte det. Det påståendet är ett verklighetsomdöme och är antingen sant eller
falskt. Men påståendet att bilen är ful bygger på en uppfattning. Det är en värdering. �7KXUpQ�
�����D��V���II�
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����+XU�I|UlQGUDV�YnU�ELOG"�)UnQ�KlQGHOVH�WLOO�DUWLNHO

%UXV�RFK�WRONQLQJ
Om man ska se på nyhetsförmedling enligt Shannons och Weavers kommunikationsmodell är
brus en viktig faktor. Allt brus innebär att meddelandet förvanskas. En nyhetstext som skrivs
om i flera led påverkas av semantiskt brus - brus som påverkar meddelandets betydelse. Ny-
hetstexten passerar flera olika sändare och mottagare som i varje led förändrar ursprungsmed-
delandet.��)LVNH��������V����II�

Även enligt en semiotisk syn på kommunikation påverkas ett meddelande av leden det pas-
serar. Varje led innebär en tolkning utifrån vår kultur och individuella erfarenheter. Eftersom
varje tecken refererar till någonting som är individuellt finns det ingen garanti för att betydel-
sen kommer att vara oförändrad under en nyhets väg från händelse till tidningsläsare. �)LVNH�
������V����II�

1\KHWVE\UnHU
Hadenius och Weibull (1997) beskriver nyhetsbyråernas roll som länk mellan nyhetshändelser
och massmedier. Speciellt mindre tidningar och radio- och tevestationer är beroende av ny-
hetsbyråer eftersom de inte har ett lika stort eget nät av korrespondenter som exempelvis de
större dagstidningarna.

En nyhets väg kan vara lång eller kort. De stora tidningarna, radio- och tevestationerna har
kanske egna korrespondenter utomlands som kan rapportera direkt. Men mindre massmedie-
företag, som landsortstidningar, har svårare att skaffa utrikesnyheter. Ett fiktivt exempel: En
korrespondent för en sydamerikansk nyhetsbyrå rapporterar en peruansk händelse. En inter-
nationell nyhetsbyrå prenumererar på telegram från den lokala nyhetsbyrån. Nyheten skickas
därefter vidare till TT, och en morgontidning publicerar sedan nyheten.

För att en nyhet ska nå ut till läsaren gäller det att alla instanser på vägen anser att den är till-
räckligt viktig. Ett begrepp som Hadenius och Weibull använder är JDWH�NHHSHUV. Deras upp-
gift är att gallra i nyhetsflödet. I det fiktiva exemplet finns JDWHV (slussar) på alla nivåer innan
nyheten når läsaren, lyssnaren eller tittaren. Vid varje gate riskerar nyheten att förkastas, skri-
vas om eller förkortas. Gate-keepers i exemplet är korrespondenten, den lokala och den inter-
nationella nyhetsbyrån, TT och morgontidningen. �+DGHQLXV��:HLEXOO��������V�����II�

����+XU�VNULYHU�YL"�8UYDO��IRUP�RFK�LQQHKnOO

5HIHUDW
En händelse kan refereras på olika sätt beroende på vem som skriver det. Det innebär inte att
någon ljuger utan snarare att människor värderar information olika. Referenten sätter sin färg
på texten.

Ett referat innebär en förändring av ursprungsinformationen. Någonting måste utelämnas;
man måste göra ett urval. Hur man gör urvalet beror på hur man värderar innehållet. Språket
är något annat som ofta förändras. Om ett tal ska refereras måste det översättas till skriftspråk.
Översättningen riskerar att bli felaktig. Tolkningar är ett annat problem. Vissa delar av ur-
sprungsinformationen kanske behöver förklaras. Referentens egna värderingar kan styra tolk-
ningarna. Detta leder också till en förändring.
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I normala fall är vi vana att se det viktigaste först i en nyhetsartikel. Det innebär att referenten
har möjlighet att påverka läsaren genom ordningsföljden i texten. En artikels rubrik och in-
gress värderas som det viktigaste i en artikel. Detta innebär att det är upp till den som formu-
lerar rubrik och ingress att värdera vad som är väsentligast. Formen gör att det inte går att få
med alla aspekter i rubriken.��7KXUpQ�������E����II�

,QWHUYMXHU
Intervjuer innebär till viss del samma problem som vid referat. De måste kortas, skrivas om
och redigeras. Och det är skribenten som bedömer hur urvalet och översättningen ska göras.
Om intervjupersonen dessutom talar ett annat språk tillkommer ännu en översättningssitu-
ation.

Frågorna påverkar svaren. Intervjuaren kan formulera en fråga som intervjupersonen ska be-
kräfta eller förneka; intervjuaren kan lägga orden i personens mun.

Vid omskrivningen till text är det skribenten som avgör vad som ska skrivas om och vad som
ska citeras. Värderingen av viktiga uttalanden gör till stor del den som skriver texten. �7KXUpQ�
�����E��V����II�

6SHJODQGH�RFK�XQGHUV|NDQGH�MRXUQDOLVWLN
Den finns flera olika ideal inom journalistiken. Hur ska en journalist beskriva verkligheten?
Hur stor roll ska journalisten ha i beskrivningen?

Idealet för en speglande journalistik innebär att verkligheten ska beskrivas utan tolkningar.
Beskrivningen ska vara absolut objektiv. Men tolkningar förekommer i alla beskrivningar av
verkligheten och det är mycket som inverkar: värderingar, översättningar, rubrikens och in-
gressens värde mm. Enligt det speglande idealet ska journalisten beskriva en yttre, objektiv
verklighet. Olika uttalanden och åsikter ska refereras utan kommentarer. Journalisten ska inte
göra egna undersökningar.

