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Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur, när och varför
tablåtexter förändras från sitt första manus till att texterna når tevepubliken i en tidning.
Jag har utgått från Sveriges Televisions (SVT) kanaler SVT1 och SVT2 och följt texterna
från SVT till nyhetsbyrån TT Spektra och vidare ut till tidningen Aftonbladet.

Materialet omfattar totalt 52 tablåtexter från den 1 november 2002. Jag har gjort en
kvantitativ textanalys där jag räknat och kategoriserat ingreppen i texterna och en
kvalitativ textanalys där jag valt ut exempeltexter och kommenterat hur jag tänkt när jag
kommit fram till vilka ingrepp texterna utsatts för. Undersökningen innehåller även
intervjuer med skribenter representativa för de olika leden i produktionen:
manusskribenter (källskribenter) på SVT, en tablåredaktör på SVT och en
grundtablåskribent på TT Spektra. Aftonbladet fick jag intervjua via e-post.

Det tydligaste resultatet är att SVT lämnar ifrån sig för långa texter som måste strykas
ned rejält för att få plats i tidningen. Skribenterna på SVT är i olika grad medvetna om
detta problem. Ändå, ett visst mått av okunskap, ibland även ovilja att skriva kortare
texter och framför allt tidsbrist är orsaker till att SVT fortsätter producera texter som
kräver omfattande redigering.

Det är samtidigt tydligt att skribenterna har olika syn på sina bidrag till de i slutändan
tidningspublicerade tablåtexterna. På SVT ser alla skribenterna texterna som ”sina”, på
företagen ”efter” SVT har man en likartad syn, det vill säga att texterna tillhör dem och
inte SVT. Olika syften och ett visst mått av skilt målgruppstänkande resulterar därför i en
rad ingrepp i såväl språk som innehåll.
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1 Inledning

1.1 Syfte och motivering
Den här uppsatsen handlar om produktion av tablåtexter, det vill säga de korta
tevetexter som ofta ligger i slutet av en dagstidning eller samlade veckovis i en
tevebilaga. Syftet är att ta reda på när, hur och varför tablåtexter förändras från sitt
första manus till att texterna når tevepubliken i tidningen.

Vem läser tablåtexter? Svar: många. Men trots att tablåtexter har en stor
läsekrets tillåts de ofta passera obemärkta. Så länge de uppfyller våra lägst ställda
krav på konsumentupplysning med kort information om vad programmen heter, när
de sänds och vad de innehåller, nöjer vi oss och reflekterar inte vidare över språk
och faktaurval. Vi läser sällan en tablåtext med den kritiska blick vi läser en
nyhets- eller debattartikel.

Tablåtexter är korta. De har dessutom ofta en till synes given struktur och man
skulle nästan kunna tro att texterna produceras på löpande band enligt en fastställd
rutin och mall. På ett sätt stämmer det, på ett sätt inte.

Undersökningen motiveras även av att det inte tidigare forskats mycket på
språkliga förändringar i så här korta texter.

2 Bakgrund

Tablåtexter är de tevetexter som ofta ligger i slutet av en dagstidning eller i en
tidnings tevebilaga. Det är de korta texter som beskriver teveprogrammen för olika
kanaler vid olika tidpunkter på dagen. Ibland läser vi dem redan på morgonen, men
det är framåt kvällen när de flesta av oss har mer tid de fyller funktionen att
upplysa oss om roliga och intressanta program. Det är däremot sällan vi har några
särskilda åsikter om texterna. Om ett program verkar sevärt beror det på
programmets innehåll, inte på tablåtexten är nog de flestas uppfattning. Och visst
underlättar det om programmet är bra, men det är samtidigt fel att tro att tablåtexter
uppstår utan att någon tänkt igenom textens syfte, eventuella målgrupp och
huvudbudskap.

Tablåtexter kan vara svåra att klassificera. Står den för sig själv eller skulle den
kunna sällas till gruppen journalistiska texter: nyhetsartiklar, reportage, notiser,
krönikor etc? Den sätts i alla fall in i tidningen.

Hur tar man fram en tablåtext? Liknar tablåtextskrivandet övrigt
tidningsskrivande?

Det är bland andra dessa frågor jag har ställt mig inför den här uppsatsen. Jag
har utgått från Sveriges Televisions tablåtexter i SVT1 och SVT2. Jag har följt
texterna bakåt, in i företaget SVT till de skribenter som skrivit ursprungsmanus, via
den tablåredaktör på SVT som ansvarar för texterna utåt mot de företag,
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nyhetsbyråer och tidningar som publicerar texterna i sina slutversioner, dem som vi
möter i olika tidningar.

Närmast följer en genomgång av de företag som ingår i undersökningen:
Sveriges Television, nyhetsbyrån TT Spektra (TT) och tidningen Aftonbladet (AB).
Bland de texter jag analyserat ingår även Dagens Nyheters (DN) tablåtexter. Jag
har emellertid avstått från en närmare presentation av Dagens Nyheter. Deras texter
ingår här endast som exempel på tablåtexter TT Spektra levererar i färdigreviderad
och färdigombruten form till olika tidningar.

Därefter ringar jag in tevemediet och dess publik och för en kort diskussion om
tablåtexten i ett journalistiskt sammanhang. Avsnittet avslutas med en
forskningsbakgrund till uppsatsen.

2.1 Urval av mediaföretag
Jag har utgått från Sveriges Televisions (SVT) två rikskanaler, SVT1 och SVT2
och deras tablåtexter. Nyhetsbyrån TT Spektra får i sammanhanget representera ett
mellansteg mellan SVT:s texter och de texter som hamnar i tidningen. Aftonbladet
är en stor kvällstidning som tar fram egna tablåtexter till både sin huvudtidning
(tabloiden) och tevebilaga.

Sveriges Television – Public service
Sveriges Television är det äldsta och största teveföretaget i Sverige. Det är
dessutom det enda public serviceteveföretaget. Det innebär att televisionen inte
verkar i statens, enskilda ägares eller andra maktgruppers tjänst utan
”i allmänhetens tjänst”. Anledningen till att jag utgått från ett public serviceföretag
är att jag velat undersöka texter producerade utan yttre påtryckningar, från staten,
andra maktgrupper eller kommersiella intressen.

 SVT ägs av en förvaltningsstiftelse med syftet att bevaka företagets
självständighet och integritet. Stiftelsestyrelsen föreslår ledamöter för SVT:s
styrelse, medan regeringen utser ordförande.

SVT har idag fem tevekanaler, text-tv och en webbplats. I huvudsak
representeras företaget av rikskanalerna SVT1 och SVT2. Sedan några år tillbaka
har man försökt ge kanalerna något olika profiler. Det innebär att de båda ska
behålla det breda utbud som finns i public serviceteve, men att publiken enklare
ska kunna hitta ”sina” program.

TT Spektra
TT Spektra är ett dotterbolag till Tidningarnas Telegrambyrå (TT) som i sin tur är
Nordens största nyhetsbyrå. TT ägs idag av de största tidningarna i Sverige
däribland Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och mediebolagen bakom dem,
Bonnier och Schibsted. Arbetet på TT bedrivs ungefär som på en stor dagstidning.
Reportrarna samlar information, skriver och får sina texter redigerade. Som en
större dagstidning har även TT olika redaktioner för utrikesnyheter, sport,
ekonomi/arbetsmarknad och andra ämnesområden. Sedan en text är skriven och
redigerad skickas den via satellit till TT:s abonnenter inom landets dagspress.
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Dotterbolaget TT Spektra har genom sin dagliga nöjes- och kulturbevakning till
huvuduppgift att vara ett komplement till TT:s nyhetstjänst. TT Spektra levererar
sitt material i följande former:

� lösa texter och bilder som tidningarna redigerar
� färdiga tidningssidor
� färdiga webbtjänster (teveguide, nöjesnyheter, väderkartor).

Sammantaget är TT:s alla texter, inklusive TT Spektras tevetablåer, stommen i
många svenska tidningar. En av de 40-50 tidningar som abonnerar på TT Spektras
färdigombrutna tevesidor med inlagda tevetablåer är Dagens Nyheter.

Aftonbladet
När man grupperar svenska dagstidningar hamnar Aftonbladet tillsammans med
Expressen, Kvällsposten och GT i gruppen Storstädernas kvällstidningar. Av de
fyra konkurrenterna har Aftonbladet den största upplagan (vardagar 381 000,
söndagar 455 000, jfr Expressen vardagar 279 000, söndagar 371 000).  Det
innebär att Aftonbladet är Skandinaviens största dagstidning som varje dag når
cirka 1,5 miljoner läsare.

2.2 Tevepubliken
Teve är det medium vi jämförelsevis ägnar mest tid åt. En genomsnittlig dag tittar
85 % av svenskarna på teve. Genomsnittstittaren tittar drygt två timmar om dagen
(då ligger Sverige lågt vid en internationell jämförelse). Nästan hälften eller 48 %
(Hadenius & Weibull 2002) av den tiden ägnas åt SVT:s kanaler.

De flesta tittare väljer program med hänsyn till både tid och innehåll, mindre
efter kanalen det sänds i. Den kanal som kan skapa den mest attraktiva
programprofilen vid rätt tidpunkt på dagen når den största publiken. På detta sätt
skapas ramarna för det fenomen som brukar kallas primetime – på svenska ”bästa
sändningstid”. Det är den tid på kvällen då teve når flest personer, eller snarare då
flest har möjlighet att titta på teve. I Sverige ligger denna cirka kl. 19.30–21.30
(Hadenius & Weibull 2002).

Teve är i första hand ett medium för nyheter, underhållning och sport. De flesta
studier har visat att just dessa tre programtyper svarar för högre publikandelar än
övriga. Jämför man utbudet i SVT med hur SVT-tittarna fördelar sin tittartid är det
tydligt att just nyheter, fiktion, nöje och sport är överrepresenterade. Faktaprogram
är underrepresenterade. Undersökningar visar dessutom att SVT-publiken har
förväntningar på nöje och fiktion. Detta tyder på att tevetittarna uppfattar SVT som
en bred kanal.

Det som skiljer SVT från andra kanaler är den äldre publiken som dessutom är
mer trogen och inte zappar i samma utsträckning som den yngre. För de flesta
programtyper är andelen tittare större bland de äldre, och särskilt gäller det
nyhetsprogrammen. När det gäller skillnader mellan olika tittargruppers
programval i SVT är annars snarare tendensen att man väljer ungefär samma typ av
program. De könsskillnaderna som finns gäller nyheter och sport, där männen är
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mer intresserade. Det allmänna mönstret är också att lågutbildade ser mer än
högutbildade på de flesta typer av program. Men man får heller inte glömma att
programvalet i tevemediet har att göra med en kombination av kanaltillgång,
sändningstider och tittarpreferenser. Här har ju SVT:s kanaler och TV4 en fördel
genom sin höga räckvidd, det vill säga det procenttal som uttrycker hur stor del av
allmänheten i Sverige som kan förväntas ta del av kanalen.

Slutligen är alla kanalerna starkt trendkänsliga. Under de senaste tio åren har
såporna och dokusåporna ökat i alla kanaler. Såporna spelar tydligen en större roll
för yngre och kvinnor (Hadenius & Weibull 2002).

2.3 Tablåtexten som journalistik
Innan man börjar undersöka produktionen av tablåtexter kan det vara bra att veta
vilket slags text det rör sig om. Är tablåtexten en journalistisk text? Den
förekommer ju i tidningar. Går det att se likheter mellan tablåtexten och andra
tidningstexter – nyhetsartiklar, nöjesartiklar, notiser? Är tablåtexten en nyhet?

Enligt en definition är en nyhet en händelse som börjar och slutar med två
pressläggningar (Ekecrantz/Olsson 1994). Enligt denna definition skulle även en
tablåtext vara en nyhet. Jämför man däremot produktionen och bearbetningen av
nyhetsartiklar med den för tablåtexter upptäcker man en del skillnader:

Nyhet Tablåtext

En normal produktionstid för ett helt
tidningsnummer fullt med nyheter omfattar
15-20 timmar.

Produktionstiden för SVT:s tablåtexter är
fyra-sex veckor lång.

Samspelet mellan de som producerar en
nyhetsartikel är ofta intensivt och det är
självklart att man gemensamt diskuterar
textrelaterade problem.

Av de som ingår i produktionen av tablåtexter
känner flera inte ens till övriga produktionssteg
och få har vare sig skriftlig eller muntlig kontakt
med omgivande led i kedjan.

Ändringsgången för en nyhetsartikel är ofta
cyklisk (Bell 1991).

Ändringsgången för tablåtexter är mer linjär än
cyklisk (se figur 1 sidan 10).

Journalistiken brukar få kritik för att den inte lever upp till ambitionen att spegla
verkligheten objektivt. Det är också ett faktum att redigerare inom såväl teve- som
tidningsvärlden till stor del styr vad läsaren får ta del av. Redigeraren läser texter
och gör eventuella ändringar i manus. Språket korrigeras och ibland stryks
materialet ned på grund av utrymmesbrist. Det gäller att lyfta fram det som är
viktigast för att snabbt fånga läsarens intresse (Andersson-Ek m.fl. 1999). Att
presentera ett material kräver samtidigt att materialet värderas. De nyheter som
väljs ut och som når läsaren speglar avsändaren, dess intressen, samhällssyn och
mål. Valet av nyhetsvinkel är i högsta grad subjektivt och bestäms inte minst av
den uppfattning man har om läsarnas och därmed målgruppens önskemål. Ofta
ställs kravet på att nyheten ska väcka känslor hos mottagaren samt erbjuda läsaren
en möjlighet till identifikation. Ett resonemang som i högsta grad tangerar, för att
inte säga sammanfaller med reklamens grundtanke att skapa sympati och beröra
mottagaren.
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Journalistiken bygger vidare på uttalade och outtalade regler, på regelmässighet
i beteenden hos såväl producenter som konsumenter och på kollektiva
förväntningar. Löpsedlar, rubriker och programtablåer är konkurrensmedel för både
tidningar och kanaler. Journalistiken måste ständigt skapa uppmärksamhet för sig
själv och det gör den genom sina texter. (Ekecrantz/Olsson 1994). Resonemanget
påminner också om traditionellt reklamtänkande.

Även om tablåtexter inte på alla plan kan liknas vid en nyhetstext är den ändå
en tidningstext och därmed en text som liksom annonser och redaktionellt material
samsas om utrymmet och konkurrerar om läsarnas uppmärksamhet. Tablåtexter är
liksom tidningens övriga texter granskade, redigerade och sanktionerade av
tidningsledningen. Om tablåtexterna inte hade något annat syfte än att vara en
obligatorisk service till läsarna, borde tidningarna inte lägga så stor vikt vid
texternas språkliga utformning och val av innehåll.

För kanalerna har tidningarnas tablåtexter liksom löpsedlar och artiklar baserade
på teveprogram en viktig funktion i marknadsföringen. Utöver SVT:s webbplats,
trailers (tevepuffningar för kommande program) och diverse pr-aktiviteter är det
genom tablåtexterna tittarna får kännedom om programmen, det vill säga
kanalernas produkter.

Det är alltså ganska tydligt att tevekanalerna lever i symbios med varandra. En
löpsedel över en dokusåpaskandal är definitivt lyckad pr för en tevekanal.
Samtidigt, när tidningarna väljer att lyfta fram tevehändelser som nyheter skulle
man kunna tro att tidningsläsarna efterfrågar den typen av artiklar.

2.4 Forskningsbakgrund
Tablåtexter är med andra ord en text som det är svårt att ringa in. Även om den
visserligen förekommer i olika webbpublikationer, är det som tidningstext vi
främst möter dem. Även om produktionen av tablåtext på flera sätt skiljer sig från
övrig tidningstext går det att hitta flera likheter.

En likhet mellan tablåtext och nyhetstext är att produktionen sker stegvis mellan
flera olika personer som granskar och ändrar i texten. Liksom materialet i den här
uppsatsen består materialet i avhandlingen Bearbetning av nyhetstext. En studie av
texthantering vid sex svenska dagstidningar (Oestreicher 2000) av en successiv
textrevidering. Avhandlingen belyser hur tidningars manus löper mellan olika
granskare. Oestreicher studerar bland annat ingreppen och deras betydelse när det
gäller att producera nyhetstext. I centrum står granskarnas normer som de kommer
till uttryck genom utförda åtgärder.

Sammanlagt har Oestreicher jämfört 20 texter hämtade från riks-, region- och
lokaltidningar samt från sport- och allmänredaktioner. Hon har följt det löpande
arbetet som redaktionssekreterare, redigerare och korrekturläsare utför och
genomfört ostrukturerade intervjuer med olika medarbetare samt strukturerade
intervjuer med 12 redigerare som arbetat med ingreppsmaterialet.

Oestreicher har delat in ingreppen i textdimensionerna Information,
Textstruktur, Ordstil, Lexikogrammatik och Utskrift. Varje textdimension delas
vidare upp i ett antal underkategorier. Information delas exempelvis upp i
kategorierna ramingrepp, sakingrepp och detaljingrepp och handlar om
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granskarens inställning till innehållet, ändringar i sakförhållanden och frågan om
hur utförlig texten ska vara i olika avseenden. Dimensionen textstruktur består av
underkategorierna bindnings-, ordnings-, segementerings- och statusingrepp och
syftar främst till att underlätta för läsaren genom att ge texten en tydligare struktur
och form. Ordstil har hos Oestreicher underkategorierna tekniska ingrepp,
hemtamhet och formalitet. Här går granskaren in och ändrar i vissa ordval som
känns främmande, opassande eller irrelevanta för läsaren. Lexikogrammatik syftar
enligt Oestreicher till att stärka textens korrekthet genom ingrepp i fel syntax,
lexikon och morfologi. Utskrift, slutligen, delar hon in i interpunktionsregler,
ingrepp som rättar eller ändrar interpunktionen, ortografiregler, rättning i bland
annat stavning, sär- och sammanskrivning, versal/gemen bokstav samt regler för
val av tecken, det vill säga ingrepp som rättar grafiskt felskrivna citationstecken,
replikstreck etc.

Oestreichers undersökning visar att granskningsprocessen representerar en
central del av det kollektiva textskapandet. Någon enkel bearbetning där man kapar
texter från slutet är det inte fråga om. Hon konstaterar att 72 % av alla åtgärder i
materialet är av informations-, textstruktur- och ordstilsingrepp.
Utrymmesanpassningen varvas med urvalsprocesser på olika kommunikativa
nivåer: nyhetsvärdering, genre, tydlighet, stilutjämning, språkekonomi, strävan
efter seriositet, distans. Granskarna tonar ner det som är för starkt och som kan leda
till att redaktionella bedömningar ifrågasätts, tar bort påhopp, spekulationer,
olämplig humor etc. Detta i takt med att texterna bantas, får kortare stycken och
meningar, fler mellanrubriker och bilder.

En annan bok som anknyter till denna undersökning är The Language of News
Media (Allan Bell 1996). Bell har undersökt skrivprocessen på dagstidningar samt
på teve och radio och även han konstaterar att nyheter produceras av ett kollektiv.
Han slår dessutom fast att bilden av journalister som ensamma textförfattare är
starkt idealiserad. En nyhet skrivs av flera olika individer tillsammans i en process
som ofta är både komplex och cyklisk. Bell menar vidare att många nyhetstexter
till största delen består av omskrivningar eller citat av vad någon berättat för
journalisten. Andra texter är rena klipp-och-klistra-jobb där journalisten arbetat
med och omarbetat redan publicerat material – rapporter, talmanus, nyhets-
byråtexter, pressreleaser etc. Liksom Oestreicher har Bell undersökt
granskningsprocessen och sett vilka ändringar som görs i produktionen av
nyhetstext. Det handlar till stora delar här om strykningar, förtydliganden,
förenklingar, omskrivningar och om att lyfta fram en viss information.

Det går alltså att dra paralleller mellan både Oestreicher och Bell och
undersökningen av tablåtexter:

� Produktionen av tablåtexter är också en kollektiv process.
� Texterna förekommer i olika versioner från källtext fram till den

slutversion som hamnar i tidningen.
� De personer som deltar i produktionen granskar sitt underlag och gör olika

ändringar utifrån sina ramar.
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Det som skiljer tablåtextskrivandet från de skrivprocesser Oetreicher och Bell
beskriver är främst bristen på muntlig och skriftlig interaktion mellan de som
deltar. Det kan bero på att texterna inte vandrar mellan individer på samma
arbetsplats, utan mellan olika företag (television, nyhetsbyrå, tidning). Det kan
innebära att texternas syften och målgrupper ändras mellan de olika
produktionsstegen till skillnad från en nyhetsredaktion där man möjligen i högre
grad arbetar åt samma håll.

3 Produktion av tablåtext

3.1 Tablåtexter och medieföretag
De företag som ingår i undersökningen är Sveriges Television, TT Spektra och
Aftonbladet. De texter som ingår i undersökningen är källtexter och pressinfotexter
från SVT, grundtablåtexter från TT Spektra, tablåtexter från Dagens Nyheter
framtagna av TT Spektra samt tablåtexter från Aftonbladets huvudtidning och
tevetidning.

Produktionen av texter sker enligt följande (se figur 1): Källtexten (1) skrivs av
en projektledare, producent, pressinformatör, inköpare eller annan person med
kunskap om programmet. Den hämtas ur en intern databas PLAN av en
tablåredaktör som granskar och redigerar texten och lägger ut den på SVT:s externa
webbplats och in i pressinfodatabasen (2).

Pressinfotext version 1 hämtas, granskas och redigeras av TT Spektra och
Aftonbladet. TT Spektra tar fram grundtablåtexter (3) som ligger till grund för en
stor mängd av våra dagstidningars tablåtexter. Några andra tidningar, däribland
Aftonbladet, tar fram egna tablåtexter (3) baserade på bland annat pressinfotexter
och nyhetsbyråns grundtablåtexter.

Parallellt får tablåredaktören in programändringar och releaser från olika
källskribenter. Ändringarna skickas via e-post ut till nyhetsbyråer och tidningar.
Releaserna läggs in i pressinfodatabasen som ett slags bilaga till programmet i
tablån. I mån av tid lägger tablåredaktören in ändringarna och tar fram en ny
pressinfotext version 2 baserade på releaserna (4).

TT Spektra och Aftonbladet noterar ändringarna och följer upp i sina texter. I de
fall tablåredaktören inte tagit fram en pressinfotext version 2 tar nyhetsbyrån och
tidningarna fram egna slutversioner utifrån de ändringar och releaser som
tillkommit (5).
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Figur 1: Produktionskedjan
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pressinfotexter.
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aterial

4.2 Intervjuer
Intervjumaterialet utgörs av fem intervjuer samt en e-postintervju. De fem
informanter jag träffat representerar produktionsstegen för tablåtexter: (1) källtext,
(2) pressinfotext, (3) nyhetsbyråtext (grundtablåtext) och (4) tidningstext. Jag
intervjuade tre källtextskribenter, en tablåredaktör ansvarig för pressinfotexterna
från den 1 november och en person som skriver TT Spektras grundtablåtexter. Jag
fick däremot problem när jag bad om att få träffa någon tablåtextansvarig person på
Aftonbladet vilket till slut resulterade i att jag fick skicka ett begränsat antal
intervjufrågor via e-post till Aftonbladets informationschef.

Källtexterna skrivs av en brokig samling personer på SVT:s olika redaktioner.
Vid valet av källtextskribenter utgick jag från de lite längre tablåtexterna den
aktuella analysdagen. Jag förhörde mig även med tablåredaktören om vilka
personer som regelbundet levererar texter. Det resulterade i att jag intervjuade en
inköpare av utländska långfilmer (källtextskribent 1), en pressinformatör
(källtextskribent 2) samt en projektledare på SVT Drama (källtextskribent 3).

Pressinfotexterna skrivs av SVT:s tablåredaktörer. Deras uppgift är att samla in
alla källtexter från olika avdelningar och personer inåt i företaget och leverera
färdiga tablåtexter (pressinfotexter) ut till nyhetsbyråer, tidningar och allmänhet
(via SVT:s webbplats www.svt.se).

Därefter valde jag att intervjua den grundtablåskribent som också är
kvalitetsansvarig på TT Spektra. Det är samma person som redigerar SVT:s
pressinfotexter och levererar grundtablåtexter till TT:s redaktion och övriga
tablåtextabonnenter. Redaktionen på TT tar i sin tur fram färdiga tevesidor
inklusive tablåtexter till ett antal tidningar, däribland Dagens Nyheter. Från början
hade jag tänkt intervjua den person som ansvarar för tevesidorna på Dagens
Nyheter, men avstod sedan jag fått veta att DN aldrig ändrar i de texter TT Spektra
levererar. Jag har därför låtit intervjupersonen på TT Spektra få representera även
DN-texterna.

Slutligen hade jag alltså planerat att intervjua chefen för Aftonbladets
tevetidning. Det gick inte lika bra. Jag blev skickad till tidningens informationschef
som avslog intervju. Skälet de uppgav var att mina frågor handlade om ”deras inre
journalistiska arbete och primära konkurrensverktyg i en knivskarp
konkurrenssituation”. Till slut fick jag tillstånd att skicka ett begränsat antal e-
postfrågor till informationschefen, som han också svarade på.

Bortsett från e-postintervjun med Aftonbladet träffade jag informanterna i
ungefär en timme. Såväl källskribenter, kvalitetsansvarig för TT Spektra som
tablåredaktören utsattes för en halvstrukturerad tematiserad intervju, vilket innebär
att man i förväg bestämmer vilka teman man vill ta upp och ungefär vilken
information man vill ha. Däremot låter man informanten så långt det är möjligt
styra samtalet.
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De teman intervjuerna omfattade var:

� produktionen av tablåtexter
� tablåtextens betydelse i ett större sammanhang
� ändringar
� målgruppstänkande
� tablåtexten som texttyp
� skribenten.

Produktionen av tablåtexter handlade om hur skribenten samlar in fakta till texten
och använder olika källor.

Tablåtextens betydelse i ett större sammanhang var ett ganska brett tema där jag
ville veta i vilken utsträckning skribenten kände till och ”brydde sig om” resten av
produktionskedjan, om han eller hon brukade tänka på sin text som en del i ett
större sammanhang och en längre produktionsgång. Informanten fick beskriva sitt
förhållande till ändringar i kommande led och fick svara på hur han eller hon ser på
sin text i förhållande till tidigare och senare texter.

Ändringar tangerade tablåtextens betydelse. Här ville jag dock få mer konkreta
svar på hur skribenten arbetar med sina källor och när och hur skribenten ändrar i
underlag.

Målgruppstänkande tog upp frågan om skribenten tänker i målgrupper och hur
detta tänkande i så fall ser ut. Här ville jag även få fram syftet med den text
skribenten lämnar ifrån sig.

Tablåtexten som texttyp rörde frågan om det finns en textmall för tablåtexter,
om det finns uttryckta ramar avseende innehåll, struktur, format, omfång, stil inom
vilka skribenten måste hålla sig.

Skribenten omfattade formalia om skribenten: titel, roll i företaget, bakgrund.

E-postintervjun omfattade följande sju frågor:
1. Vilka källor använder ni till tablåtexterna?
2. Vilken eller vilka källor är viktigast?
3. Hur använder ni källorna; hur sätter ni ihop en text utifrån källorna?
4. Vilket syfte har tablåtexterna?
5. Vilken betydelse har tablåtexterna för tidningen och för era läsare?
6. För vem skriver ni; vem vill ni ska läsa tablåtexterna?
7. Hur ser en bra tablåtext ut?

Tanken bakom frågorna i e-postintervjun var att jag ville ha svar som i möjligaste
mån skulle kunna fogas in under de teman jag tog upp i intervjuerna.

4.1 Tablåtexter
Textmaterialet består av tablåtexter i sju olika versioner från fredagen den
1 november 2002. Valet av analysdag hänger samman med tiden mellan
publiceringen av pressinfotext version 1 i pressinfodatabasen och texternas tryckta
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slutversioner. Det rör sig här om en produktionstid på cirka fyra veckor. Hade jag
valt ett tidigare datum fanns risken att tablåredaktören inte hade haft kvar de
källtexter som hon reviderar och lägger ut som pressinfotext version 1. Hade jag
valt en senare dag hade jag fått in analysmaterialet för sent.

Vid valet av analysdag har jag däremot inte behövt ta hänsyn till de varierande
tider det tar för källtextskribenterna att skriva och leverera texter till
tablåredaktören. Vid valet av veckodag verkade fredag lämpligt av skälet att
fredagar brukar ha en lagom programmix: barn-, ungdoms-, samhälls- och
underhållningsprogram samt alltid nyheter och en fredagsfilm. Jag har slutligen
begränsat mig till en dags tablåtexter. Det ansågs kunna räcka för att visa vilka
ändringar som normalt görs i SVT:s tablåtexter. Därefter har jag studerat varje text
i följande sju versioner:

a) källtext
b) pressinfotext version 1
c) pressinfotext version 2
d) grundtablåtext från TT Spektra
e) tablåtext i DN
f) tablåtext i Aftonbladets huvudtidning (tabloid)
g) tablåtext i Aftonbladets tevetidning.

Källtexten har källskribenten skrivit senast fyra-fem veckor före programmets
sändningsdag. Texten är underlag till tablåtextredaktörens pressinfotext version 1
och version 2. Version 1 är den text tablåredaktören lägger in i databasen efter en
första granskning och redigering av källtexten cirka fyra veckor före sändning.
Version 2 är den omskrivning som tablåredaktören i mån av tid gör utifrån senare
ändringar och pressreleaser. När tablåredaktören saknar denna tid bifogas releasen
till version 1 med möjlighet för nyhetsbyråer och tidningar att formulera egna nya
tablåtexter.

TT Spektras så kallade grundtablåtexter distribueras dels till TT Spektras
interna redaktion, dels till övriga abonnenter, däribland Aftonbladet. Redaktionen
gör sina ändringar och levererar färdigombrutna tevesidor med inlagda tablåtexter
till ett femtiotal tidningar. Bland annat tar de fram texter till Dagens Nyheter.

Aftonbladet gör till skillnad från Dagens Nyheter sina egna tevesidor och
tablåtexter till både huvudtidningen och tevetidningen, framför allt baserade på
pressinfotexterna, men även på källtexterna och TT Spektras grundtablåtexter.

Det var totalt 52 tablåtexter denna fredag. Totalt omfattar textanalysen 7791 ord
uppdelat på 364 texter (7 versioner multiplicerat med 52 texter).
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5 Metod

Jag har undersökt produktionen av tablåtexter från två håll. Dels har jag gjort en
intervjuundersökning, dels en textanalys.

I intervjuerna har jag försökt få fram information som kompletterar
textanalysen. Utifrån det faktum att tablåtexterna i tidningarna inte ser ut som de
texter som lämnar SVT har jag försökt få fram skribenternas syn på sitt
textunderlag, sin egen text och eventuella senare textversioner.

Textanalysen är uppdelad i en kvantitativ analys och en kvalitativ analys. Den
kvantitativa analysen baseras på alla tablåtexter från den 1 november 2002. Målet
med denna analys är att ringa in och kvantifiera alla ingrepp (ändringar) som
förekommer i det totala textmaterialet. I den kvalitativa analysen har jag valt ut ett
antal teveprogram under dagen och på ett djupare plan kommenterat de olika
textversionerna från källtext, pressinfotext och grundtablåtext till publicerad
tidningstext.

5.1 Intervjuer
Som jag nämnt i materialavsnittet gjorde jag fem halvstrukturerade tematiserade
intervjuer och en e-postintervju. Där beskrev jag även de teman jag valt att styra in
samtalen på: produktionen, tablåtexten i ett större sammanhang, ändringar,
målgruppstänkande, tablåtexten som texttyp och skribenten. Jag har emellertid valt
att presentera resultaten från intervjuerna enligt en något modifierad tematisering.
Det innebär att jag kommer att jag samlat intervjusvaren under tre övergripande
teman:

� produktionskedjan
� syften och målgrupper
� att skriva tablåtext.

Dessutom kommer jag att dela upp informanterna i två något ojämna ”högar”, en
som innehåller alla tre källskribenter och tablåredaktören på SVT, en annan med
kvalitetsansvarig på TT Spektra samt informationschefen på Aftonbladet. Detta för
att jag tyckt det varit intressant att spegla synen på skrivandet från två perspektiv:
från företaget SVT och från de företag som står utanför SVT, i det här fallet TT
Spektra och Aftonbladet.

Informanterna på SVT är följande:
Källskribent 1: inköpsansvarig för utländska produktioner
Källskribent 2: pressinformatör
Källskribent 3: projektledare på SVT Drama
Tablåredaktör: tablåredaktör med ansvar för pressinfotexter.
Informanterna på företagen utanför SVT är:
TT Spektra: kvalitetsansvarig grundtablåskribent på TT Spektra
Aftonbladet: informationschef på Aftonbladet.
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5.2 Textanalys
Som jag tidigare varit inne på kan inte produktionen av tablåtexter beskrivas i en
helt igenom rak produktionskedja (se avsnitt 3 Produktion av tablåtext, figur 1). Jag
har inte heller haft som mål att jämföra de olika textversionerna från steg 1 till steg
7. Utgångspunkten har i stället varit att den text som lämnar SVT inte ser ut som de
texter som hamnar i olika tidningar. Man kan alltså med ögat konstatera att texterna
har utsatts för olika ingrepp. Utifrån detta har jag velat ta reda på vilka ingreppen
är, vilka som är vanligare än andra samt om ingreppsfrekvens i olika
underkategorier skiljer sig åt mellan olika textversioner.

Jag har inspirerats av den indelning i textdimensioner och underkategorier som
Oestreicher utgår från när hon undersökt ingrepp i nyhetstexter (Oestreicher 2000)
men har i princip avstått från att överföra hennes modell till min undersökning. Jag
har i stället valt att göra en indelning som jag ansett lämpar sig bättre på
tablåtexter. Det har resulterat i fyra övergripande textdimensioner: strykning,
tillägg, ändring och flyttning. I tabell 1 nedan kan man se hur textdimensionerna
delas in i olika underkategorier.

Tabell 1: Textdimensioner strykning, tillägg, ändring och flyttning med
underkategorier.

Strykning Tillägg Ändring Flyttning
Sammanfattning (smf) Nytt manus Utbyte ord Flyttning mening
Strykning mening Tillägg mening Utbyte tecken Flyttning ord
Strykning ord Tillägg ord Omformulering

Tillägg rubrik/tid Korrigering
Tillägg tecken

Här följer en kort sammanfattning av de olika underkategorierna:

� Sammanfattning (smf) betyder att texten i sin helhet har strukits ned till en
sammanfattande genrebeskrivning, en kärnmening från tidigare textversion
eller en nyformulerad sammanfattande mening.

� Strykning mening innebär att minst en mening1 tagits bort.
� Strykning ord innebär strykning av ett eller flera ord i en mening.
� Nytt manus betyder att en helt ny text förekommer i ”nästa steg”.
� Tillägg mening innebär att minst en mening har lagts till.
� Tillägg ord innebär att minst ett ord har lagts till i en mening.
� Tillägg rubrik/tid innebär att rubrik, sändningstid eller både och har lagts

till.
� Tillägg tecken innebär i det här fallet att man valt att lägga in repristecken

(R) i texten.