Enligt det undersökande idealet ska journalisten undersöka orsaker och sammanhang. Journa-
listiken ska påminna om vetenskaplig forskning. En undersökande journalist ska beskriva
verkligheten på djupet, en speglande journalist på ytan.��7KXUpQ�������E��V�����II�

,QQHKnOO�L�Q\KHWVDUWLNODU
Larsson (1993) presenterar en metod att strukturera olika typer av nyhetsartiklar. Genom att
kategorisera olika artiklar efter innehållet kan man dela in dem i tre huvudgrupper: händelse-,
åsikts- och faktaartiklar. Naturligtvis innehåller de flesta artiklar flera av dessa beståndsdelar.
Dessa kategorier är ett sätt att dela in artiklar efter deras huvudsakliga innehåll och gränsfall
förekommer.

+lQGHOVHU. Nyhetsartiklar som beskriver aktuella händelser, t ex olyckor, brott mm.

cVLNWHU. Denna typ av artikel beskriver åsikter eller uttalanden, exempelvis en kommuniké, en
diskussion, ett yttrande mm.

)DNWD. Innehållet i en faktaartikel kan bestå av det mesta. Den kan beskriva någonting som
kommer att hända, eller statistik eller liknande. Definitionen av en faktaartikel är att den LQWH i
första hand handlar om händelser eller åsikter. �/DUVVRQ��������V����II�
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����+LVWRULVN�|YHUEOLFN

0DVVPHGLHXWEXGHW�Gn�RFK�QX
Massmediesituationen i Sverige var 1920 annorlunda på många områden jämfört med idag.
En av de stora skillnaderna vid en jämförelse är utbudet. Dagstidningar var det huvudsakliga
massmediet för nyhetsförmedling. Radion hade ännu inte fått sitt genombrott i Sverige. Men
detta behöver inte innebära att det var svårare att få tillgång till nyheter. 1920 fanns i Sverige
189 olika dagstidningar (med minst tre nummer per vecka), att jämföra med 1995 då det fanns
107 stycken. Då var tidningarna många och små, nu är de färre men större. �+DGHQLXV��:HL�
EXOO��������V����

Massmedier har fått större utrymme idag; vi nås av nyheter från många olika håll. 1925 börja-
de AB Radiotjänst med reguljära sändningar. Detta innebar att vi fick ytterligare en kanal för
nyhetsförmedling. Radions utveckling fortsatte och idag har Sveriges Radio både riks- och lo-
kalkanaler. Dessutom kan vi lyssna till en mängd kommersiella radiokanaler. �&DUOVRQ��UHG�
�����

Ungefär trettio år efter radions introduktion fick vi även regelbundna TV-sändningar i Sveri-
ge. Idag har Sveriges Television och TV 4 markbundna sändningar, och många av oss kan
även nås av en mängd satellit- och kabelkanaler. �&DUOVRQ��UHG�������

En annan påtaglig skillnad mellan 1920 och 1999 är att vi idag även har tillgång till nyheter
på internet. Det finns en mängd olika webbtjänster och nätpublikationer som presenterar ny-
heter. �&DUOVRQ��UHG�������

'DJHQV�1\KHWHU�RFK�3LWHn�7LGQLQJHQ
Dagens Nyheter (DN) är en rikstäckande morgontidning. DN är både äldre och större än Pi-
teå-Tidningen (PT). DN grundades 1864 och hade 1915 en upplaga på ungefär 85 000 ex.
(både stockholms- och nationalupplagan). 1998 var upplagan ca: 361 000 ex.

Piteå-Tidningen är en lokaltidning för södra Norrbotten. PT:s första nummer kom ut 1915. Då
var upplagan ca: 4 000 ex, 1998 hade den ökat till ca: 17 000 exemplar.

Det är värt att notera att storleksförhållandet mellan PT:s och DN:s upplaga är detsamma 1915
och 1998. Vid båda tidpunkterna är Piteå-Tidningens upplaga knappt fem procent av Dagens
Nyheters. �7LGQLQJVHQKHWHQ��.XQJOLJD�ELEOLRWHNHW�������



8

���0HWRG

����8UYDO
Analysen begränsas till ett urval nyhetsartiklar ur två dagstidningar: Piteå-Tidningen och Da-
gens Nyheter, och till två tidpunkter: början av 1920 och början av 1999. Urvalet artiklar görs
efter de tre kategorier som definieras i kapitel 1: händelse-, åsikts- och faktaartiklar.

Det finns flera olika sätt att kategorisera nyhetsartiklar. Jag har valt en metod som i första
hand grundar sig på artiklarnas innehåll. Detta för att jag anser att jag får en viss bredd i urval-
et av texter. Enligt denna metod delas artiklar in i tre kategorier: händelse-, åsikts-, och fakta-
artiklar. Som jag tidigare nämnt i kapitel 2.4 är gränserna mellan de olika kategorierna inte
absoluta. Dessa tre grupper använder jag för att garantera en viss bredd i analysens artikelty-
per.

Jag har valt 20-talets början och 90-talets slut som tidpunkter eftersom skillnaderna mellan
medieutbudet vid de olika tidpunkterna är stora. PT började sin verksamhet 1915, och de för-
sta reguljära etersändningarna i Sverige startade 1925 (AB Radiotjänst). 1920 blev ett natur-
ligt val.