                                                     
1 När jag talar om mening avser jag en grafisk mening.
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� Utbyte ord innebär att minst ett ord bytts ut mot ett annat i en mening utan
att innebörden ändrats.

� Utbyte tecken innebär i det här sammanhanget att man i en senare
textversion valt att ersätta ordet repris mot repristecken (R).

� Omformulering innebär att en mening formulerats om utan att
informationsinnehållet ändras, ofta i kombination med utbyte ord och
strykning ord.

� Korrigering innebär att en skribent ändrat något han eller hon uppfattat som
språkligt felaktigt. Det kan handla om för många ordmellanrum, felstavade
ord, strykning och tillägg av skiljetecken.

� Flyttning mening innebär att två eller flera meningar ändrat plats i den
senare textversionen. Meningarna är i sig intakta.

� Flyttning ord innebär att två eller flera ord bytt plats inom meningen.

I resultatdelen förekommer ett antal tabeller där jag redovisar den totala
ingreppsfrekvensen i de fyra övergripande textdimensionerna samt hur ingreppen i
de olika textversionerna fördelar sig mellan underkategorierna. När jag kommit
fram till de siffror jag redovisar har jag följt principen ”ett ingrepp per
underkategori och text”. Ingreppsfrekvensen för en kategori inom en text kan alltså
bli högst ett (1). I en text kan exempelvis flera ord ha lagts till, ändå har frekvensen
för kategorin tillägg ord i den texten blivit ett (1).

Pressinfotext version 2 Aftonbladet teve

Exempel 1: I Aftonbladets
version har flera
meningar strukits. Dock
har jag bara räknat ett av
ingreppen och frekvensen
för kategorin strykning
mening är här 1.

17:10 Krokodill
Barnprogram från UR.
Kids english zone, Tusen
och en värld och Här är
jag. Presentatör: Hellen
Wuod-Maggero. Se text-tv
sid 864. UR.

17.10 Krokodill
Kids english zone, Tusen
och en värld och Här
är jag. (T) 864. [11555]

Jag har inte skapat någon hierarki mellan olika underkategorier. Det betyder att jag
kunnat räkna flera slags ingrepp i olika kategorier inom en och samma text och till
och med samma mening. En tablåtext kan alltså innehålla ingrepp under olika
textdimensioner (se exempel 2 nedan).
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Pressinfotext version 2 TT Spektra

Exempel 2: I TT Spektras
text förekommer
ingreppen tillägg mening,
tillägg ord, strykning
mening, strykning ord
och korrigering. Alla
ingreppen räknas och
ingår i statistiken.

19:30 Stocktown
Stocktown ger sig ut på en
musikresa från Tokyo till
Baltimore. En gränslös
mixshow under jorden
över hela jorden. Möt bl.a
Intelligent Dance Bitches
från San Francisco, ett
underjordiskt kollektiv som
driver eget skivbolag och
en Internet-radiostation.
Från 31/10 i SVT2. Även i
SVT2 3/11.

19:30 Repris: Stocktown   
En musikresa från Tokyo
till Baltimore. Möt bl a
Intelligent Dance Bitches
från San Francisco, ett
underjordiskt kollektiv som
driver eget skivbolag och
en Internet-radiostation.
Bredbild. Repris från
31/10. Även 3/11.

När Oestreicher räknar ingrepp i nyhetstext delar hon in dem i åtgärder och
följdändringar till andra åtgärder. Vid flera av varandra beroende ändringar
definierar hon den ändring som görs i huvudord eller överordnade nominal- och
verbfraser som primär, övriga ändringar som följdändringar. I exempelvis utbytet
de stora husaffärerna → en stor husaffär beskrivs växlingen de stora → en stor
som följdändring till husaffärerna → husaffär, förutsatt att båda ändringarna
utförts av samma granskare i en viss del av produktionskedjan (utan andra
textversioner emellan). Om utbytet husaffärerna → husaffär däremot utförs av en
granskare och de stora → en stor av en annan beskrivs ändringarna som två
separata åtgärder. Det gäller också om samma granskare står bakom åtgärderna i
olika delar av produktionskedjan.

När stora innehållsliga partier stryks är det enligt Oestreicher ibland omöjligt att
avgöra om det rör sig om ett eller flera ingrepp. Här verkar det som om Oestreicher
endast räknar ingrepp som utgörs av ämnesmässiga växlingar mellan olika
huvudreferenter och inte så kallade följdändringar, utom i de fall följdändringen
utförs som ett eget självständigt grepp i senare textversioner eller av nya granskare.
Detta skulle i så fall ibland resultera till att flera ingrepp (av ”typen”
följdändringar) i nyhetstext inte räknas (Oestreicher 2000:56). Vilket i sin tur
skulle innebära att Oestreicher rimligen borde komma fram till lägre
ingreppsfrekvenser i nyhetstext än jag kommit fram till i respektive kategori för
tablåtexter. Vilket kan försvåra jämförelsen mellan ingrepp i nyhetstext och
tablåtext.

Oestreicher uppger till exempel att hon låter strykning av hela texter falla
utanför ingreppsdefinitionen (Oestreicher 2000:57). Här har jag tänkt annorlunda.
Eftersom de tablåtexter som lämnar SVT uppenbarligen är för långa för
tidningarnas tevesidor måste det vara intressant att ta hänsyn till just
textdimensionen strykningar.

Det verkar också som om tidningsgranskare lämnar avtryck i texterna i högre
utsträckning än de som deltar i produktionen av tablåtexter. Oestreichers
textdimension Information innebär ju att granskaren måste värdera textens innehåll
och sakförhållanden, motsvarande värdering gäller ordens stilnivå i dimensionen
Ordstil. Detta har inte visat sig vara lika vanligt när det gäller tablåtexter. Här har
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det i högre utsträckning handlat om att få in alla långa pressinfotexter i en tablå på
tevesidan. För tablåtexternas del har jag ansett det mer handla mer om urvalet
fakta, om vilken information som i första hand kan tas bort och om hur man kan
formulera om saker så att det tar mindre plats, mindre om en värdering av
innehållet och stilen i de texter som lämnar SVT.

Jag har även räknat de olika textversionernas antal ord och sett på hur orden
inom en textversion fördelar sig över dagen. Jag har delat in den i dagprogram
fram till kl. 19.30, primetime kl. 19.30-21.30 och nattprogram från kl. 21.30. Vad
jag velat undersöka här är om antal ord ändras mellan versionerna olika tider på
dagen. Bakom detta ligger en hypotes att antalet ord under primetime procentuellt
ökar i tidningsversionerna av texterna på bekostnad av framför allt
dagprogrammen.

I den kvalitativa analysen har jag valt ut några program från den 1 november,
markerat ingreppen mellan de olika versionerna och motiverat kategoriseringen.

6 Resultat intervjuer

Resultaten från intervjuerna delas upp i tre teman: produktionskedjan, syften och
målgrupper samt att skriva tablåtext. För varje tema väljer jag att presentera svaren
från två håll, från SVT och från företagen utanför SVT. Jag avslutar med en
sammanfattning där jag försöker lyfta fram det som skiljer företagen åt i synen på
tablåtextskrivande.

6.1 Produktionskedjan

Sveriges Television
Källskribent 1 börjar fundera på en tablåtext ett par månader före sändningsdags.
Då har hon som inköpsansvarig för utländska filmer ”arbetat” med filmen i två-tre
år. Så lång är nämligen inköpsprocessen för utländska produktioner. När hon väl
skriver sin text använder hon följande källor:

� tidigare kunskap om filmen
� filmen på VHS
� filmdatabaser på Internet: www.us.imdb.com (Internet Movie Database),

www.allmovie.com (All movie guide), www.buylando.se (Buylando)
� faktablad (flyers) som bifogas filmen
� faktablad från SF (gäller endast de filmer som gått på bio)
� kollegors tidigare filmtexter (inköpsordrar)
� direktfrågor till kollegor, av typen ”hur var det, dog hon i slutet …”

När hon går igenom sina underlag försöker hon leta efter en slagkraftig och
intresseväckande beskrivning av handlingen i filmerna. Hon kopierar gärna en bra
formulering. För att väcka läsarens/tittarens nyfikenhet brukar hon lägga till
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slutklämmar som ”… men det går inte som hon hade tänkt sig …” och ”… eller
hur går det egentligen …”. Men mest av allt strävar hon efter att skriva så kort som
möjligt. Målet är att på tre-fyra rader fånga hela handlingen och förmedla vad det
är för film.

Källskribent 1 uppger att hon förhåller sig prestigelös till sitt tablåtextskrivande
och inte reagerar särskilt negativt när tidningarna ändrar i hennes texter. I de fall en
tidning valt att korta ned en längre text till en lösryckt mening önskar hon kanske
ibland att de i stället valt att ta bort hela texten. Hon anser samtidigt att det är hon
och inte tablåredaktören som skriver den färdiga tablåtexten. Hon har däremot
aldrig på allvar satt sig in i hela produktionskedjan utan uppger att hon släpper
kontrollen över texten i samma stund hon lagt in den i programdatabasen PLAN.

Källskribent 2 är pressinformatör för drama och underhållning och börjar oftast
med att läsa manus till en produktion. Förproducerade program som redan är
inspelade på VHS kan hon också titta på. Under manusläsningen för hon löpande
anteckningar och försöker bilda sig ett övergripande intryck av programmet. Hon
får även ett redaktionsunderlag från den programansvariga redaktionen och står i
direktkontakt med olika personer som arbetar med programmet. När texten är
skriven brukar hon låta en kollega läsa texten, vilket ofta resulterar i mindre
ändringar. Sammanfattningsvis väger hon samman följande källor:

� eventuell VHS med programmet (gäller förproduktioner)
� manus
� redaktionsunderlag
� muntlig information.

Källskribent 2 är sällan nöjd med de redaktionsunderlag hon får. De är för långa,
okoncentrerade och ointressanta. Ofta skriver hon en ny text med syftet att vara
informativ och fånga läsaren. Här plockar hon intressanta detaljer från underlagen
och använder sin erfarenhet och intuition om vad som fungerar i en tablåtext.
Eftersom hon är medveten om att tidningarna av utrymmesskäl behöver korta
texter försöker hon alltid skriva en text som det går att stryka i från slutet.

Utöver strykningarna upplever hon inte att tidningarna gör några
anmärkningsvärda ändringar. Hon poängterar emellertid att tidningarna inte enbart
använder pressinfotexterna utan även tar hänsyn till de kompletterande releaserna.
När tidningarna i detta fall har använder fler underlag förekommer det enligt
källskribent 2 fler språkfel i sluttexten än när tidningen utgått från hennes
ursprungstext.

Liksom källtextskribent 1 ser hon på sin text som en färdig tablåtext och hon
upplever nästan aldrig att tablåredaktören gör några ändringar. Det har hänt någon
gång, men då har tablåredaktören alltid kontaktat henne i förväg.

Källskribent 3 är projektledare på SVT Drama med huvudansvar för
musikprogram. Hon skiljer på egenproducerade program och transmissioner. I det
förra fallet står SVT bakom manus och regi för de föreställningar som ska sändas.
I det senare fallet har SVT överfört en tidigare skriven och framförd
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scenproduktion till en teveversion. Är det ett egenproducerat program får
källskribent 3 som projektledare möjligheten att följa produktionen från idé till
färdig uppsättning och program. Det innebär att hon tidigt får tillgång till manus,
kontakt med regissören och lär sig delar av föreställningen. Är det en transmission
får hon utnyttja andra källor. När hon skriver en tablåtext använder hon sig
sammantaget av följande källor:

� egen kunskap om klassisk musik, opera, dans
� skivor och konvoluttexter
� Sohlmanns musiklexikon
� andra utländska musiklexikon
� programskrivare på Kungliga Operan
� regissörer
� ser föreställningen
� i begränsad omfattning kollegor.

Källskribent 3 har förstått att en del kollegor ser hennes texter som underlag, men
poängterar att hon själv ser sin text som den färdiga tablåtexten. Därför uppskattar
hon inte när det blir ändringar i senare led. Hon påpekar att hon visserligen är
beredd att diskutera ändringar med tablåredaktören, men ändringar som görs utan
hennes vetskap har hon svårare att acceptera. Hon känner sig ansvarig för texten
tills den lämnar huset och då får den inte innehålla några fel. Vad som händer
texten därefter varken känner hon till eller tar ansvar för och citerar Ingmar
Bergman: ”Jag kan inte ta ansvar för allt.”.

Hon säger samtidigt att hon inte riktigt vet vad som händer med texten när hon
lämnat den ifrån sig. Hon vet att tidningarna kortar ned texter men hon känner inte
till hela produktionskedjan. Hon har dock sett att tidningarna ändrar i texterna och
har förstått att det beror på utrymmesbrist. Hon har även noterat att olika tidningar
stryker olika mycket och att det i vissa fall endast återstår ett klockslag och en
rubrik, ibland kanske en lösryckt mening av den ursprungliga texten. Liksom
källskribent 2 har hon upptäckt att det ofta blir fel i en tidningstablåtext när
tidningarna själva försökt formulera en text utifrån en kombination av hennes text
och en senare releasetext.

Tablåredaktören arbetar med en tablåtextvecka i taget med cirka fyra-fem veckors
framförhållning. Hon tar fram källtexterna ur programdatabasen PLAN, granskar
dem och gör vissa ändringar innan de läggs in i den externa pressinfodatabasen.

I många fall godkänner hon källtexterna och gör inga ändringar. I andra fall
måste hon ändra i texternas format, innehåll och språk. De vanligaste ändringarna
rör rena faktafel och språkliga brister: långa meningar, svåra meningar, stavfel,
syftningsfel, talspråk, slang. Finns det tid låter hon även sin kollega läsa texterna
och tar emot synpunkter som i sin tur kan resultera i ändringar innan texterna till
slut hamnar i pressinfodatabasen. Vid redigeringen utnyttjar hon följande källor:

� egen erfarenhet av fungerande tablåtexter
� filmböcker
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� filmdatabaser
� nationalencyklopedin
� andra uppslagsverk
� kollegor.

Under veckorna fram till sändning kommer det in ändringar och pressreleaser med
aktuell information om programmen. Innehållet i dokumentärer, debatt- och
samhällsprogram bestäms nämligen ofta nära sändningsdag, gäster till
underhållningsprogram bokas också ofta in sent. I mån av tid lägger hon in
ändringar och skriver om pressinfotexterna utifrån releaserna. Hinner hon inte detta
skickas ändringarna ut på en ändringslista (e-postlista) till nyhetsbyråer och
tidningar.  Releaserna läggs in i pressinfodatabasen i anslutning till programmet så
att nyhetsbyråer och tidningar själva kan ändra.

Tablåredaktören tror att de flesta inblandade i tablåtextskrivande känner till
kravet på korta texter. Det är däremot inte något hon tycker har slagit igenom bland
källskribenterna. Deras texter är ofta för långa. Ett problem är att hon själv sällan
har den tid som krävs för att stryka på ett sätt som lyfter fram det väsentliga i
texterna, utan ofta tvingas välja den sämre vägen att släppa igenom en språkligt sett
korrekt men för lång text. I de fall hon hinner göra en bra, nedkortad tablåtext anser
hon definitivt att texten är färdig och att tidningarna inte ska behöva göra
ändringar. Men eftersom texterna sällan är tidnings- och målgruppsanpassade när
den lämnar henne har hon förståelse för tidningarnas ändringar. Ofta tycker hon att
tidningarna gjort ett ganska bra arbete, att de har god känsla för vad som kan tas
bort. Hon reagerar dock på när de ändrat i titlar eller hittat på en egen
programgenre.

TT Spektra och Aftonbladet
Cirka fyra veckor före pressläggning och sändning hämtar grundtablåskribenten de
veckovis färdiga pressinfotexterna från SVT. Ofta inkommer dock ändringar ända
fram till dagen före pressläggning vilket innebär att det kan bli både en och två
versioner av grundtablåtexter. Texterna granskas och redigeras och för varje
program gör skribenten en ”egen” grundtablåtext. Cirka tre veckor före press-
läggning skickas texterna i sin första version till TT Spektras tidnings- och webb-
prenumeranter (comhem och webbpublikationer). Eftersom webbkunderna inte
ställer kravet på korta texter är ofta grundtablåtexterna längre än att de ryms i en
tidningstablå. Det händer därför att grundtablåskribenten skriver en kortform av de
texter som överstiger 150 tecken. Denna version går dock endast ut till Spektras
egen redaktion som en hjälp när denna i ett senare skede ska sätta samman färdiga
tablåer och tevesidor. De källor grundtablåskribenten utnyttjar är följande:

� pressinfotexter från SVT
� ändringsutskick och releaser från SVT
� kollegor
� filmdatabaser
� ordböcker och uppslagsverk
� muntlig information från olika teveredaktioner.
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Sammanfattningsvis anser grundtablåskribenten att pressinfotexterna är för
blommiga och säljande för att passa TT:s kunder. Arbetet går därför ofta ut på att
stryka och koncentrera texten, ta bort upprepningar och utvikningar, lägga in en
tidig genrebestämning, lägga den viktigaste informationen högst upp i texten och
rensa bland värdeord och superlativer.

Ändringarna syftar i stort till att ta fram det som lockar att läsa vidare. Repriser
kortas alltid ned till ledordsnivå av skälet att programmen beskrivits tidigare.
I övrigt styr sändningstiderna texternas längd vilket innebär att dag- och
nattprogramtexter kortas ned till förmån för primetimeprogrammens. Grundtablå-
skribenten är också medveten om att dokumentär- och kulturprogrammens texter
ofta kortas ned på de tidningar som skriver sina egna tablåtexter, exempelvis
Aftonbladet och Expressen. Eftersom dessa tidningar i viss mån använder TT:s
texter som underlag brukar grundtablåskribenten i de här fallen skriva en
kortversion som han hoppas att de använder.

Aftonbladet försöker ha så mycket direktkontakt som möjligt med producenter och
redaktörer för olika program på de olika teveredaktionerna och nämner faktiskt inte
pressinfotexterna som en viktig källa. Däremot använder de TT Spektras
grundtablåtexter och texter från andra nyhetsbyråer som kompletterande underlag.

Aftonbladet uppdaterar löpande med tids- och innehållsändringar som kommer
från SVT. Informtionschefen på Aftonbladet uppger att det är viktigt att ge så
uttömmande information om programmen som möjligt. Han påpekar även att
språkliga ändringar förekommer men nämner inga konkreta detaljer.

6.2 Syften och målgrupper

Sveriges Television
Målet för källskribent 1 är att skriva långfilmstexter som skulle locka henne att
själv se filmen. När det är specialfilmer som ungdoms- och våldsfilmer måste hon
dock frångå sig själv som primär målgrupp. Hon skriver däremot aldrig med tanke
på tidningarnas format eller målgrupp.

Hon tänker inte på att texten kan påverka och höja tittarsiffrorna och ser
spontant inte texten som en pr-aktivitet. Vid närmare eftertanke kommer hon
däremot fram till att tablåtexterna vid sidan om trailers, övriga pr-insatser och den
externa webben är en viktig kanal för marknadsföring av SVT.

Källskribent 2  tänker inte heller i målgrupper. Hon säger att hon hellre utgår från
programmets karaktär när hon eventuellt låter en viss stil prägla texten. Hon är
däremot medveten om tablåtextens betydelse för SVT. Hon vet vilken roll texterna
spelar för att höja tittarsiffrorna och skapa god publicitet. Därför anstränger hon sig
alltid att skriva korrekt svenska, utesluta värdeord, vara noggrann och undvika
stavfel och andra korrekturfel.
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Källskribent 3 riktar sig alltid till en ”operapublik” bestående av personer med stort
musikintresse, personer som ”trängt in i operavärlden”, som reagerar mer än
normalt känslomässigt på musik och som först och främst ser programmet för
musikens och inte för tablåtextens skull. En text, hur bra den än är, kan enligt
källskribent 3 aldrig skapa ett musikintresse. Detta innebär att hon inte
populariserar innehållet i syfte att locka en tidigare ointresserad publik. Som hon
själv säger: ”jag har svårt att föreställa mig att en utstofferad fångande text ger
tillskott av publik mer än en minut”.

Källskribent 3 menar att tablåtexterna vid sidan om webben, pressbearbetning
och trailers förmodligen är den viktigaste säljkanalen för SVT. Anslaget i en
tablåtext kan vara avgörande för en tittare när han eller hon väljer program. Ofta
sätter hon manusförfattaren på jobbet att formulera den första meningen, för att så
att säga ge en ”hint om the plot in the piece”.

Tablåredaktören försöker rikta sig till en samtidig tevetittare och tidningsläsare.
När det finns tid försöker hon även tänka ”barnprogram”, ”ungdomsprogram”,
”samhällsprogram” och alltså språkligt och innehållsmässigt anpassa texterna till
olika läsare. Hon påpekar dock att hon ännu inte kommit tillräckligt långt i denna
genre- och målgruppsanpassning. Dessutom känner hon sig hindrad av det faktum
att hon inte har mandat att skriva de texter hon vill, utan upplever att
källskribenterna ofta bestämmer form och innehåll.

Tablåredaktören anser att tablåtexten är den viktigaste och bästa kanalen att nå
tittarna med information om programmen, det vill säga SVT:s produkter. En
tablåtext fungerar som en grund när tidningarna skriver notiser och artiklar om
teveprogram.

TT Spektra och Aftonbladet
Enligt grundtablåskribenten står SVT för eventuell målgruppsanpassning på
pressinfotextstadiet. Han brukar dock sällan märka stilskillnader mellan program,
inte ens när han jämför barnprogram med samhällsprogram.

Själv skulle han aldrig ha tid att tänka i målgrupper. Det viktigaste för tittarna är
programrubriken, menar han. Rubriken skiljer ut och sprider tittare, inte det som
står under. Det är också viktigt att specificera och genrebestämma program.
På TT Spektra ser man inte tablåtexter som en säljkanal för SVT. Det är ett skäl till
att grundtablåskribeten konsekvent försöker rensa bort värdeord och superlativer.

På Aftonbladet anser man att en bra tablåtext ökar tidningens konkurrenskraft och
därmed antalet läsare. I princip har tablåtexterna samma målgrupp som tidningen i
övrigt men vilken denna målgrupp är har jag inte lyckats få fram. Å andra sidan
uppger informationschefen på Aftonbladet att de redigerar och skriver tablåtexter
för den breda allmänheten.
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6.3 Att skriva tablåtext

Sveriges Television
Källskribent 1 upplever att hon har fria händer när hon skriver en text. Hon skriver
egentligen bara vidare i en tablåtexttradition, men säger samtidigt att hon skulle
kunna tänka sig att skriva mer säljande om hon fick direktiv uppifrån.

Sammanfattningsvis bör en tablåtext:
� vara kort, högst 3-4 meningar lång
� säga något kärnfullt om handlingen
� vara lockande
� skapa nyfikenhet
� helst vara objektiv men får innehålla auktoritetsargument av typen

” … Bergmans bästa …”
� inte innehålla värdeord
� inte innehålla engelska ord och översättningar av engelska uttryck
� ha en rollista med högst fem skådespelare och en regissör.

Källskribent 2 säger att det inte finns några skrivna eller uttalade regler för hur en
tablåtext ska se ut, men den mall hon håller sig till ser ut enligt följande:

1. genrebestämning + del x av x, ex. ”svensk dramaserie i 3 delar”
2. 1-3 korta meningar om innehållet i programmet/serien/showen
3. regi
4. manus
5. skådespelare/deltagare (ett fåtal).

Hon påpekar dock att de tablåtexter hon arbetar med inom drama och
underhållning skiljer sig åt. En dramatext ska i steg 2 ovan innehålla en kort teaser
om vad som kommer att hända, typ ”Anna går till doktorn och får ett oväntat
besked.”. Ett underhållningsprogram har däremot ofta en generisk sammanfattning
av programmet. Är det ett förproducerat underhållningsprogram kan källskribent 2
lägga till detaljerad information om programmet redan i tablåtexten. Är det ett
icke-förproducerat program kommer den närmare och mer detaljerade
programinformtionen först i releasetexten cirka en vecka före sändning.

Eftersom källtextskribent 3 förutsätter att den intresserade operapubliken redan
känner till handlingen (gäller dock endast transmissioner) är det viktigare att
tablåtexten lyfter fram sådana fakta som karaktäriserar uppsättningen. Generellt är
dock tablåtextens syfte att:

� fungera som konsumentupplysning
� locka till tittande
� ge några kortfattade aspekter på föreställningen
� säga mycket med få ord – vara informationsrik.
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Strukturen på en text påminner om den källtextskribent 3 uppger:

1. rubrik
2. innehållsbeskrivning, 2-3 rader
3. skådespelare
4. upphovsmän (regi + manus + scenografi).

Källtextskribent 3 känner liksom de andra källskribenterna inte till några uttalade
ramar för tablåtexter. Hon nämner att det varit diskussioner om att ”titeln ska dra”,
alltså att man som källskribent bör lyfta upp något särskilt intressant redan i titeln
och i början på texten. Källskribent 3 har i princip inte något emot detta, men
ogillar tanken på att man i syfte att locka tittare exempelvis lyfter fram en känd
sångare som endast har en mindre biroll.

En lyckad tablåtext ska enligt tablåredaktören få tittarna att sätta på teven
alternativt växla över från en annan kanal. En välskriven tablåtext ska vara:

� kort (300-400 tecken)
� tidigt innehålla en genrebestämning
� ha direkt tilltal
� vara lockande, väcka intresse, skapa nyfikenhet
� berätta upplysande, klart och enkelt om vad programmet innehåller
� vara språkligt korrekt, men gärna nyskapande
� stilmässigt överensstämma med programmets karaktär
� vid långfilmer upplysa om produktionsår, ursprungsland, regissör, rollista.

Grundstrukturen på en tablåtext är:
1. en tidig genrebestämning
2. en kort teaser och sammanfattning av programmet
3. medverkande.

TT Spektra ochAftonbladet
Syftet med en tablåtext är enligt grundtablåskribenten på TT Spektra att vara kort
och samtidigt så informativ som möjligt. Strukturen på en tablåtext påminner i stort
sett om den som källskribenter och tablåredaktör uppger:

� tidig genrebestämning
� kortfattat innehåll
� för filmer: max tre skådespelare
� för olika uppsättningar/filmer: regissör
� för filmer: eventuell originaltitel.

Grundtablåskribenten säger att TT Spektra fungerar om ett språkligt filter för SVT,
vars texter ibland innehåller språkliga missar som upprepningar och
felöversättningar.
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Aftonbladets informationschef anser att en bra tablåtext:

� är tydlig och korrekt
� är intresseväckande och samtidigt informativ
� innehåller genrebestämning
� saknar förkortningar och symboler.

Aftonbladet strävar efter en så enkel text som möjligt men eftersom det samtidigt
är ont om utrymme blir det dock ibland en avvägning mellan informationsmängd
och fullständiga meningar.

6.4 Sammanfattning
Det fanns en mening med att dela upp intervjusvaren mellan SVT och företagen
utanför SVT. Jag tänkte att det skulle vara enklare att upptäcka skillnader i synen
på tablåtexterna och på skrivandet. En jämförelse av svaren visar också att det går
en gräns mellan SVT och TT Spektra/Aftonbladet. Den visar också att det går en
gräns mellan källskribenter och tablåredaktören. Här följer en översikt av de
tydligaste resultaten under respektive tema.

Produktionskedjan:

Källskribent 1 + 2 + 3 Tablåredaktören TT Spektra + Aftonbladet

Arbetar med en begränsad mängd
tablåtexter inom sina
specialområden.

Utgår från många olika källor. Det
krävs kunskap om programmet för
att skriva en tablåtext.

Bestämmer i hög grad sina egna
produktionstider. Ofta arbetar de
med programmet under en längre tid
innan de skriver en text.

De letar i sina källor efter
intresseväckande detaljer och
vinklingar i syfte att väcka
läsarens/tittarens nyfikenhet.

De ser alla på sin text som en färdig
tablåtext, men är medvetna om att
tidningarna av utrymmesskäl ändrar
i texterna.

Två av tre källskribenter vet
ingenting om resten av
produktionskedjan.

De tar sin text på allvar fram till dess
de lämnar den ifrån sig, men släpper
ansvaret för texten i det ögonblick
den är skriven och inlagd i PLAN.

Arbetar veckovis, strukturerat med
båda kanalernas alla tablåer.

Skriver sällan några egna texter
utan gör i huvudsak ändringar i
källtexterna.

Använder ett flertal källor, underlag,
vid granskningen i syfte att
kontrollera fakta och rätta till
språkliga misstag.

Känner stort ansvar för texternas
innehåll och språkliga form, och
skulle önska att hon hade mer tid att
korta ned och målgruppsanpassa
texterna.

Vet att källtexterna är för långa för
tidningarna och har förståelse för
tidningarnas ändringar i nästa led,
framför allt de som syftar till att korta
ned texterna.

Känner väl till hela produktions-
kedjan, såväl bakåt som framåt.

Arbetar veckovis, strukturerat med
båda kanalernas (och övriga
kanalers) tablåer.

Använder sig av flera källor, inte
minst muntlig information från olika
teveredaktioner.

Granskar underlag, framför allt
pressinfotexter och i Aftonbladets
fall även grundtablåtexter och gör
utrymmesmässiga och språkliga
ändringar i syfte att anpassa
texterna till sina kunder, i TT:s fall
olika webbpublikationer och
tidningar, i AB:s fall den
genomsnittliga tidningsläsaren.

Sändningstider styr i viss mån
tidningarnas längd = mängden
strykningar.

Uppdaterar sina texter med löpande
ändringar och releaser från SVT.
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Syften och målgrupper:

Källskribent 1 + 2 + 3 Tablåredaktören TT Spektra + Aftonbladet

Två av skribenterna tänker över
huvud taget inte i målgrupper. Den
tredje riktar tydligt in sig på ”sin”
publik.

Alla ser de tablåtexterna som en
viktig pr-aktivitet och säljkanal för
SVT.

Tänker tydligt i målgrupper och
skulle gärna ha mer tid att genre-
och målgruppsanpassa texterna.

Känner sig styrd av tidsbrist samt
källskribenternas krav på texternas
form och innehåll.

Ser på tablåtexten som den
viktigaste och bästa kanalen för
produktinformation
(programpresentation).

TT Spektra har inte tid att tänka i
målgrupper. Aftonbladet anpassar
sina texter till huvudtidningens
målgrupp … den breda allmänheten.

Ser texterna som ”sina” och har inte
som mål att sälja SVT genom
tablåtexterna utan försöker ta fram
texter som passar sina respektive
kunder.

Att skriva tablåtext:

Källskribent 1 + 2 + 3 Tablåredaktören TT Spektra + Aftonbladet

Har tydliga uppfattningar om vad en
tablåtext syftar till: skapa nyfikenhet,
locka till läsning/tittande, ge
läsaren/tittaren relevant information,
fakta om programmet.

Upplever att de har fria händer,
skriver utan mallar och uttalade
regler om hur en tablåtext bör se ut.

Delar uppfattningen om att en
tablåtext bör vara kort.

Syftet med en tablåtext är att fånga
in läsare/tittare.

Har en tydlig uppfattning om
tablåtextens grundstruktur, ”mallen”.

Har en klar, konkret uppfattning om
kraven på en bra tablåtext: kort,
genrebestämning, direkt tilltal,
språkligt korrekt, informationsrik etc.

En tablåtext bör vara så kort och
informativ som möjligt och tidigt
innehålla en genrebestämning. I
AB:s fall bör den även vara
intresseväckande, i TT:s fall ska den
inte vara blommig och säljande.

Både TT Spektra och Aftonbladet
verkar anse det nödvändigt att
granska och redigera underlagen
från SVT.

Jämför man de här resultaten med uppsatsens syfte – att tar reda på när, hur och
varför tablåtexterna förändras från källtext till tidningstext kan man säga följande:

När förändras tablåtexterna:
� texterna är för långa
� texterna innehåller faktafel
� texterna har språkliga brister: långa och svåra meningar, stavfel,

syftningsfel, talspråk
� texterna är för blommiga och för säljande
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� programinnehållet ändras och fastställs sent.

Hur förändras tablåtexterna:
� långa texter kortas ned, koncentreras
� faktafel rättas till
� texterna genrebestäms, ex. kriminalfilm, dokumentär, pratshow
� stavfel rättas, syftningsfel och talspråk rensas bort
� värdeord, superlativer, felöversättningar och upprepningar tas bort
� viktiga detaljer lyfts fram till texternas början
� produktionsår, ursprungland, regissör och rollista måste ingå (gäller

långfilmer)
� eventuellt helt nya texter när releaser och ändringar skickats ut.

Varför förändras tablåtexterna:
� utrymmesbrist (i tidningstablåerna)
� skapa nyfikenhet, locka till läsning och tittande
� viss målgruppsanpassning (obs! skiljer sig åt mellan företagen)
� ändringar och releaser med aktuell programinformation inkommer sent.

7 Resultat textanalys

I detta kommer jag att börja med att redovisa statistik över de olika
textversionernas omfång (antal ord). Därefter går jag igenom ingreppsfrekvensen i
de olika texterna fördelat på de fyra övergripande textdimensionerna strykning,
tillägg, ändring och flyttning. Slutligen visar jag hur ingreppen är uppdelade i
underkategorier för respektive text och tid på dagen. Jag kommer även mycket kort
jämföra mina resultat med en sammanställning över ingreppsfrekvens för
tidningsgranskare (Oestreicher 2002:72). I den avslutande kvalitativa analysen
kommer jag att visa några exempel på hur texterna förändrats från källtexter till
publicerade texter och kommentera de ingrepp som utförts i olika steg.

7.1 Kvantitativ analys

Texternas längd
I tabell 2 nedan visas hur antalet ord i respektive tablå, det vill säga alla tablåtexter
i en kanal under en dag, ökats respektive minskats mellan de olika textversionerna.
Här kan man även se hur antalet ord fördelar sig mellan dagprogram fram till
kl. 19.30, primetimeprogram mellan kl. 19.30-21.30 och nattprogram från
kl. 21.30.

Tabell 2: Antal ord i varje textversion för SVT1 och SVT2 uppdelat i sändningstid.
Inom parentes, procent av hela tablån, det vill säga av det totala antalet ord i
kanalerna under dagen.
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Ord Källtext Press 1 Press 2 TT DN AB tabloid AB teve Totalt Ej källtext
Hela dagen    1311   1593   1754     961     846     623     691   7779   6468
Fm/dag     717 (55)     880 (55)     987 (56)     485 (50)     414 (49)     342 (55)     333 (48)   3441 (44)   2724 (42)
Primetime     212 (16)     241 (15)     267 (15)     185 (19)     194 (23)     119 (19)     134 (19)   1140 (15)     928 (14)
Natt     382 (29)     472 (30)     500 (29)     291 (30)     238 (28)     162 (26)     224 (32)   1887 (24)   1505 (23)

Den tydligaste skillnaden mellan de olika textversionerna är att antalet ord sjunker
när texterna har lämnat SVT. När TT Spektra redigerat pressinfotext version 2 har
antalet ord i SVT1 och SVT2 sjunkit från 1754 till 961 ord. Jämför man antalet ord
i de texter som publiceras i Aftonbladets två tidningar blir skillnaden ännu större.
I Aftonbladet verkar det som en tablå för en kanal bör innehålla runt 300-350 ord
vilket den här dagen inneburit att texterna totalt sett behövt kortas ned till en
tredjedel från pressinfotext version 2, från 1754 till 623 respektive 691 ord. Man
kan även se en minskning av antalet ord från TT Spektras grundtablåtexter till de
texter som publiceras i Dagens Nyheter, från 961 till 846 ord. Det bekräftas av de
uppgifter som framkommit vid intervjun med TT Spektra där informanten uppgav
att grundtablåtexterna ofta är längre än de texterna som i nästa led skrivs för
tidningarna. Detta för att TT också har webbkunder som genom mediets
möjligheter inte ställer samma krav som tidningarna på en begränsad mängd text.