����*HQRPI|UDQGH
Analysen av texterna har jag gjort utifrån ett antal frågor som har sin bakgrund i kapitel 2. Jag
har endast använt mig av den information som är tillgänglig i de enskilda artiklarna. Frågorna
jag har utgått ifrån är följande:

• Finns källorna angivna till all information i texten?

• Har informationen gått i flera led?

• Är källan oberoende? Finns motparten representerad i texten?

• Vilket urval av informationen har gjorts i artikeln?

• Finns uttryck i texten för skribentens eller tidningens egna värderingar?

Jag förutsätter att svar till samtliga frågor inte går att finna i alla artiklar. Metoden strävar
efter att få så många frågor som möjligt besvarade.

I kapitel 4 har jag gjort en grafisk sammanställning av svaren till dessa frågor. Utgångspunk-
ten för jämförelsen är tidning och tidpunkt, och de olika artikeltyperna. Diagrammen beskri-
ver skillnader dels mellan PT och DN vid de olika tidpunkterna, dels mellan de olika artikel-
kategorierna.
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���$QDO\V

����+lQGHOVHDUWLNODU

������´9nOGVDP�H[SORVLRQVRO\FND�L�6XQGVYDOO�´
37�GHQ���IHE������

På två ställen presenteras källan till vissa uppgifter i artikeln (ex 1-2). Eftersom det inte an-
vänds direkt anföring i texten är det svårt att avgöra vad som bygger på uttalande från arbetar-
na. Det är inte möjligt att avgöra om författaren själv varit på plats för att studera förödelsen
eller om hela beskrivningen bygger på arbetarnas vittnesberättelser.

Det finns inga angivna källor varken till den antagna olycksorsaken, eller till värdet av det för-
störda (ex 3-4). Den källa som anges i texten är arbetarnas berättelse om händelseförloppet
(ex 1-2). Om antagandet om olycksorsaken kommer från arbetarna, vilket inte framgår, är käl-
lan beroende. Risken finns att arbetarna exempelvis hellre antar att orsaken var en trasig kran
än att olyckan berodde på slarv från deras sida.

Informationskällan till åtminstone en del av uppgifterna är arbetarna (ex 1-2). En tänkbar mot-
part anges inte i artikeln. Vissa värdeladdade ord och uttryck finns i artikeln. På ett ställe
skrivs ”en obeskrivlig förödelse” och på ett annat ”som genom ett under” (ex 5-6).

Läsaren har utifrån källangivelserna i artikeln svårt att avgöra varifrån uppgifterna kommer
ifrån. Bygger hela artikeln på arbetarnas berättelser, eller har en reporter varit där? Att texten
innehåller vaga uttryck som ”0DQ antager att…” och ”…torde gå löst på…” gör det inte lät-
tare för en läsare att bedöma trovärdigheten (ex 3-4).

6XPPHULQJ
Källorna är inte angivna till all information. Det framgår inte i vilka led informationen gått.
Källan kan tänkas vara beroende. Urvalet av ursprungsinformation framgår inte. Det finns ut-
tryck för värderingar i texten (ex 5-6).

([����”Om olyckshändelsen berättade arbetare, som voro sysselsatta vid fabriken, då olyckan skedde, att de intet
ont anande blevo kullkastade av ett fruktansvärt lufttryck samtidigt som ett öronbedövande larm fyllde luften,
och väggar och tak störtade in.”

([����”Arbetarna vilja framhålla det som en försynens skickelse, att ingen människa befann sig inne i bruket, då
olyckan inträffade.”

([��� ”Om orsaken till katastrofen vet man ännu ingenting. Man antager att någon kran ej fungerat ordentligt, så
att ångtrycket inne i cylindern blivit för starkt.”

([����”Fabriken var försäkrad. Värdet av det som gått förlorat torde gå löst på 3 à 400,000 kr. De förstörda bygg-
naderna torde med snarast komma att återuppbyggas.”

([����”Olycksplatsen företedde strax efter katastrofen en obeskrivlig förödelse.”

([��� ”De båda arbetarna begravdes under ruinerna, men sluppo som genom ett under undan med livet.”

������´+HPVNW�PRUGUUDPD�L�'DQPDUN�´
37�GHQ���IHE������

I texten finns ingen angiven källa. Det anges överhuvudtaget inte varifrån uppgifterna kom-
mer.

Artikeln ger uttryck för ett antal värderingar. I rubriken och en bit in i artikeln värderar för-
fattaren händelsen genom orden ”hemskt” och ”fruktansvärt” (ex 7-8).
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6XPPHULQJ
I artikeln framgår inte källorna, informationsvägen, källans oberoende, eller urvalet av infor-
mation. Värderingar uttrycks i texten (exempel 7-8).

([����”Hemskt mordrrama i Danmark.”

([����”Natten till måndagen har i Vasardskogen utspelats ett fruktansvärt morddrama.”

������´7Yn�VXQGVYDOOVIDEULNHU�KD�VSUlQJWV�L�OXIWHQ�DY�NUHYHUDQGH�F\OLQGUDU´
'1�GHQ����MDQ������

I en mening i artikeln anges ”arbetarna” som en informationskälla (ex 9). Men i uppgifterna
om olycksorsaken anges ingen källa (ex 10-11). I texten kommenteras värdet av det som gått
förlorat. Genom att skriva i passiv sats och använda subjektet PDQ�undviker författaren att
nämna den som lämnat uppgifterna (ex 12).

Eftersom källor inte finns angivna på mer än ett ställe (ex 9) kan man inte avgöra om fler än
en part har fått komma till tals, eller om källorna är oberoende. Den mening som återger arbe-
tarnas uttalande är en vittnesberättelse (ex 9). Den övriga beskrivningen har ingen källa.