Vad man också kan se är att antalet ord ökar från källtext till pressinfotext
version 1, från 1311 till 1593 ord. Detta kan verka lite märkligt med tanke på att
texterna redan i källtextversion är för långa för de flesta tidningar. Ökningen är
dessutom jämnt fördelad mellan olika tider på dagen. En anledning till detta kan
vara att källtexterna ofta saknar information om när programmet sänts tidigare, när
det kommer att sändas i repris och om det är textat eller inte, obligatorisk
information i en tablåtext som tablåredaktören lagt till i slutet av pressinfotext
version 1 (se exempel 3 nedan).

Källtext Pressinfotext version 1

Exempel 3: Det som är
understruket i
pressinfotexten är sådan
information som ofta
källtextskribenten
utelämnat i sitt manus,
rubrik/tid samt
faktameningar i slutet
med upplysning om
repriser och textning.

Vi får följa Ebba, Kerstin
och flera andra patienter
som under sin sista tid i
livet vårdas på ett
hospice. På sitt
känslosamma och
samtidigt osentimentala
vis förbereder de sig inför
döden. Tillsammans med
sina anhöriga delar de
med sig av sin sorg, men
också av vardagens små
glädjeämnen. På
sjukhemmet träffar vi en
personal som visar en
oerhörd värme och
respekt. En film av Nahid
Persson.

16:00 Dokumentären:
I livets slutskede
Vi får följa Ebba, Kerstin
och flera andra patienter
som under sin sista tid i
livet vårdas på ett hospis.
På sitt känslosamma och
samtidigt osentimentala
vis förbereder de sig inför
döden. Tillsammans med
sina anhöriga delar de
med sig av sin sorg, men
också av vardagens små
glädjeämnen. På
sjukhemmet träffar vi en
personal som visar en
oerhörd värme och
respekt. En film av Nahid
Persson. Från 30/10 i
SVT2. Även text-tv-textat i
SVT1 3/11. Textat
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Studerar man antalet ord under olika sändningstider (tabell 2 ovan) ser man att
dagprogrammen i källtexter och pressinfotexter upptar ungefär 55 % av hela
dagens tevetablå, programmen under primetime runt 15-16 % och nattprogrammen
omkring 30 % av hela dagen. I texterna från TT, DN och AB har dagprogrammens
andel av tablån sjunkit något, i TT till 50 %, DN 49 % och i AB teve till 48 %. Ett
undantag är Aftonbladets huvudtidning (tabloid) där antalet ord under dagen
genomsnittligt ligger kvar på 55 %. Primetimeprogrammen har i de senare
textversionerna procentuellt sett ökat något TT 19 %, DN 23 % och AB 19 % i
både tabloid och tevetidning, medan nattprogrammens andel av tablån varierar
mellan TT 30 %, DN 28 % och AB 26 % respektive 32 %.

Över huvud taget skulle man kunnat tro att primetimeprogrammens andel av
tablån ökat i de senare grundtablå- och tidningstexterna. Det är ju under primetime
de flesta ser på teve och man kunde ha trott att TT Spektra och Aftonbladet med
sina kommersiella krav i högre grad prioriterade primetimeprogrammen på
bekostnad av framför allt dagprogrammen. Som det nu är skiljer sig inte
pressinfotexter och övriga texter anmärkningsvärt mycket åt på den punkten. Den
här dagen är det bara DN som tydligt visar en tydlig ökning av
primetimeprogrammens del av tablån, 23 % jämfört med pressinfotexternas 15-
16 %.

Ingreppsfrekvens i fyra textdimensioner
Det är uppenbart att pressinfotexterna måste kortas ned till minst hälften för att
rymmas på en tidningssida. Av detta följer logiskt att antalet strykningar ökar när
tablåtexterna som lämnar SVT redigeras på nyhetsbyråer och tidningar. Tabell 3
nedan visar ingreppsfrekvensen för strykningar, tillägg, ändringar och flyttningar.
Här kan man se att antalet strykningar per 1000 ord är 68,7 i TT, 104,3 i AB
tabloid och 104,2 i AB tevetidning. Detta ska jämföras med 4,4 i pressinfotext
version 1 och 1,7 i pressinfotext version 2.

Tabell 3: Ingreppsfrekvens i olika textversioner (exklusive källtext) fördelat på
textdimensionerna strykning, tillägg, ändring, flyttning (ingrepp/1000 ord).
Inom parentes absoluta tal.

Textdimension Press 1 Press 2 TT DN AB tabloid AB teve Snitt totalt
Strykning     4,4   (7)     1,7 (3)   68,7 (66)   52,0 (44)    104,3 (65) 104,2 (72)   39,7 (257)
Tillägg   50,0 (79)     4,0 (7)   31,2 (30)     5,9   (5)    38,5 (24)   36,2 (25)   26,3 (170)
Ändring   11,3 (18)     1,1 (2)   12,5 (12)   34,3 (29)    43,3 (27)   28,9 (20)  6,7 (108)
Flyttning     3,8   (6)     0,0 (0)   17,7 (17)     2,4   (2)    24,1 (15)   21,7 (15)     8,5 (55)

De flesta tilläggen sker mellan källtext och pressinfotext version 1 där
ingreppsfrekvensen är 50,0, men den är hög även mellan pressinfotext version 2
och TT:s grundtablåtext och Aftonbladets två versioner, 31,2 respektive 38,5 och
36,2. I pressinfotext version 1 utgörs de flesta tilläggen av rubriker och
sändningstider som källtextskribenten utelämnat samt av faktainformation kring
repristillfällen, avsändarangivelse (om programmet är från UR-redaktionen) och
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om programmet är textat (se exempel 3 ovan). Tilläggen i TT består oftast av
enstaka ord, exempelvis läggs ordet repris ofta till i anslutning till programtiteln,
och i Aftonbladet av att repristecknet (R) läggs in i texten (se exempel 4 nedan). De
många förekomsterna av enstaka ord i underkategori tillägg ord och tecken i
underkategori tillägg tecken höjer visserligen siffrorna i textdimensionen tillägg
men mängden ord ökar högst marginellt och framför allt inte i relation till de
strykningar som förekommer i samma textversioner.

Pressinfotext version 2 TT Spektra Aftonbladet (tabloid)

Exempel 4: Ordet repris
räknas i Spektra-texten
som tillägg ord.
Repristecknet (R) i
Aftonbladstexten räknas
som tillägg tecken.

12:10 Packat och klart
Reseprogram i tiden för
vanligt folk. Program-
ledare: Anders Rosén
och Mia Norin. Från
27/10 i SVT1. Även
textat i SVT1 2/11 Text-
tv sid 199

12:10 Repris: Packat och
klart
Reseprogram. Text-tv
199. Repris från 27/10.
Även textat 2/11.

12.10 Packat och klart
(R) Text-tv 199. Från
27/10. Även textat i
morgon. [489420]

Ytterligare en iakttagelse är att TT- och de två AB-texterna innehåller fler
flyttningar än pressinfo- och DN-texterna. De flesta flyttningar består av
omkastningar mellan de mer eller mindre standardiserade faktameningar som ofta
avslutar en text (se exempel 5 nedan).

Pressinfotext version 2 TT Spektra

Exempel 5: Det som är
understruket i texterna är
de avslutande meningar
som ofta flyttas om i de
olika textversionerna.

12:10 Packat och klart
Reseprogram i tiden för
vanligt folk. Program-
ledare: Anders Rosén och
Mia Norin. Från 27/10 i
SVT1. Även textat i SVT1
2/11 Text-tv sid 199

12:10 Repris: Packat och
klart
Reseprogram. Text-tv
199. Repris från 27/10.
Även textat 2/11.

Ingreppsfrekvensen för ändringar är däremot betydligt fler i DN 34,3 och i de två
Aftonbladstexterna 43,3 respektive 28,9 jämfört med pressinfotext version 1 11,3
och TT 12,5. I DN utgörs de flesta ändringar av att man väljer att byta ut
repristecken (R) på de ställen där man i TT:s grundtablåtext valt att skriva ut ordet
”repris”. I Aftonbladet byter man däremot ofta ut datum mot den veckodag man
närmast syftar på. Om ett program kommer att sändas i repris en viss dag närmaste
veckan föredrar man i Aftonbladets båda tidningar att skriva att programmet även
sänds på en viss dag framför att ange sändningsdatum (se exempel 6 nedan).

Pressinfotext version 2 Aftonbladet (tabloid)

Exempel 6: I de fall
datum i pressinfotexten

12:10 Packat och klart
Reseprogram i tiden för

12.10 Packat och klart (R)
Text-tv 199. Från 27/10.
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infaller närmaste väljer
Aftonbladet att byta ut
datumet mot veckodagen
eller som i det här fallet
”i morgon”. Ingreppet
räknas som utbyte ord.

vanligt folk. Program-
ledare: Anders Rosén och
Mia Norin. Från 27/10 i
SVT1. Även textat i SVT1
2/11 Text-tv sid 199

Även textat i morgon.
[489420]

I sammanhanget bör man komma ihåg att DN:s tablåtexter direkt bygger på TT:s
grundtablåtexter medan TT:s och Aftonbladets texter framför allt bygger på
pressinfotext version 2. Många av de tillägg och flyttningar som förekommer i TT
är redan gjorda när TT Spektras redaktion börjar arbeta med DN-texten, vilket
naturligtvis är en anledning till att ingreppsfrekvensen för tillägg och flyttningar är
lägre i DN jämfört med TT och AB.

Sammanfattningsvis är strykningar vanligast i de korta Aftonbladstexterna.
Tillägg är vanligast i pressinfotext version 1 i form av programtitel och
sändningstid och i TT:s grundtablåtext genom de många tilläggen av ordet repris
samt i Aftonbladstexterna i form av repristecken (R). De flesta ändringar i
Aftonbladets båda texter består av att sändningsdatum byts ut mot en viss
namngiven veckodag och i Dagens Nyheter av att ordet repris bytts ut mot
repristecken (R). Flyttningar utgörs nästan uteslutande av att de avslutande
faktameningarna kastas om i senare textversioner.

Ingreppsfrekvens i underkategorier
Man kan också titta på ingreppsfrekvens fördelat på underkategorier vid olika
sändningstider under dagen. Då kan man konstatera att de flesta strykningar i TT:s,
DN:s och AB:s texter förekommer i dagprogrammen (tabell 4-7). Ingreppsfre-
kvensen i TT är 100,0, i DN 62,8, i AB tabloid 131,6 och i AB tevetidning 138,2.
Detta ska jämföras med ingreppsfrekvensen under primetime som för TT är 27,0,
DN 20,7, AB tabloid 48,8 och AB tevetidning 59,8. Strykningarna i nattprogram-
men ligger någonstans mitt mellan dagprogrammen och primetimeprogrammen.

Tabell 4-7: Ingreppsfrekvens fördelat på underkategorier vid olika tidpunkter den
1 november 2002. Siffrorna omfattar både SVT1 och SVT2. (Ingrepp/1000 ord).
Siffrorna inom parentes anger det totala antalet ingrepp i respektive kategori
under en viss tid (absoluta tal).

Tabell 4: TT Spektra (TT)
Textdimension
Underkategori

Dag  -19.30 Primetime

19.30-21.30

Natt 21.30- Totalt

Strykning
Sammanfattning

Strykning mening

Strykning ord

100,0 (48)
  24,7 (12)

  39,2 (19)

  36,1 (17)

  27,0   (5)
    5,4   (1)

    5,4   (1)

  16,2   (3)

  39,7 (13)
    6,9   (2)

  17,2   (5)

  20,6   (6)

  68,7 (66)
  15,6 (15)

  26,0 (25)

  27,1 (26)

Tillägg
Nytt manus

Tillägg mening

Tillägg ord

Tillägg rubrik/tid

  37,1 (18)
    0,0   (0)

    4,1   (2)

  30,9 (15)

    2,1   (1)

    5,4   (1)
    0,0   (0)

    0,0   (0)

    5,4   (1)

    0,0   (0)

  37,8 (11)
    3,4   (1)

  10,3   (3)

  24,1   (7)

    0,0   (0)

  31,1 (30)
    1,0   (1)

    5,2   (5)

  23,9 (23)

    1,0   (1)
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Tillägg tecken     0,0   (0)     0,0   (0)     0,0   (0)     0,0   (0)

Ändring
Utbyte ord

Utbyte teclem

Omformulering

Korrigering

  12,3  (6)
    4,1   (2)

    0,0   (0)

    4,1   (2)

    4,1  (2)

  33,0   (3)
  22,2   (1)

    0,0   (0)

    5,4   (1)

    5,4   (1)

  10,2   (3)
    3,4   (1)

    0,0   (0)

    3,4   (1)

    3,4   (1)

  12,6 (12)
    4,2   (4)

    0,0   (0)

    4,2   (4)

    4,2   (4)

Flyttning
Flyttning mening

Flyttning ord

  16,5   (8)
  14,4   (7)

    2,1   (1)

  10,8   (2)
  10,8   (2)

    0,0   (0)

  24,0   (7)
  20,6   (6)

    3,4   (1)

  17,7 (17)
  15,6 (15)

    2,1   (2)

Tabell 5: Dagens Nyheter (DN)

Textdimension
Underkategori

Dag  -19.30 Primetime

19.30-21.30

Natt 21.30- Totalt

Strykning
Sammanfattning

Strykning mening

Strykning ord

  62,8 (26)
    2,4   (1)

  36,2 (15)

  24,2 (10)

  20,7   (4)
    5,2   (1)

    5,2   (1)

  10,3   (2)

  58,8 (14)
    0,0   (0)

  33,6   (8)

  25,2   (6)

  50,9 (43)
    2,4   (2)

  27,2 (23)

  21,3 (18)

Tillägg
Nytt manus

Tillägg mening

Tillägg ord

Tillägg rubrik/tid

Tillägg tecken

    4,8   (2)
    2,4   (1)

    0,0   (0)

    2,4   (1)

    0,0   (0)

    0,0   (0)

    5,2   (1)
    0,0   (0)

    0,0   (0)

    5,2   (1)

    0,0   (0)

    0,0   (0)

  12,6   (3)
    0,0   (0)

    4,2   (1)

    8,4   (2)

    0,0   (0)

    0,0   (0)

    7,1   (6)
    1,2   (1)

    1,2   (1)

    4,7   (4)

    0,0   (0)

    0,0   (0)

Ändring
Utbyte ord

Utbyte teclem

Omformulering

Korrigering

  38,6 (16)
    0,0   (0)

  26,6 (11)

    4,8   (2)

    7,2   (3)

  15,5   (3)
    0,0   (0)

    5,2   (1)

    0,0   (0)

  10,3   (2)

  42,0 (10)
    4,2   (1)

  25,2   (6)

    4,2   (1)

    8,4   (2)

  34,3 (29)
    1,2   (1)

  21,3 (18)

    3,5   (3)

    8,3   (7)

Flyttning
Flyttning mening

Flyttning ord

    2,4   (1)
    0,0   (0)

    2,4   (1)

    0,0   (0)
    0,0   (0)

    0,0   (0)

    4,2   (1)
    4,2   (1)

    0,0  (0)

    2,4   (2)
    1,2   (1)

    1,2   (1)

Tabell 6: Aftonbladet tabloid (AB tabloid)

Textdimension
Underkategori

Dag  -19.30 Primetime

19.30-21.30

Natt 21.30- Totalt

Strykning
Sammanfattning

Strykning mening

Strykning ord

131,6 (45)
  11,7   (4)

  61,4 (21)

  58,5 (20)

  48,8   (7)
    8,4   (1)

  16,8   (2)

  33,6   (4)

  80,2 (13)
    6,2   (1)

  37,0   (6)

  37,0   (6)

104,3 (65)
    9,6   (6)

  46,5 (29)

  48,2 (30)

Tillägg
Nytt manus

Tillägg mening

Tillägg ord

Tillägg rubrik/tid

  40,8 (14)
    2,9   (1)

    0,0   (0)

    8,8   (3)

    0,0   (0)

    8,4   (1)
    0,0   (0)

    0,0   (0)

    0,0   (0)

    0,0   (0)

  55,6   (9)
    6,2   (1)

    6,2   (1)

    6,2   (1)

    0,0   (0)

  38,5 (24)
    3,2   (2)

    1,6   (1)

    6,4   (4)

    0,0   (0)
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Tillägg tecken   29,2 (10)     8,4  (1)   37,0   (6)   27,3 (17)

Ändring
Utbyte ord

Utbyte teclem

Omformulering

Korrigering

  49,7 (17)
  23,4   (8)

    0,0   (0)

    8,8   (3)

  17,5   (6)

  16,8   (2)
    8,4   (1)

    0,0   (0)

    0,0   (0)

    8,4   (1)

  46,4   (8)
  30,9  (5)

    0,0   (0)

    6,2   (1)

    9,3   (2)

  43,3 (27)
  22,5 (14)

    0,0   (0)

    6,4   (4)

  14,4   (9)

Flyttning
Flyttning mening

Flyttning ord

  23,4   (8)
  23,4   (8)

    0,0   (0)

    8,4   (1)
    8,4   (1)

    0,0   (0)

  37,1   (6)
  30,9   (5)

    6,2   (1)

  24,1 (15)
  22,5 (14)

    1,6   (1)

Tabell 7: Aftonbladet tevetidning (AB teve)

Textdimension
Underkategori

Dag  -19.30 Primetime

19.30-21.30

Natt 21.30- Totalt

Strykning
Sammanfattning

Strykning mening

Strykning ord

138,2 (46)
  21,0   (7)

  63,1 (21)

  54,1 (18)

  59,8   (8)
    7,5   (1)

  22,4   (3)

  29,9   (4)

  80,8 (18)
  17,9   (4)

  31,3   (7)

  31,3   (7)

104,3 (72)
  17,4 (12)

  44,9 (31)

  42,0 (29)

Tillägg
Nytt manus

Tillägg mening

Tillägg ord

Tillägg rubrik/tid

Tillägg tecken

  48,0 (16)
    0,0   (0)

    9,0   (3)

    3,0   (1)

    3,0   (1)

  33,0 (11)

    0,0   (0)
    0,0   (0)

    0,0   (0)

    0,0   (0)

    0,0   (0)

    0,0   (0)

  40,2   (9)
    4,5   (1)

  13,4   (3)

    0,0   (0)

    0,0   (0)

  22,3   (5)

  36,1 (25)
    1,4   (1)

    8,7   (6)

    1,4   (1)

    1,4   (1)

  23,2 (16)

Ändring
Utbyte ord

Utbyte tecken

Omformulering

Korrigering

  36,0 (12)
  12,0   (4)

    0,0   (0)

  15,0   (5)

    9,0   (3)

  15,0   (2)
    7,5  (1)

    0,0   (0)

    0,0   (0)

    7,5   (1)

  26,9   (6)
  17,9   (4)

    0,0   (0)

    4,5   (1)

    4,5   (1)

  28,9 (20)
  13,0   (9)

    0,0   (0)

    8,7   (6)

    7,2   (5)

Flyttning
Flyttning mening

Flyttning ord

  18,0   (6)
  18,0   (6)

    0,0   (0)

  14,9   (2)
  14,9   (2)

    0,0   (0)

  31,3   (7)
   6,8   (6)

   4,5   (1)

   21,7 (15)
   20,3 (14)

     1,4   (1)

Underkategorin sammanfattning förekommer överhuvudtaget inte i
pressinfotexterna men däremot i de senare textversionerna. Exempelvis har det i
pressinfotexterna långa och utförligt beskrivna UR-sjoket i SVT1 strukits ned i TT,
DN och AB till en sammanfattande tablåtext med rubriken UR-program med
endast kort information om sändningstider och programtitlar (se exempel 7 nedan).

Pressinfotext version 2 Aftonbladet tabloid
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Exempel 7: Här kan man
se hur ett av UR-radions
program Goal samman-
fattats och ingår som en
del i ett större UR-sjok
med rubriken UR-
program.

09:30 Goal
I can´t believe I´m actually
here! Seriestart! Brittisk
dramaserie. Manni, en
ung fotbollsspelare,
kommer till England för att
provspela i London
Rangers. Att ta en plats i
laget blir tufft och han
skaffar sig både vänner
och fiender. Engelsk-
textat. UR. (Från 28/10 i
SVT2. Även i SVT 3/11)

9.30-11.25 UR-program
[5200081] 9.30 Goal (R).
Brittisk dramaserie.
Engelsk-textat. Från
28/10. Även i SVT2 3/11.
[5995710] 9.55 Check the
lyrics (R). Spansktextat.
Från 28/10. [9146265]
10.00 Bitte, Deutsch
sprechen (R). Tysktextat.
Från 27/10. [85420] 10.20
Blickpunkt Weimar (R).
Tysktextat. Från 30/10.
[5278284] 10.30 Stop!
(R). Textat. Från 30/10.
Även i SVT2 senare i
kväll. [5468] 11.00-11.25
Pique-nique 3 (R). Fransk
fortsättningskurs. Del 2 av
10. Delvis textat. Från
27/10. [76772]

Men strykningar förekommer även under primetime. För TT Spektras del är
ingreppsfrekvensen 27,0, i DN 20,7, i AB tabloid 48,8 och i AB tevetidning 59,8
(se tabell 4-7 ovan). De höga frekvenssiffrorna är dock lite luriga. Ser man på
förhållandet mellan antalet strykningar och ord i sändningsintervallet blir
frekvenserna visserligen höga. Tittar man däremot på de absoluta talen får man en
annan bild som visar att det relativt sett ändå förekommer få strykningar under
primetime, och då oftast i form av strykning ord. Trots att ingreppsfrekvensen för
strykning är 27,0 i TT Spektras text under primetime jämfört med 100,0 under
dagprogramtid så är antalet ingrepp endast 5, varav 3 stycken strykning ord jämfört
med 48 stycken, varav 12 stycken sammanfattning, 19 stycken strykning mening
och 17 stycken strykning ord under dagprogramtid. Ingreppsfrekvensen under
primetime stiger genom att primetimetexterna innehåller så få ord sammanlagt.

I pressinfotexterna (tabell 8-9 nedan) är den vanligaste textdimensionen tillägg
med framför allt underkategorierna tillägg mening och tillägg rubrik/tid. Här har
man i pressinfotext version 1 behövt lägga till nödvändig information om vad
programmet heter och när det sänds samt annan fakta om reprisdag, övriga
sändningstider och eventuella textningsupplysningar (se exempel 3 ovan). De
många tilläggen i TT Spektra (tabell 4) består däremot främst av tillägg ord och då
i form av valet att lägga in ordet repris vid reprissändningar framför programtiteln.
I Aftonbladets två textversioner är tillägg tecken vanligare genom att man i stället
valt att lägga in ett repristecken (R) (se exempel 4 ovan).

Tabell 8-9: Ingreppsfrekvens fördelat på underkategorier vid olika tidpunkter den
1 november 2002. Siffrorna omfattar både SVT1 och SVT2. (Ingrepp/1000 ord).
Siffrorna inom parentes anger det totala antalet ingrepp i respektive kategori
under en viss tid (absoluta tal).

Tabell 8: Pressinfotext version 1
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Textdimension
Underkategori

Dag  -19.30 Primetime

19.30-21.30

Natt 21.30- Totalt

Strykning
Sammanfattning

Strykning mening

Strykning ord

  3,4   (3)
  0,0   (0)

  2,3   (2)

  1,1   (1)

  4,1   (1)
  0,0   (0)

  0,0   (0)

  4,1   (1)

  6,4   (3)
  0,0   (0)

  4,3   (2)

  2,1   (1)

  4,4   (7)
  0,0   (0)

  2,5   (4)

  1,9   (3)

Tillägg
Nytt manus

Tillägg mening

Tillägg ord

Tillägg rubrik/tid

Tillägg tecken

56,8 (50)
  2,3   (2)

17,0 (15)

  9,1   (8)

28,4 (25)

  0,0   (0)

33,1   (8)
  0,0   (0)

12,4   (3)

12,4   (3)

  8,3   (2)

  0,0   (0)

44,4 (21)
  0,0   (0)

14,8   (7)

  2,1   (1)

27,5 (13)

  0,0   (0)

49,6 (79)
  1,3   (2)

15,7 (25)

  7,5 (12)

25,1 (40)

  0,0   (0)

Ändring
Utbyte ord

Utbyte tecken

Omformulering

Korrigering

13,6 (12)
  1,1   (1)

  0,0   (0)

  2,3   (2)

10,2   (9)

  8,3   (2)
  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  8,3   (2)

  8,5   (4)
  0,0   (0)

  0,0   (0)

  2,1   (1)

  6,4   (3)

11,3 (18)
  0,6   (1)

  0,0   (0)

  1,9   (3)

  8,8 (14)

Flyttning
Flyttning mening

Flyttning ord

  6,8   (6)
  5,7   (5)

  1,1   (1)

  0,0   (0)
  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)
  0,0   (0)

  0,0   (0)

  3,7   (6)
  3,1   (5)

  0,6   (1)

Tabell 9: Pressinfotext version
Textdimension
Underkategori

Dag  -19.30 Primetime

19.30-21.30

Natt 21.30- Totalt

Strykning
Sammanfattning

Strykning mening

Strykning ord

  2,0   (2)
  0,0   (0)

  2,0   (2)

  0,0   (0)

  2,0   (2)
  0,0   (0)

  2,0   (2)

  0,0   (0)

  2,0   (2)
  0,0   (0)

  2,0   (1)

  0,0   (0)

  1,7   (3)
  0,0   (0)

  1,7   (3)

  0,0   (0)

Tillägg
Nytt manus

Tillägg mening

Tillägg ord

Tillägg rubrik/tid

Tillägg teclem

  2,0   (2)
  2,0   (2)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  2,0   (2)
  2,0   (2)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  6,0   (3)
  4,0   (2)

  2,0   (1)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  4,0   (7)
  3,4   (6)

  0,6   (1)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

Ändring
Utbyte ord

Utbyte tecken

Omformulering

Korrigering

  0,0   (0)
  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)
  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)
  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  4,0   (2)

  0,0   (0)
  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)

  1,1   (2)

Flyttning
Flyttning mening

Flyttning ord

  0,0   (0)
  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)
  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)
  0,0   (0)

  0,0   (0)

  0,0   (0)
  0,0   (0)

  0,0   (0)

I Dagens Nyheter (tabell 5 ovan) förekommer det inte så många tillägg, men desto
fler ändringar och då främst i form av utbyte tecken. Här har man valt att byta ut
ordet ”repris” i TT-texten mot repristecknet (R). De relativt sett många ändringar
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som förekommer i Aftonbladets båda versioner består däremot främst av utbyte
ord. Här föredrar man uppenbarligen att byta ut enstaka ord i de meningar som ofta
avslutar en tablåtext. Ofta byter man ut ett sändningsdatum mot en exakt veckodag
(se exempel 6 ovan).

De flesta flyttningar utgörs av flyttning mening och förekommer som jag
tidigare nämnt främst i TT och i Aftonbladets versioner (tabell 4 och 6-7). Dessa
består nästan uteslutande av flyttningar mellan faktameningarna i slutet av många
tablåtexter där man i pressinfotexterna föredrar man att lämna ut denna information
i en viss ordning, i TT och i AB i en annan (se exempel 5 ovan).
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Ingrepp i nyhetstext och tablåtext
Det är inte helt enkelt att jämföra ingreppen i tablåtexter och nyhetstexter. I
tabell 10 nedan ges en översikt över de ingrepp som tidningsgranskare har gjort i
nyhetstext inom olika textdimensioner (jfr Oestreicher 2000:72).

Tabell 10: Ingrepp inom olika textdimensioner för tidningsgranskare
(ingrepp/1000 ord) (Oestreicher 2000).

Textdimension Ingreppsfrekvens

(per 1000 ord)

Information            4,73

Textstruktur          11,58

Ordstil            2,03

Lexikogrammatik            1,92

Utskrift            5,49

Totalt          25,75

Den mest anmärkningsvärda skillnaden ligger i att ingreppen i nyhetstext är färre
än i tablåtext. Den högsta ingreppsfrekvensen i Oestreichers undersökning är 11,58
i textdimensionen Textstruktur. Detta ska jämföras med ingreppsfrekvenserna i
olika dimensioner i tablåtexter där den lägsta genomsnittliga ingreppsfrekvensen är
8,5 och gäller flyttning. Övriga genomsnitt för tablåtexter ligger på 39,7 för
strykning, 26,3 för tillägg och 16,7 för ändringar (se tabell 3). En del av
skillnaderna i ingreppsfrekvens mellan undersökningarna kan bero på våra olika
metoder och sätt att räkna ingrepp.

Det som faller under dimensionen Textstruktur i nyhetstext har endast
motsvarigheten omformulering i tablåtexter och är en i sammanhanget underordnad
kategori. Här måste däremot påpekas att en större del av ingreppen i dimensionen
Textstruktur utgörs av vad Oestreicher kategoriserar som segmenteringsingrepp,
det vill säga ändringar i rubriker och ingresser och då främst i form av tillägg.
I tablåtexter förekommer det också en stor del tillägg i rubriker men det har jag valt
att kategorisera under dimensionen tillägg med underkategorin tillägg rubrik/tid.

De vanligast förekommande ingreppen i tablåtext är enligt genomgången
strykningar och tillägg, närmast motsvarande kategorin detaljingrepp under
Oestreichers textdimension Information i nyhetstext. Den totala
ingreppsfrekevensen under Information är 4,73 i nyhetstext. Jämfört med de
genomsnittliga frekvenserna 39,7 för strykning och 26,3 för tillägg (se tabell 3
ovan) är ändå ingreppen i tablåtext förmodligen betydligt fler än i nyhetstext.

Slutligen förekommer det i nyhetstext ganska många ingrepp i dimensionen
Utskrift, det vill säga det som närmast motsvarar korrigering för tablåtexter. Här är
faktiskt ingreppsfrekvensen för Utskrift relativt sett den totala ingreppsfrekvensen
högre i nyhetstext än i tablåtext. Nyhetsgranskare gör alltså fler ingrepp i stavning
och interpunktion än de som ändrar i tablåtexter.
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7.2 Kvalitativ analys

Textanalysen omfattar totalt 52 texter. I den kvantitativa analysen jämförde jag alla
textversioner för varje program i respektive kanal, noterade och räknade ingrepp.
I den kvalitativa analysen har jag valt ut några exempeltexter som får illustrera hur
jag tänkt när jag fastställt och räknat ingrepp. Men innan jag går in på detta måste
jag upprepa att produktionen av tablåtexter inte är linjär och att jag inte haft som
mål att jämföra de olika texterna från steg 1 till steg 7. Det vore omöjligt av flera
skäl: tablåredaktören skriver sin pressinfotext version 1 baserat på källtexten;
tablåtexterna i Dagens Nyheter skrivs med utgångspunkt från TT Spektras
grundtablåtext; grundtablåtexten från TT Spektra såväl som Aftonbladstexterna har
alla samma underlag, nämligen pressinfotext version 2.

källtext pressinfotext 1 pressinfotext 2 grundtablåtext DN-text AB-tab-text AB-teve-text

Figur 2: Så här har jämförelsen mellan texterna i den kvantitativa analysen gått
till. Observera att detta inte är en översikt över de källor som respektive skribent
och företag använder. Aftonbladet använder till exempel även TT Spektras
grundtablåtexter som källa.

Denna jämförelsegång fungerar inte i den kvalitativa analysen. Det skulle inte gå
att ställa upp alla texter vid sidan om varandra och stryka under de partier som har
ändrats i respektive text. Det skulle resultera i alltför många understrykningar och
vitsen med uppställningen skulle gå förlorad.

Jag kommer däremot att  börja varje exempel med att sätta texterna bredvid
varandra för att skapa överblick över förändringarna. Bara genom att se texterna
samtidigt ger en ganska god känsla för hur texterna förändrats. Inte minst ser man
hur texternas längd varierar.

Därefter kommer jag att dela upp texterna på samma sätt som jag delade upp
intervjuresultaten, nämligen i en del som visar ingreppen i texterna på SVT och en
annan som visar ingreppen som görs i texterna av företagen utanför, eller snarare
efter SVT. Konkret innebär det att jag i den kvalitativa analysen följer texterna i
följande fyra ”kedjor” där den första får spegla förändringarna på SVT och de
senare tre företagen utanför SVT:

1. källtext → pressinfotext 1 → pressinfotext 2
2. pressinfotext 2 → TT → DN
3. pressinfotext 2 →  AB tabloid
4. pressinfotext 2 → AB teve
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Fyra exempeltexter

Text 1: Söndagsöppet, SVT1, kl. 12.10

Källtext Pressinfo 1 Pressinfo 2 TT Spektra DN AB tabloid AB teve

Underhållning för
hela familjen.
Programledare:
Marianne Rundström
och Rickard Olsson.

12:40-13:55
Söndagsöppet
I kvällens
Söndagsöppet har
Marianne
Rundström och
Rickard Olsson
bjudit in John
Pohlman, Håkan
Hellström, Stephen
Simmonds och
Bengt ”Bengan”
Johansson. (Från
27/10 i SVT1)

12:40-13:55
Söndagsöppet
I kvällens
Söndagsöppet
har Marianne
Rundström och
Rickard Olsson
bjudit in John
Pohlman, Håkan
Hellström,
Stephen
Simmonds och
Bengt ”Bengan”
Johansson. Från
27/10 i SVT1

12:40-13:55 Repris:
Söndagsöppet
Familjeunderhåll-
ning. Repris från
27/10.

12.40-13.55
Söndagsöppet
(R) [9569994]
Familjeunder-
hållning. Repris
från 27/10.

12.40-13.55
Söndagsöppet (R)
Från 27/10.
[9569994]

12.40-13.55
Söndagsöppet (R)
Från 27/10.
[9569994]

1.
Källtext Pressinfo 1 Pressinfo 2

Underhållning för hela familjen.
Programledare: Marianne
Rundström och Rickard Olsson.