Texten innehåller vissa värdeladdade uttryck som ”fruktansvärd förödelse” och ”som genom
ett under” (ex 13-14).

6XPPHULQJ
Artikeln anger inte källorna till alla uppgifter, bara ”arbetarna” (ex 9). Informationsleden
framgår inte heller. Källans oberoende eller urvalet av information går inte att bedöma. Det
finns uttryck för värderingar i artikeln (ex 13-14).

([����”Arbetarna framhålla det såsom en försynens skickelse att ingen människa befann sig inne i bruket då olyc-
kan inträffade.”

([������”Orsaken till olyckan har man ännu icke lyckats utröna.”

([������”Undersökningarna om anledningen till explosionsolyckan ha ännu icke lämnat något resultat.”

([������”Skadorna vid olyckan hade till en början uppskattats ända till 1 miljon kr., men vid en närmare besikt-
ning av de hemsökta fabriksanläggningarna har man kommit till den uppfattningen att detta är ett mycket för
högt belopp. Såvitt man hittills kunnat bedöma, torde värden för omkring ½ miljon kr. eller kanske något där-
under ha gått förlorade.”

([�����”Olycksplatsen företedde efter katastrofen en anblick av fruktansvärd förödelse.”

([������”De båda arbetarna begravdes under ruinerna, men sluppo som genom ett under undan med livet.”

������´(Q�SROVN�IDPLOM�P|UGDG�L�'DQPDUN�´
'1�GHQ���IHE������

I texten kan man inte finna någon källa till informationen. Däremot kan man konstatera att in-
formationen skickats in av någon, genom texten direkt efter artikelns rubrik och ingress (ex
15). Detta innebär att nyheten åtminstone har passerat en gate innan den publicerats.

Det går inte heller att bedöma hur oberoende källan är. Berättelsens trovärdighet skulle skilja
sig om uppgifterna exempelvis kommer från någon av de inblandade i händelsen eller från en
polisundersökning.

I artikelns inledning ger författaren utryck för sin värdering av händelsen genom ordet ”fruk-
tansvärt” (ex 16).
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6XPPHULQJ
I artikeln anges ingen källa. Ett led i informationsvägen är utskrivet (ex 15). Oberoendet eller
urvalet framgår inte. Värderingar uttrycks i artikeln (ex 16).

([�����”- Privat till Dagens Nyheter. –”

([�����”I natt har i Vasardskogen vid Vordingsborg utspelats ett fruktansvärt morddrama.”

������´,QEURWW�Sn�3LWHn�lOYGDOV�VMXNKXV´
37�GHQ���IHE������

I slutet av artikeln uttalar sig en kriminalinspektör om tjuvarna. Hans uttalande finns presen-
terat i direkt anföring (ex 17). Men till den övriga beskrivningen av inbrottet finns ingen källa
angiven. I artikelns ingress finns exempelvis ett konstaterande (ex 18). Källan till denna upp-
gift framgår inte.

Kriminalinspektören som källa kan anses vara oberoende (ex 17). Som läsare har man ingen
möjlighet att bedöma de övriga källornas trovärdighet.

6XPPHULQJ
Alla informationskällor anges inte. Inte heller informationsleden. Oberoendet framgår bara
hos den angivna källan (ex 17) - inte övriga. Urvalet av ursprungsinformationen går inte att
avgöra. I texten finns inga uttryck för värderingar.

([�����”- Det verkar som om det är missbrukare som varit i farten. De har inte brytt sig om kapitalvaror, utan
istället koncentrerat sig på mediciner, säger kriminalinspektör Ulf Sandman vid Piteåpolisen.”

([�����”Tjuvarna var på jakt efter narkotiska preparat.”

������´(OGXSSK|U�L�*XLQHD�%LVVDX´
'1�GHQ���IHE������

Källan till artikeln anges i exempel 19.

Att döma av kommentaren i artikelns slut har informationen gått i flera led innan den trycktes
i DN (ex 20). Kommentaren borde betyda att nyhetsbyrån Agence France-Presse har fått
informationen från Dakar, och sedan vidarebefordrat den till TT. Detta innebär många gate-
keepers på nyhetens väg.

Artikelförfattaren har tagit med AFP:s bedömning av källan till artikeln (ex 20).

6XPPHULQJ
I texten anges källan (ex 19) och två av informationsleden (ex 20). Källan bedöms vara
tillförlitliga av AFP, vilket borde innebära att de är oberoende. Informationsurvalet framgår
inte. Det finns inga värdeladdade uttryck i artikeln.

([�����”De stridande parterna i Guinea-Bissau skrev på onsdagen på ett avtal om vapenvila, rapporterar källor
som av AFP betecknas som tillförlitliga.”

([�����”TT-AFP, Dakar”
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����cVLNWVDUWLNODU

������´5LNVGDJHQ�´
37�GHQ���IHE������

Den första delen av artikeln börjar med en presentation av den som står bakom ett uttalande
(ex 21). Därefter följer spörsmålen delvis citerade, delvis refererade. I den andra delen har ar-
tikelförfattaren gjort ett referat av motionen (ex 22). Den tredje artikeldelen inleds som den
första med en presentation av talaren. Texten återger sedan frågorna i citat och referat (ex 23).

Informationskällan är angiven. Det är tydligt att det är ifrån riksdagen som uppgifterna kom-
mer. Och personerna det handlar om är också angivna (ex 21-23). Det är inte otänkbart att
artikeln har sin grund i riksdagsprotokoll. I så fall är källan en kvarleva.