12:40-13:55 Söndagsöppet
I kvällens Söndagsöppet har
Marianne Rundström och Rickard
Olsson bjudit in John Pohlman,
Håkan Hellström, Stephen
Simmonds och Bengt ”Bengan”
Johansson. (Från 27/10 i SVT1)

12:40-13:55 Söndagsöppet
I kvällens Söndagsöppet har
Marianne Rundström och Rickard
Olsson bjudit in John Pohlman,
Håkan Hellström, Stephen
Simmonds och Bengt ”Bengan”
Johansson. Från 27/10 i SVT1

Källtexten för programmet Söndagsöppet är en generell text som gäller för hela
programsäsongen. För underhållningsprogram känner man ofta inte till innehållet
förrän veckorna närmast sändning. I det här fallet har dock tablåredaktören tydligen
fått veta mer i tid för att kunna lägga in det nya innehållet redan i pressinfotext
version 1, ingrepp nytt manus. I pressinfotext 2 har inga ingrepp gjorts utöver att ta
bort parentesen i sista meningen. Av någon anledning lägger tablåredaktören ofta
in parenteser i pressinfotext version 1 som hon tar bort utan övriga ändringar i
pressinfotext version 2. Eftersom det nästan är regel mer än undantag och inte
inverkat på texternas språk och innehåll har jag inte räknat detta ingrepp.

2.
Pressinfo 2 TT Spektra DN

12:40-13:55 Söndagsöppet
I kvällens Söndagsöppet har
Marianne Rundström och Rickard
Olsson bjudit in John Pohlman,
Håkan Hellström, Stephen
Simmonds och Bengt ”Bengan”
Johansson. Från 27/10 i SVT1

12:40-13:55 Repris:
Söndagsöppet
Familjeunderhåll-
ning. Repris från 27/10.

12.40-13.55 Söndagsöppet (R)
[9569994] Familjeunderhållning.
Repris från 27/10.

Detta är en repris av Söndagsöppet och här har TT Spektra lagt in ordet repris i
programtiteln, vilket räknas som ett tillägg ord bland ingreppen. Dessutom har TT
valt att sammanfatta hela pressinfotext version 2 till det enda ordet
”familjeunderhållning”. De innebär samtidigt att de har strukit flera meningar,
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ingrepp strykning mening, i texten. Den sista meningen i pressinfotexten har
dessutom reducerats några ord, vilket klassificerats som strykning ord.

DN-texten har endast ändrats på en punkt i förhållande till TT Spektras
grundtablåtext och det är bytet av ordet ”repris” till repristecken (R), ingrepp utbyte
tecken.

3.
Pressinfo 2 AB tabloid

12:40-13:55 Söndagsöppet
I kvällens Söndagsöppet har
Marianne Rundström och Rickard
Olsson bjudit in John Pohlman,
Håkan Hellström, Stephen
Simmonds och Bengt ”Bengan”
Johansson. Från 27/10 i SVT1

12.40-13.55 Söndagsöppet (R)
Från 27/10. [9569994]

Aftonbladet har i sin huvudtidningstablå valt att stryka hela texten, strykning
mening, utom sista meningen som de behållit. Här har de emellertid strukit ett antal
ord, strykning ord. I övrigt har de lagt till repristecken, tillägg tecken.

4.
Pressinfo 2 AB teve

12:40-13:55 Söndagsöppet
I kvällens Söndagsöppet har
Marianne Rundström och Rickard
Olsson bjudit in John Pohlman,
Håkan Hellström, Stephen
Simmonds och Bengt ”Bengan”
Johansson. Från 27/10 i SVT1

12.40-13.55 Söndagsöppet (R)
Från 27/10. [9569994]

I Aftonbladets tevetidning förekommer samma ingrepp som i huvudtidningen
(tabloiden): strykning mening, strykning ord, tillägg tecken.
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Text 2: Uppdrag granskning, SVT1, kl. 15.00

Källtext Pressinfo 1 Pressinfo 2 TT Spektra DN AB tabloid AB teve

Granskande
samhällsprogram.

15:00 Uppdrag
granskning
Granskande
samhällsprogram.
Programledare: Karin
Hübinette. (Från
29/10 i SVT1) Textat

15:00 Uppdrag
granskning
Värstingar lär sig
leva utan våld.
Regeringen
skärpte för snart
fyra år sedan
kraven på
socialtjänsten när
det gällde att ta
hand om unga
våldsverkare. En
av åtgärderna som
regeringen ville
framhålla var att
unga skulle inse
konsekvenserna
av sin kriminalitet,
innan de helt gått
upp i den
kriminella
livsstilen. Kom-
munerna ålades
att bygga upp ett
påverkans- och
konsekvens-
program. Vad har
hänt sedan dess?
Gäst i studion:
F d socialborgar-
råd i Stockholm:
Kristina Axén Olin.
Programledare:
Karin Hübinette.
Från 29/10 i SVT1
Textat

15:00 Repris:
Uppdrag
granskning
Granskande
samhällsprogram.
Textat. Repris från
29/10.

15.00 Uppdrag
granskning (R)
[62848]
Samhällsprogram.
Textat. Repris från
29/10.

15.00
Uppdrag
granskning
(R) Textat.
Från 29/10.
[62848]

15.00 Uppdrag
granskning (R)
Textat. Från
29/10. [62848]

1.
Källtext Pressinfo 1 Pressinfo 2

Granskande samhällsprogram. 15:00 Uppdrag granskning
Granskande samhällsprogram.
Programledare: Karin Hübinette.
(Från 29/10 i SVT1) Textat

15:00 Uppdrag granskning
Värstingar lär sig leva utan våld.
Regeringen skärpte för snart fyra
år sedan kraven på socialtjänsten
när det gällde att ta hand om
unga våldsverkare. En av
åtgärderna som regeringen ville
framhålla var att unga skulle inse
konsekvenserna av sin
kriminalitet, innan de helt gått upp
i den kriminella livsstilen.
Kommunerna ålades att bygga
upp ett påverkans- och
konsekvensprogram. Vad har
hänt sedan dess? Gäst i studion:
F d socialborgar-
råd i Stockholm: Kristina Axén
Olin. Programledare: Karin
Hübinette. Från 29/10 i SVT1
Textat

Här inleds hela produktionsgången med en generell säsongstext på källtextnivå. I
det här fallet har emellertid inte tablåredaktören hunnit få information om
programmets innehåll i tid för att lägga in ett nytt manus i pressinfotext version 1.
Hon har dock lagt in rubrik och tid för programmet, ingreppet tillägg rubrik/tid,
liksom lagt till några meningar programledare och tidigare sändningsdag som hon
vet kommer att gälla för programmet, ingrepp tillägg mening. När hon senare fått
en release om programmet har hon skrivit pressinfotext version 2, nytt manus.
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2.
Pressinfo 2 TT Spektra DN

15:00 Uppdrag granskning
Värstingar lär sig leva utan våld.
Regeringen skärpte för snart fyra år
sedan kraven på socialtjänsten när
det gällde att ta hand om unga
våldsverkare. En av åtgärderna
som regeringen ville framhålla var
att unga skulle inse konsekvens-
erna av sin kriminalitet, innan de
helt gått upp i den kriminella
livsstilen. Kommunerna ålades att
bygga upp ett påverkans- och
konsekvensprogram. Vad har hänt
sedan dess? Gäst i studion:
F d socialborgar-
råd i Stockholm: Kristina Axén Olin.
Programledare: Karin Hübinette.
Från 29/10 i SVT1 Textat

15:00 Repris: Uppdrag
granskning
Granskande samhällsprogram.
Textat. Repris från 29/10.

15.00 Uppdrag granskning (R)
[62848]
Samhällsprogram. Textat. Repris
från 29/10.

Uppdrag granskning är en repris vilket TT Spektra signalerar genom att lägga in
ordet ”repris” mellan sändningstid och programtitel, ingrepp tillägg ord. I övrigt
har TT Spektra sammanfattat hela texten i två ord, ”granskande
samhällsprogram”och resten av texten har strukits, ingrepp strykning mening. De
två sista grafiska meningarna i pressinfotexten har i TT:s version flyttats om,
flyttning mening. Samtidigt har meningen ”Från 29/10 i SVT1.” reducerats till
”Repris från 29/10.”, ingrepp strykning ord. DN liknar TT på alla punkter utom
två: här väljer man att byta ut ordet ”repris” mot ett repristecken, ingrepp utbyte
tecken. Man stryker även ordet ”granskande” i sammanfattningen, ingrepp
strykning ord.

3.
Pressinfo 2 AB tabloid

15:00 Uppdrag granskning
Värstingar lär sig leva utan våld.
Regeringen skärpte för snart fyra år
sedan kraven på socialtjänsten när
det gällde att ta hand om unga
våldsverkare. En av åtgärderna
som regeringen ville framhålla var
att unga skulle inse konsekvens-
erna av sin kriminalitet, innan de
helt gått upp i den kriminella
livsstilen. Kommunerna ålades att
bygga upp ett påverkans- och
konsekvensprogram. Vad har hänt
sedan dess? Gäst i studion:
F d socialborgar-
råd i Stockholm: Kristina Axén Olin.
Programledare: Karin Hübinette.
Från 29/10 i SVT1 Textat

15.00 Uppdrag granskning (R)
Textat. Från 29/10. [62848]

I Aftonbladets huvudtidningstablå har man strukit hela texten, ingrepp strykning
mening. Man har även flyttat om de två avslutande meningarna, ingrepp flyttning
mening samt strukit några ord i den sista meningen som talar om när programmet
sändes förra gången, ingrepp strykning ord. Dessutom har man lagt till ett
repristecken efter programtiteln, tillägg tecken.
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4.
Pressinfo 2 AB teve

15:00 Uppdrag granskning
Värstingar lär sig leva utan våld.
Regeringen skärpte för snart fyra år
sedan kraven på socialtjänsten när
det gällde att ta hand om unga
våldsverkare. En av åtgärderna
som regeringen ville framhålla var
att unga skulle inse konsekvens-
erna av sin kriminalitet, innan de
helt gått upp i den kriminella
livsstilen. Kommunerna ålades att
bygga upp ett påverkans- och
konsekvensprogram. Vad har hänt
sedan dess? Gäst i studion:
F d socialborgar-
råd i Stockholm: Kristina Axén Olin.
Programledare: Karin Hübinette.
Från 29/10 i SVT1 Textat

15.00 Uppdrag granskning (R)
Textat. Från 29/10. [62848]

I Aftonbladets tevetidning förekommer samma ingrepp som i huvudtidningen
(tabloiden): strykning mening, strykning ord, tillägg tecken samt flyttning mening.

Text 3: Romeo is bleeding, SVT1, kl. 23.10

Källtext Pressinfo 1 Pressinfo 2 TT Spektra DN AB tabloid AB teve

(Romeo Is
Bleeding)
Amerikansk
långfilm från
1994 New
Yorksnuten Jack
har ett vackert
hem, vacker fru
och vacker men
dum älskarinna.
En dag blir hans
uppgift att vakta
den ryskfödda
torpeden Mona
Och som om
Jacks liv inte var
tillräckligt
komplicerat
förälskar han sig
i Mona och låter
henne fly. Regi:
Peter Medak I
rollerna: Jack
Grimaldi – Gary
Oldman
Mona Demarkov
– Lena Olin
Natalie Grimaldi
– Annabella
Sciorra
Sheri – Juliette
Lewis
Don Falcone –
Roy Scheider
m.fl.

Fredagsbio:
23:10 Romeo Is
Bleeding
(Romeo Is
Bleeding)
Amerikansk
långfilm från
1994. New
Yorksnuten Jack
har ett vackert
hem, vacker fru
och vacker men
dum älskarinna.
En dag blir hans
uppgift att vakta
den ryskfödda
torpeden Mona.
Och som om
Jacks liv inte var
tillräckligt
komplicerat
förälskar han sig
i Mona och låter
henne fly. Regi:
Peter Medak. I
rollerna: Jack
Grimaldi – Gary
Oldman, Mona
Demarkov –
Lena Olin,
Natalie Grimaldi
– Annabella
Sciorra, Sheri –
Juliette Lewis
Don Falcone –
Roy Scheider
m.fl. ()

Fredagsbio:
23:15 Romeo Is
Bleeding
(Romeo Is
Bleeding)
Amerikansk
långfilm från
1994. New
Yorksnuten Jack
har ett vackert
hem, vacker fru
och vacker men
dum älskarinna.
En dag blir hans
uppgift att vakta
den ryskfödda
torpeden Mona.
Och som om
Jacks liv inte var
tillräckligt
komplicerat
förälskar han sig
i Mona och låter
henne fly. Regi:
Peter Medak. I
rollerna: Jack
Grimaldi – Gary
Oldman, Mona
Demarkov –
Lena Olin,
Natalie Grimaldi
– Annabella
Sciorra, Sheri –
Juliette Lewis
Don Falcone –
Roy Scheider
m.fl.

23:15 Film: Romeo
Is Bleeding
Amerikanskt
kriminaldrama från
1994. New York-
snuten Jack har ett
vackert hem, en
vacker fru och
vacker. En dag blir
hans uppgift att
vakta den ryskfödda
torpeden Mona.
Jack förälskar sig i
Mona och låter
henne fly. I rollerna:
Gary Oldman, Lena
Olin, Annabella
Sciorra. Regi: Peter
Medak.

23.15 Romeo Is
Bleeding [8014915]
Amerikanskt
kriminaldrama från
1994. New
Yorksnuten Jack har
ett vackert hem, en
vacker fru och en
vacker, men dum,
älskarinna. En dag
blir hans uppgift att
vakta den ryskfödda
torpeden Mona. Och
som om Jacks liv
inte var tillräckligt
komplicerat,
förälskar han sig i
Mona och låter
henne fly. I rollerna:
Gary Oldman, Lena
Olin, Annabella
Sciorra. Regi: Peter
Medak.

23.15 Romeo Is
Bleeding
Amerikanskt
kriminaldrama från
1994. I rollerna:
Gary Oldman, Lena
Olin. [8014915]

23.15 Romeo Is Bleeding
Amerikanskt krimi-
naldrama från 1994.
Regi: Peter Medak.
I rollerna: Gary
Oldman, Lena Olin,
Annabella Sciorra
Och Roy Schneider.
[8014915]
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1.
Källtext Pressinfo 1 Pressinfo 2

(Romeo Is Bleeding)
Amerikansk långfilm från 1994.
New Yorksnuten Jack  har ett
vackert hem, vacker fru och vacker
men dum älskarinna. En dag blir
hans uppgift att vakta den
ryskfödda torpeden Mona Och som
om Jacks liv inte var tillräckligt
komplicerat förälskar han sig i
Mona och låter henne fly. Regi:
Peter Medak I rollerna: Jack
Grimaldi – Gary Oldman
Mona Demarkov – Lena Olin
Natalie Grimaldi – Annabella
Sciorra
Sheri – Juliette Lewis
Don Falcone – Roy Scheider m.fl.

Fredagsbio:
23:10 Romeo Is Bleeding
(Romeo Is Bleeding)
Amerikansk långfilm från 1994.
New Yorksnuten Jack har ett
vackert hem, vacker fru och
vacker men dum älskarinna. En
dag blir hans uppgift att vakta
den ryskfödda torpeden Mona.
Och som om Jacks liv inte var
tillräckligt komplicerat förälskar
han sig i Mona och låter henne
fly. Regi: Peter Medak. I rollerna:
Jack Grimaldi – Gary Oldman,
Mona Demarkov – Lena Olin,
Natalie Grimaldi – Annabella
Sciorra, Sheri – Juliette Lewis
Don Falcone – Roy Scheider
m.fl. ()

Fredagsbio:
23:15 Romeo Is Bleeding
(Romeo Is Bleeding)
Amerikansk långfilm från 1994.
New Yorksnuten Jack har ett
vackert hem, vacker fru och
vacker men dum älskarinna. En
dag blir hans uppgift att vakta
den ryskfödda torpeden Mona.
Och som om Jacks liv inte var
tillräckligt komplicerat förälskar
han sig i Mona och låter henne
fly. Regi: Peter Medak. I rollerna:
Jack Grimaldi – Gary Oldman,
Mona Demarkov – Lena Olin,
Natalie Grimaldi – Annabella
Sciorra, Sheri – Juliette Lewis
Don Falcone – Roy Scheider
m.fl.

Här har tablåredaktören lagt in ordet ”fredagsbio” inledningsvis i pressinfotext
version 1, ingrepp tillägg ord samt rubrik och programtitel, ingrepp tillägg
rubrik/titel. Dessutom har ett dubbelt ordmellanrum tagits bort och en saknad punkt
lagts till, båda ingreppen klassificerade som korrigering. Pressinfotext version 2
skiljer sig inte åt från version 1. För övrigt verkar tablåredaktören missat att ta bort
parentesen med filmtiteln. Som det nu står förekommer titeln två gånger i både
pressinfotext version 1 och version 2.

2.
Pressinfo 2 TT Spektra DN

Fredagsbio:
23:15 Romeo Is Bleeding
(Romeo Is Bleeding)
Amerikansk långfilm från 1994.
New Yorksnuten Jack har ett
vackert hem, vacker fru och vacker
men dum älskarinna. En dag blir
hans uppgift att vakta den
ryskfödda torpeden Mona. Och
som om Jacks liv inte var tillräckligt
komplicerat förälskar han sig i
Mona och låter henne fly. Regi:
Peter Medak. I rollerna: Jack
Grimaldi – Gary Oldman, Mona
Demarkov – Lena Olin, Natalie
Grimaldi – Annabella Sciorra, Sheri
– Juliette Lewis Don Falcone – Roy
Scheider
m.fl.

23:15 Film: Romeo Is Bleeding
Amerikanskt kriminaldrama från
1994. New Yorksnuten Jack har
ett vackert hem, en vacker fru
och vacker. En dag blir hans
uppgift att vakta den ryskfödda
torpeden Mona. Jack förälskar
sig i Mona och låter henne fly. I
rollerna: Gary Oldman, Lena
Olin, Annabella Sciorra. Regi:
Peter Medak.