Av någon anledning har tidningen valt ut dessa tre händelser i riksdagen som viktigare än an-
dra. Urvalet har betydelse både när det gäller valet av händelser och i referaten. Ett referat in-
nebär alltid ett urval av information. Man kan bara spekulera i hur urvalet gjorts.

6XPPHULQJ
Källan till artikeln är angiven (ex 21-23). Informationsleden framgår inte. Källan kan beteck-
nas som oberoende. Urvalet av ursprungsinformationen framgår inte. Det finns inga uttryck
för värderingar från författarens sida.

([�����”I andra kammaren begärde o. erhöll hr Norman (h.) kammarens tillstånd att till justitieministern få fram-
ställa följande spörsmål:”

([�����”Vid första kammarens sammanträde på tisdagen väckte hrr Traff (s.) och Almkvist (l.) en motion, i vil-
ken föreslås åtskilliga ändringar i k. m:ts förslag till ändringar i kommunalförordningen för städerna.

Motionärerna föreslå bland annat, att till kommunalborgmästare må kunna utses icke blott den, som avlagt exa-
men som berättigar till inträde vid rättegångsverken, utan även person, som under längre tids verksamhet vid
kommunala värv ådagalagt utmärkt insikt och skicklighet.”

([�����”Vid andra kammarens sammanträde på tisdagen f. v. begärde hr Vennerström (v.-s.) att till statsministern
få framställa följande frågor:

Vidhåller hr statsministern fortfarande sin under 1920 års remissdebatt tillkännagivna övertygelse om omöjlig-
heten att åstadkomma ordnat handelsutbyte med Sovjet-Ryssland.”

������´+HUPDQ�/LQGTYLVW�DYJnU�IUnQ�VLQ�RUGI|UDQGHSRVW�´
'1�GHQ���IHE������

Källorna i denna artikel är angivna. I en mening framgår att DN ”erfarit”, vilket innebär att
det finns en källa (ex 24). En annan källa är Lindqvists avskedsansökan som publiceras i sin
helhet. På fyra ställen i artikeln finns citerade uttalanden där också anges vem som sagt vad. I
exempel 25 framgår att texten är hämtad ur protokollet och en ambitiös uppräkning av källor-
na.

Texten innehåller även till viss del referat av händelserna kring uttalandena. Protokollet som
källa kan betecknas som oberoende. Det framgår inte om det är samtliga uttalanden som finns
i texten eller om författaren har gjort ett urval.

Texten innehåller inga tydliga värderingar eller värdeladdade ord.
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6XPPHULQJ
Källorna är angivna till skillnad från informationsleden (ex 24-25). Det framgår inte om alla
källor är oberoende eller vilket urval som gjorts. Texten ger inte uttryck för värderingar.

([�����”Enligt vad Dagens Nyheter erfarit, torde representantskapet komma att återupptaga sina sammanträden
under de närmaste dagarna och därvid bl. a. utse en efterträdare åt hr Lindqvist.”

([�����”Till protokollet gjordes efter voteringen följande uttalande av Träarbetarförbundets sekreterare Oscar
Karlén, Metallindustriarbetarförbundets ordförande Johan Olov Johansson, samma förbunds ombudsman C. A.
Flodin, Samma förbunds styrelseledamot David Berg, Transportarbetarförbundets förtroendeman Charles Lind-
ley, De förenade förbundens kassör G. H. Viktorsson, Bageriarbetarförbundets kassör D. J. Lagergren och Gju-
tarförbundets ombudsman Carl Fröjd:”

������´3LWHERQGH�JHU�7UDSS�VLWW�VW|G´
37�GHQ���IHE������

Informationskällorna till denna artikel är angivna: Lars-Ivar Petterssons uttalanden, ett inslag i
Nordnytt, ett LRF-möte, ett pressmeddelande från Swedish Meat, koncernchefen Lars Wedén,
och ett uttalande av LRF:s förbundsordförande.

Petterssons uttalanden presenteras i direkt anföring (ex 26), LRF-mötet och inslaget i Nord-
nytt refereras (ex 27-28), och pressmeddelandet och förbundsordföranden citeras i texten (ex
29-30). I artikeln presenteras flera olika åsikter, inte bara Petterssons. Motparterna finns re-
presenterade.

Det är troligt att Petterssons uttalanden kommer från en intervju. Intervjuer och referat bygger
på att journalisten ska göra ett urval av information. Hur man gör urvalet är individuellt. Arti-
kelförfattaren gör också ett urval när det gäller vilka citat som ska finnas med i texten.

6XPPHULQJ
I artikelns anges informationskällor och i vilka led informationen gått (ex 26-30). Källorna är
inte oberoende men motparterna får komma till tals. Hur urvalet av information gjorts framgår
inte. I artikeln uttrycks inga värderingar.

([�����”- Jag som bonde, som företagare, ska ju inte bedriva någon regionalpolitisk kampanj här. Utan det är så
att vi vill ha kvar slakteriet i Luleå så måste vi vända oss till politikerna, som i så fall får se till att det kommer
fram pengar till ändamålet. Mitt jordbruksföretag ska inte behöva få en krona mindre per kilo kött bara för att vi
ska ha kvar en anläggning i Luleå, resonerar Lars-Ivar Pettersson.”

([�����”Vid måndagens möte riktades hård kritik mot länsförbundets ordförande Caroline Trapp. Flera talare
som yttrade sig i debatten hävdade att det var hennes plikt som länets LRF-ordförande att helhjärtat slå vakt om
ett bondeägt företag som Scan i Luleå.”

([�����”Att, som Trapp gjorde i ett inslag i fredagskvällens Nordnytt, visa förståelse för vinsterna med en av-
veckling betecknades av dessa debattörer som oacceptabelt.”

([�����”I ett pressmeddelande från Swedish Meats nämnda datum heter det: ’Swedish Meats styrelse har idag be-
slutat inleda MBL-förhandlingar om att avveckla anläggningarna i Varberg och Luleå.’ ”

([�����”Dagen efter kommenterade LRFs förbundsordförande Hans Jonsson beslutet att lägga ned bland annat
slakteriet i Luleå på följande sätt: ’Ett smärtsamt men nödvändigt beslut. Den överkapacitet som finns inom den
svenska slakteribranschen måste åtgärdas om vi ska bli konkurrenskraftiga.’ ”
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������´'DOpXV�EHP|WWH�RUR�L�HJQD�OHGHQ´
'1�GHQ���IHE������

Källorna är uttalanden av Bengt Wahlberg, Lennart Daléus, Björn von Sydow i DN, Lennart
Bogren, Ingemar Jonsson och Per Olov Blom. Alla uttalanden presenteras i direkt anföring
utom Sydows uttalande i DN någon dag tidigare som presenteras indirekt (ex 31).

Flera olika åsikter presenteras i texten vilket borde innebära att motparterna finns represente-
rade. Artikelförfattaren har valt ut ett antal uttalanden. Men det framgår inte på vilka grunder
urvalet gjorts.

6XPPHULQJ
Källorna är angivna i texten. Författaren refererar händelser vid ett möte, vilket anger att det
är det enda informationsledet. Motparterna kommer till tals i artikeln. Urvalet av uttalanden
eller händelser framgår inte. Det finns inga uttryck för värderingar.

([�����”- Nej, det här är inte början till nya uppgörelser med regeringen, sade Daléus och avfärdade
försvarsminister Björn von Sydow, som i fredagens DN spådde att centern nu är på väg tillbaka in i ett mer
intimt samarbete med socialdemokraterna.”
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����)DNWDDUWLNODU

������´2O\FNHQ�YLG�6YHQVN�3DSSV�DQOlJJQLQJDU�´
37�GHQ���IHE������

Denna artikel finner man under tidningens rubrik ”Telegram”. I texten finns ingen informa-
tionskälla angiven. Genom att texten är skriven i passiv sats och subjektet är PDQ undviker
författaren att tala om varifrån uppgifterna kommer (ex 33). Eftersom nyheten uppenbarligen
har kommit i telegramform har den gått i flera led, men telegrammets väg beskrivs inte.

I artikelns första mening kan man läsa ett värdeladdat ord: ”den IUXNWDQVYlUGD explosions-
olyckan” (ex 32).

6XPPHULQJ
Det anges ingen källa. Informationen har kommit som telegram vilket anger minst ett led på
vägen. Källans oberoende eller urvalet av information går inte att avgöra. Ett värdeladdat ord
finns i artikelns inledning (ex 32).

([�����”2O\FNHQ�YLG�6YHQVN�3DSSV�DQOlJJQLQJDU�

Sundsvall den 31.

Undersökningarna rörande den fruktansvärda explosionskatastrofen vid Svensk Pappas anläggningar har givit
vid handen att en säkerhetsventil krånglat och orsakat katastrofen. Den har varit felaktig i flera dagar men ej kun-
nat repareras, varför ventilen stod under upsikt av en särskilt därtill utsedd arbetare. Denne befann sig emellertid
vid olyckstillfället inne i fabriken.

Rörande skadorna meddelas, att de äro större än man förut beräknat. Försäkringssumman för hela fabriken upp-
går till 4 miljoner kr. och för det spolierade pappersbruket till 1,100,000 kr. Man tror ej att försäkringssumman
täcker kostnaderna.”

([�����”Rörande skadorna meddelas, att de äro större än man förut beräknat.”

������´6XQGVYDOOVH[SORVLRQHQ�QX�XWUHGG�´
'1�GHQ���IHE������

I artikeln framgår att källan är ”S. P.” (Svensk Papp). T:et markerar antagligen att nyheten har
kommit i telegramform (ex 34).

Eftersom Svensk Papp, fabrikens ägare, är part i målet är källan beroende. En motpart finns
inte representerad, det skulle kunna vara exempelvis ett försäkringsbolag. En läsare har möj-
lighet att själv bedöma om källan, Svensk Papp, är trovärdig.

6XPPHULQJ
Källan framgår i artikeln (ex 34). Informationen har passerat minst ett led. Källan är beroende.
Hur urvalet gjorts framgår inte. Det finns inga värdeladdade ord eller uttryck i artikeln.

([�����”SUNDSVALL, lördag.
T. Orsaken till explosionskatastrofen i Svensk papps fabrik härstädes är nu, enligt S. P., fullt klarlagd.”
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������´6XQGVYDOOVH[SORVLRQHQ�IXOOW�NODUODJG�´
'1�GHQ���IHE������

Civilingenjör P. Rogius anges i inledningen som artikelns källa (ex 35). Detta innebär att DN
har erfarit att Rogius har konstaterat olyckan. Det framgår inte om uppgiften har gått i flera
led. Ångpanneföreningen borde vara en oberoende källa och det är svårt att hitta en motpart.

6XPPHULQJ
Källan framgår i texten (ex 35). Det går inte att avgöra i vilka led informationen gått. Källan
kan anses vara oberoende. Urvalet av ursprungsinformationen framgår inte. Det ges inte ut-
tryck för värderingar i artikeln.

([�����”Ångpanneföreningens inspektör, civilingenjör P. Rogius har nu, enligt vad Dagens Nyheter erfarit, vid
en utredning rörande anledningen till den förödande explosionen hos Svensk Papp i Sundsvall konstaterat att
olyckan med all sannolikhet förorsakats genom olika temperaturspänningar i den exploderande takcylindern.”

������´.XQJ�+XVVHLQ�NOLQLVNW�G|G´
37�GHQ���IHE������

De källor som uppges i artikeln är en regeringstjänsteman och en TT-intervju med Hussein
(ex 36-37). Övriga fakta om exempelvis kungens historia saknar källangivelse (ex 38).

Direkt efter rubriken finns en kommentar (ex 39) som kan tolkas som att informationen först
har kommit till nyhetsbyrån Reuters och sedan vidare till Tidningarnas Telegrambyrå. Detta
innebär att informationen gått i flera led och passerat ett antal gate-keepers, t ex nyhetsbyrå-
erna Reuter och TT som kan ha gjort urval och skrivit om artikeln, och i sista hand har PT
gjort ett urval av informationen de fått från TT.

6XPPHULQJ
Alla källor anges inte (ex 38). Telegrammet har minst passerat två led på väg till Piteå-Tid-
ningen (ex 39). Det går inte att bedöma samtliga källors oberoende. Urvalet framgår inte.
Värderingar uttrycks inte.

([�����”- Kungen är kliniskt död, men hålls vid liv av livsuppehållande maskiner, sade en regeringstjänsteman.”

([�����”- Egentligen skulle jag vilja vara som er kung Carl Gustaf – en konstitutionell monark utan politisk
makt, sade kung Hussein i en TT-intervju.”

([�����”Kung Hussein fick genom åren uppleva åtskillig politisk turbulens. Han överlevde upprepade mordför-
sök, flera krig mot Israel – i ett av dem, 1967, förlorade Jordanien Västbanken – och ett uppror bland Jordaniens
palestinier med tusentals döda.”

([�����”AMMAN (TT-REUTERS)”

������´5|NQLQJ�SnYHUNDU�DQWDOHW�PLVVIDOO´
'1�GHQ���IHE������

Källan till artikeln är The New England Journal of Medicine. Angivelsen finner man en bit in
i artikeln (ex 40). Artikeln avslutas med ”TT” vilket borde innebära att det är därifrån DN har
fått nyheten. Informationen har gått i flera led.

Ett ”forskarlag”, vilket framgår i exempel 40, kan nog betraktas som en oberoende källa.

Av forskningsresultatet har TT gjort ett urval och därefter har DN valt ut delar av TT:s nyhet
för publicering.

Källan till uppgifterna finns i en angiven artikel, och en kritisk läsare kan själv kolla upp san-
ningshalten (ex 40).
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6XPPHULQJ
Källan till uppgifterna är angiven (ex 40). Informationen har minst passerat ett led (TT). Käl-
lan är oberoende. Det framgår inte hur urvalet till artikeln gjorts. Det finns inga värdeladdade
ord eller uttryck i texten.

([�����”I den stora studie som nu genomförts av ett forskarlag vid University of Pittsburgh (The New England
Journal of Medicine 4/2 -99) har man studerat antalet missfall hos 970 flickor och kvinnor i åldrarna 14 till 40
år.”
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���5HVXOWDW

����7LGQLQJ�RFK�nUWDO
Analysen visar att drygt hälften av samtliga nyhetsartiklar har källangivelser till den informa-
tion texterna bygger på. Dagens Nyheter anger oftare artiklarnas källor än Piteå-Tidningen
(fig 1).

I alla av DN:s texter från 1999 presenteras källorna, vilka led informationen passerat, och in-
formation om källornas beroende (fig 1).

I alla nyhetsartiklar från 1999 som bygger på telegram anges telegrammens väg mellan ny-
hetsbyråer, till skillnad från artiklarna från 1920.

Inga artiklar från 1999 innehåller värdeladdade ord eller uttryck (fig 1).

Figur 1. Översikt över tidningar och årtal
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����$UWLNHOW\SHU
Den kategori artiklar där samtliga texter har tydliga källangivelser är åsiktsartiklar (fig 2). Av
dem märks inga större skillnader mellan vare sig Piteå-Tidningen och Dagens Nyheter, eller
åren 1920 och 1999.

Åsiktsartiklarna är den kategori där det tydligast framgår i hur många led informationen har
gått, och där det tydligt framgår om källan är beroende eller oberoende (fig 2). Inte heller här
finns nämnvärda skillnader mellan tidning eller årtal.

Det ges inte uttryck för värderingar i åsiktsartiklarna (fig 2), medan i samtliga händelseartiklar
från 1920 framgår skribentens värderingar i ord och uttryck.

Figur 2. Översikt över artikeltyper
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����gYULJD�LDNWWDJHOVHU
Gemensamt för samtliga artiklar i analysen är att urvalet av ursprungsinformationen inte fram-
går.

Urvalet och presentationen av uttalanden skiljer sig mellan 1920 och 1999. I de tidiga artiklar-
na, både i DN och PT, förekommer uttalanden som fullständiga citat eller omskrivna i indirekt
anföring. I artiklarna från 1999 är det vanligare att utvalda delar av ett uttalande presenteras i
direkt anföring.

I texterna från 1920 förekommer, till skillnad från 1999, passiv sats och subjektet PDQ. Ge-
nom att använda de formerna undviker författaren att nämna informationskällan (ex 3, 4, 10,
12 och 33 i kap 4).

I de fall där ingen källa till uppgifterna i texterna har angetts visade det sig även svårt att av-
göra i hur många led informationen gått och om källan kan anses vara oberoende (kap 4.1.1-
4.1.5 och 4.3.1).
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���'LVNXVVLRQ

����7LOOI|UOLWOLJKHW
Resultatet av denna analys går inte att generalisera. Det går inte att dra generella slutsatser om
Piteå-Tidningen och Dagens Nyheter, eller om åren 1920 och 1999. Men det är inte heller syf-
tet. Urvalet av artiklar till analysen är inte representativt, varken för år eller tidning. Resultatet
och metoden avser endast artiklarna i det urval som gjorts. De slutsatser man kan dra av ana-
lysen handlar om vilken information om källorna som ska finnas med i en artikel för att upp-
gifterna ska kunna bedömas vara sanna eller falska.

����6OXWVDWVHU
I analysen har det visat sig att om en källa inte anges påverkar det även möjligheten att avgöra
källans beroende och om informationen har gått i flera led. Detta anser jag innebära att källan-
givelsen inte bara är relevant för att kunna kontrollera uppgiftens direkta sanningshalt, utan
även för att kunna identifiera värderingar och urval som kan påverka informationen.

I de artiklar som till största del beskriver åsikter eller uttalanden är det mest förekommande
med tydliga källangivelser. Min slutsats av detta är att författarna till artiklarna har ansett att
det är viktigare att tala om vem som W\FNHU något än vem som påstår att något KlQW. Kanske är
det så att vi människor är mer intresserade av sanna åsikter än sanna händelser?

Alla DN-artiklar från 1999 presenterar källorna till skillnad från PT. Vad beror det på? Kan-
ske har en stor, rikstäckande morgontidning större krav på sig att presentera trovärdiga nyhet-
er än en landsortstidning? Jag anser att tidningarna har olika syften med sina nyheter. Rikstid-
ningen ligger nog som en grund för ställningstagande i viktiga, övergripande frågor, medan
lokaltidningen kanske mer är en grund för viktiga, sociala situationer i vardagen. Jag kräver
naturligtvis att få VDQQLQJHQ presenterad för mig när jag ska ta stora beslut. Men sanningen är
inte lika väsentlig i mina vardagliga diskussioner.

I alla nyhetsartiklar från 1999 som bygger på telegram anges telegrammets väg mellan nyhets-
byråer. Detta tror jag beror på att det idag finns ett mer välorganiserat nät av nyhetsbyråer
(Hadenius, Weibull 1997) som gör det lättare att härleda telegrammens väg.

Tydligt värdeladdade ord och uttryck finns inte representerade i artiklar från 1999. Detta kan
tyda på att man i dagens tidningsspråk undviker ord och uttryck som är tydligt förknippade
med värderingar. Eller så kan det tyda på att de ord som anses värdeladdade idag inte var det
för 80 år sedan.

Hur urvalet av information gjorts framgår inte i någon artikel. Trots att en källa citeras går det
inte att avgöra vilket urval som görs av ursprungsinformationen. Jag tror att vi alla gör mer
eller mindre medvetna urval, både av det vi registrerar och av det vi återger. I så fall innebär
detta att vi aldrig kan beskriva en REMHNWLY verklighet. Jag anser att det då är viktigt, i ett käll-
kritiskt perspektiv, att ange YHP som gjort urvalet.
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����6OXWGLVNXVVLRQ
Jag har valt ett ämnesområde som jag anser vara lika viktigt nu som för hundra år sedan. I
dagens informationssamhälle lever vi bland fler massmedier än tidigare��+DGHQLXV��:HLEXOO
������ Vi har en ständig tillgång till nyheter. Kanske finns en risk att information och nyheter
blir en så självklar del av vår vardag att vi glömmer att reflektera och ifrågasätta? Kanske har
det blivit svårt att urskilja kvaliteten i kvantiteten? I så fall borde ett ämne som källkritik vara
aktuellare än någonsin.

Nyhetsförmedlare i TV, radio, tidningar och på internet har ett ansvar och yrkesetiska regler
att följa, men för den skull kan man inte förutsätta att vi alltid får objektiva sanningar (om så-
dana nu finns) presenterade för oss. Naturligtvis har vi inte möjlighet att kontrollera alla fakta
och nyheter vi möter. Men det är ingen anledning för massmedier att undvika att ange infor-
mationskällor. Möjligheten DWW�kontrollera uppgifter anser jag alltid ska finnas för en nyhets-
konsument. Därför är källangivelser, så tydliga som möjligt, viktiga i nyheter.

Jag anser, med denna analys som grund, att det finns stora möjligheter att förtydliga källangi-
velser i nyhetsartiklar, exempelvis genom att ange informationens olika led, eller genom att
presentera grunderna för det urval som görs av ursprungsinformationen. Detta är små detaljer
för en artikelförfattare, men av stort värde för läsaren som söker trovärdiga uppgifter.

Denna uppsats handlar om källor till tidningars nyhetsartiklar. Det handlar inte om att vi be-
höver eller vill ha tydligare källangivelser till våra dagliga nyheter. För det är inte säkert. Ana-
lysen ger en bild av hur svårt det är att presentera källor så tydligt att sanningen inte kan ifrå-
gasättas. Kanske är det så att alla parter i nyhetsbranschen accepterar brister i verklighetsbe-
skrivningen? Vi kanske inte ens behöver sanningen?
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