23.15 Romeo Is Bleeding
[8014915] Amerikanskt
kriminaldrama från 1994. New
Yorksnuten Jack har ett vackert
hem, en vacker fru och en
vacker, men dum, älskarinna. En
dag blir hans uppgift att vakta
den ryskfödda torpeden Mona.
Och som om Jacks liv inte var
tillräckligt komplicerat, förälskar
han sig i Mona och låter henne
fly. I rollerna: Gary Oldman, Lena
Olin, Annabella Sciorra. Regi:
Peter Medak.

Här har TT Spektra valt att byta ut ordet ”fredagsbio” mot ordet ”film”, samt
genrebestämningen ”långfilm” mot ”kriminaldrama”, båda ingreppen utbyte ord.
Man har valt att stryka parentesen med filmtiteln, ingrep strykning mening. Man
har även valt att stryka ord i dels meningen som inleds ”New Yorksnuten Jack …”
där man för övrigt glömt att fullfölja meningen, dels i rollistan, i båda fallen
ingrepp strykning ord. Man lägger också regiupplysningen sist i texten, ingrepp
flyttning mening. Slutligen har man valt att formulera om meningen som i
pressinfotext 2 inleds ”Och som om Jacks liv …”, ingrepp omformulering.
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I DN-texten har man tagit bort ordet ”film” inledningsvis, ingrepp strykning
ord. Man har fullföljt den mening som var ofullbordad i grundtablåtexten, den som
inleds ”New Yorksnuten Jack …”, ingrepp tillägg ord. Den mening som i TT:s text
inleds ”Jack förälskar sig i  …” har man i DN däremot valt att formulera om något,
ingrepp omformulering.

3.
Pressinfo 2 AB tabloid

Fredagsbio:
23:15 Romeo Is Bleeding
(Romeo Is Bleeding)
Amerikansk långfilm från 1994.
New Yorksnuten Jack har ett
vackert hem, vacker fru och vacker
men dum älskarinna. En dag blir
hans uppgift att vakta den
ryskfödda torpeden Mona. Och
som om Jacks liv inte var tillräckligt
komplicerat förälskar han sig i
Mona och låter henne fly. Regi:
Peter Medak. I rollerna: Jack
Grimaldi – Gary Oldman, Mona
Demarkov – Lena Olin, Natalie
Grimaldi – Annabella Sciorra, Sheri
– Juliette Lewis Don Falcone – Roy
Scheider
m.fl.

23.15 Romeo Is Bleeding
Amerikanskt kriminaldrama från
1994. I rollerna: Gary Oldman,
Lena Olin. [8014915]

Aftonbladet har i sin huvudtidning strukit ordet ”fredagsbio”, ingrepp strykning ord
och sammanfattat resten av hela pressinfotext 2, ingrepp sammanfattning. Vad som
återstår när hela texten i övrigt strukits, ingrepp strykning mening,
är inledningsmeningen där man dessutom valt att byta ut genrebestämningen, från
”långfilm” till ”kriminaldrama”, ingrepp utbyte ord. Även större delar av rollistan
har strukits, ingrepp strykning ord. Notera att strykning ord förekommer två gånger
i texten ingreppsfrekvensen är ändå bara ett (1) i ingreppskategorin.

4.
Pressinfo 2 AB teve

Fredagsbio:
23:15 Romeo Is Bleeding
(Romeo Is Bleeding)
Amerikansk långfilm från 1994.
New Yorksnuten Jack har ett
vackert hem, vacker fru och vacker
men dum älskarinna. En dag blir
hans uppgift att vakta den
ryskfödda torpeden Mona. Och
som om Jacks liv inte var tillräckligt
komplicerat förälskar han sig i
Mona och låter henne fly. Regi:
Peter Medak. I rollerna: Jack
Grimaldi – Gary Oldman, Mona
Demarkov – Lena Olin, Natalie
Grimaldi – Annabella Sciorra, Sheri
– Juliette Lewis Don Falcone – Roy
Scheider
m.fl.

23.15 Romeo Is Bleeding
Amerikanskt kriminaldrama
från 1994. Regi: Peter Medak.
I rollerna: Gary Oldman, Lena
Olin, Annabella Sciorra och
Roy Schneider.[8014915]

Aftonbladets tevetidning har också strukit ordet ”fredagsbio” från pressinfotext 2,
ingrepp strykning ord och sammanfattat resten av hela texten, ingrepp
sammanfattning. En rad meningar har strukits, ingrepp strykning mening. Det som
återstår är även här inledningsmeningen där man liksom i huvudtidningen bytt ut
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genrebestämningen, från ”långfilm” till ”kriminaldrama”, ingrepp utbyte ord.
Rollistan har också strukits, ingrepp strykning ord.

Text 4: Go´kväll, SVT2, kl. 18.15

Källtext Pressinfo 1 Pressinfo 2 TT Spektra DN AB tabloid AB teve

Den trogna
Go´kvällpanelen
delar med sig av
sina bästa läs- och
filmtips. I vår
fredagsbar
kommer vi under
hösten att möta
människor från
andra kulturer och
andra länder. Vi
ställer oss frågor
som hur de
upplever Sverige
och vad vi kan lära
av varandra?
Musikunder-
hållning samt
godbitar ur TV-
arkivet.

18:15 Go´kväll
Den trogna
Go´kvällpanelen
delar med sig av
sina bästa läs-
och filmtips. I vår
fredagsbar
kommer vi under
hösten att möta
människor från
andra kulturer
och andra länder.
Vi ställer oss
frågor som hur de
upplever Sverige
och vad vi kan
lära av varandra?
Musikunder-
hållning samt
godbitar ur TV-
arkivet.

18:15 Go´kväll
Anna Maria
Corazza Bildt
säger med både
vemod och kraft:
”Sverige är mitt
nya hemland och
hit ville jag ta med
mig det bästa från
mitt hemland”. Att
vi svenskar tagit
den italienska
matkulturen till oss
råder det inget
tvivel om. Men vad
kan vi lära av det
italienska sättet att
leva? Panelen; C-
G Karlsson, Anna-
Karin Ferm och
Göran Everdahl,
har gjort en
djupdykning bland
kokböcker.
Musikunderhållning
med Arja
Saijonmaa.
Programledare:
Joachim Vogel.

18:15 Go´kväll
Magasin. Anna
Maria Corazza
Bildt säger med
både vemod och
kraft: ”Sverige är
mitt nya hemland
och hit ville jag ta
med mig det bästa
från mitt hemland”.
Vad kan man lära av
det italienska sättet
att leva? Panelen
har denna fredag
gjort en djupdykning
bland kokböcker.
För musikunderhåll-
ningen står Arja
Saijonmaa.
Programledare:
Joachim Vogel.

18.15 Go´kväll
[5815333]
Magasin. Anna
Maria Corazza
Bildt säger med
både vemod och
kraft: ”Sverige är
mitt nya hemland,
och hit ville jag ta
med mig det
bästa från mitt
hemland”. Vad
kan man lära av
det italienska
sättet att leva?
Panelen har
denna fredag
gjort en
djupdykning
bland kokböcker.
Musikunder-
hållning av Arja
Saijonmaa.
Programledare:
Joachim Vogel.

18.15 Go´kväll
Anna Maria
Corazza Bildt säger
med både vemod
och kraft: ”Sverige
är mitt nya hemland,
och hit ville jag ta
med mig det bästa
från mitt hemland”.
Panelen har denna
fredag gjort en
djupdykning bland
kokböcker. Musik:
Arja Saijonmaa.
Program-
ledare: Joachim
Vogel. [5815333]

18.15 Go´kväll
Anna Maria
Corazza
Bildt hjälper oss att
bygga en bro
mellan Italien och
Sverige. Panelen,
bestående av, C-G
Karlsson, Anna-
Karin Ferm och
Göran Everdahl,
gör en djupdykning
bland kokböcker.
Musikgästen
heter Arja
Saijonmaa.
[5815333]

1.
Källtext Pressinfo 1 Pressinfo 2

Den trogna Go´kvällpanelen   delar
med sig av sina bästa läs- och
filmtips. I vår fredagsbar kommer vi
under hösten att möta människor
från andra kulturer och andra
länder. Vi ställer oss frågor som hur
de upplever Sverige och vad vi kan
lära av varandra? Musikunder-
hållning samt godbitar ur TV-
arkivet.

18:15 Go´kväll
Den trogna Go´kvällpanelen
delar med sig av sina bästa läs-
och filmtips. I vår fredagsbar
kommer vi under hösten att möta
människor från andra kulturer
och andra länder. Vi ställer oss
frågor som hur de upplever
Sverige och vad vi kan lära av
varandra? Musikunderhållning
samt godbitar ur TV-arkivet.

18:15 Go´kväll
Anna Maria Corazza Bildt säger
med både vemod och kraft:
”Sverige är mitt nya hemland och
hit ville jag ta med mig det bästa
från mitt hemland”. Att vi
svenskar tagit den italienska
matkulturen till oss råder det
inget tvivel om. Men vad kan vi
lära av det italienska sättet att
leva? Panelen; C-G Karlsson,
Anna-Karin Ferm och Göran
Everdahl, har gjort en
djupdykning bland kokböcker.
Musikunderhållning med Arja
Saijonmaa. Programledare:
Joachim Vogel.

Här har man i pressinfotext lagt till programtitel och sändningstid, tillägg
rubrik/titel samt rättat till ett dubbelt mellanslag, ingrepp korrigering. När
sändningsdags närmat sig har det tydligen kommit in ny information om
programmet vilket resulterat i ett helt nytt manus i pressinfotext 2, ingrepp nytt
manus.
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2.
Pressinfo 2 TT Spektra DN

18:15 Go´kväll
Anna Maria Corazza Bildt säger
med både vemod och kraft:
”Sverige är mitt nya hemland och
hit ville jag ta med mig det bästa
från mitt hemland”. Att vi svenskar
tagit den italienska matkulturen till
oss råder det inget tvivel om. Men
vad kan vi lära av det italienska
sättet att leva? Panelen; C-G
Karlsson, Anna-Karin Ferm och
Göran Everdahl, har gjort en
djupdykning bland kokböcker.
Musikunderhållning med Arja
Saijonmaa. Programledare:
Joachim Vogel.

18:15 Go´kväll
Magasin. Anna Maria Corazza
Bildt säger med både vemod och
kraft: ”Sverige är mitt nya
hemland och hit ville jag ta med
mig det bästa från mitt hemland”.
Vad kan man lära av det
italienska sättet att leva? Panelen
har denna fredag gjort en
djupdykning bland kokböcker.
För musikunderhållningen står
Arja Saijonmaa. Programledare:
Joachim Vogel.

18.15 Go´kväll [5815333]
Magasin. Anna Maria Corazza
Bildt säger med både vemod och
kraft: ”Sverige är mitt nya
hemland, och hit ville jag ta med
mig det bästa från mitt hemland”.
Vad kan man lära av det
italienska sättet att leva? Panelen
har denna fredag gjort en
djupdykning bland kokböcker.
Musikunderhållning av Arja
Saijonmaa. Programledare:
Joachim Vogel.

I TT:s grundtablåtext har man lagt till genrebestämningen ”magasin” inledningsvis,
ingrepp tillägg mening. En mening har i sin helhet strukits, den som i pressinfotext
inleds ”Att vi svenskar …”, ingrepp strykning mening. I nästa mening, ”Men vad
kan vi vi lära …” har inledningsordet ”men” strukits, ingrepp strykning ord. Även
nästa mening har reducerats med några ord, den som handlar om vad panelen gjort,
men man har samtidigt lagt till orden ”denna fredag”, ingrepp tillägg ord. Slutligen
har man i TT valt att formulera om den mening där man nämner kvällens
musikartist, ingrepp omformulering. Här har man i DN valt att närma sig
pressinfotext 2 igen, dock med prepositionsbyte, ”av Arja” i stället för ”med Arja”.
Ingreppet står dock i relation till TT Spektras text, vilket gör att det klassificeras
som omformulering och inte som utbyte ord.

3.
Pressinfo 2 AB tabloid

18:15 Go´kväll
Anna Maria Corazza Bildt säger
med både vemod och kraft:
”Sverige är mitt nya hemland och
hit ville jag ta med mig det bästa
från mitt hemland”. Att vi svenskar
tagit den italienska matkulturen till
oss råder det inget tvivel om. Men
vad kan vi lära av det italienska
sättet att leva? Panelen; C-G
Karlsson, Anna-Karin Ferm och
Göran Everdahl, har gjort en
djupdykning bland kokböcker.
Musikunderhållning med Arja
Saijonmaa. Programledare:
Joachim Vogel.

18.15 Go´kväll
Anna Maria Corazza Bildt säger
med både vemod och kraft:
”Sverige är mitt nya hemland,
och hit ville jag ta med mig det
bästa från mitt hemland”.
Panelen har denna fredag gjort
en djupdykning bland kokböcker.
Musik: Arja Saijonmaa.
Programledare: Joachim Vogel.
[5815333]

I Aftonbladet har man strukit ett antal meningar i mitten av pressinfotext 2, ingrepp
strykning mening. Meningen som inleds med ”Panelen …” har minskat med ett
antal namn men samtidigt har orden ”denna fredag” lagts till, ingreppen strykning
ord och tillägg ord i samma mening. I slutet har man bytt ut presentationen av Arja
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Saijonmaa, ingrepp utbyte ord. Detta är dock ett mellanfall där man också skulle
kunnat klassificera ingreppet som omformulering.

4.
Pressinfo 2 AB teve

18:15 Go´kväll
Anna Maria Corazza Bildt säger
med både vemod och kraft:
”Sverige är mitt nya hemland och
hit ville jag ta med mig det bästa
från mitt hemland”. Att vi svenskar
tagit den italienska matkulturen till
oss råder det inget tvivel om. Men
vad kan vi lära av det italienska
sättet att leva? Panelen; C-G
Karlsson, Anna-Karin Ferm och
Göran Everdahl, har gjort en
djupdykning bland kokböcker.
Musikunderhållning med Arja
Saijonmaa. Programledare:
Joachim Vogel.

18.15 Go´kväll
Anna Maria Corazza
Bildt hjälper oss att bygga en bro
mellan Italien och Sverige.
Panelen, bestående av, C-G
Karlsson, Anna-Karin Ferm och
Göran Everdahl, gör en
djupdykning bland kokböcker.
Musikgästen heter Arja
Saijonmaa.
[5815333]

I Aftonbladets tevetidning har man formulerat en helt ny inledningsmening,
ingrepp tillägg mening. Sen har man strukit ett antal mening fram till
”panelmeningen” som formulerats om, tilläggen strykning mening och
omformulering. Sista meningen innehåller samma gränsfall som i huvudtidningen,
den som gäller presentationen av Arja Saijonmaa. I detta fall har jag dock valt att
klassificera ingreppet som omformulering. I det förra fallet, i Aftonbladets
huvudtidning, låg det i kolonet efter ordet ”musik” implicit att någon står för
musiken, vilket var vad som stod i pressinfotext 2. I det här fallet har man bytt ut
(formulerat om) en prepositionsfras mot en fullständig mening.

Det enda ingreppet som inte förekommit i de här fyra exempeltexterna är flyttning
ord. Det är för övrigt ett av de ovanligaste ingreppen. I alla 52 texter har jag endast
hittat 5 ingrepp i den kategorin. Här är ett exempel på detta ingrepp:

Källtext Pressinfo 1

GOALR
I can´t believe I´m actually here!
SERIESTART! Brittisk dramaserie.
Manni, en ung, fotbollsspelare,
kommer till England för att prov-
spela i London Rangers. Att ta en
plats i laget blir tufft och han skaffar
sig både vänner och fiender. Från
30/10 Även 3/11 i SVT2
Engelsktextat2

09:30 Goal
I can´t believe I´m actually here!
Seriestart! Brittisk dramaserie.
Manni, en ung fotbollsspelare,
kommer till England för att
provspela i London Rangers. Att
ta en plats i laget blir tufft och
han skaffar sig både vänner och
fiender. Engelsktextat. UR. (Från
28/10 i SVT2. Även i SVT2 3/11)

I den sista meningen ”Även i SVT2 3/11” (i pressinfotext 1) har man inom
meningen bytt plats på prepositionen i och förkortningen SVT2. Här kan man göra
en annan iakttagelse, nämligen att punkten i den avslutande meningen saknas, ett
icke-ingrepp som ofta syns i pressinfotext version 1 och som hänger kvar även i
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pressinfotext version 2. Eftersom det handlar om en korrigering som inte gjorts har
jag inte tagit hänsyn till denna i den kvantitativa analysen.

Den här texten innehåller för övrigt en rad korrigeringar: (1) titeln är felstavad i
källltexten vilket rättats till i pressinfotexten, (2) ordet ”seriestart” var skrivit i
versaler men ändrats till gemener, (3) det har i källtexten smugit sig in en siffra 2
efter ordet ”engelsktextat” vilken man tagit bort i pressinfotexten och
(4) i meningen som säger när programmet sänts tidigare har datumet korrigerats
från den 30/10 till den 28/10. I samma mening ”Från 28/10 i SVT2.” har man även
lagt till några ord, tillägg ord. Märk att jag inte vet om datumändringen är ”rätt”,
men jag har i det här sammanhanget klassificerat ingreppet som korrigering.
Övriga ingrepp i texten är ett tillägg rubrik/tid, samt ett tillägg mening genom att
man lagt in den grafiska meningen som anger att programmet kommer från UR-
redaktionen. Slutligen har de avslutande meningarna fått en annan ordning, ingrepp
flyttning mening.

8 Diskussion

Teve har stor dragningskraft på alla målgrupper, unga som äldre, män som
kvinnor. Äldre målgrupper är mer lojala mot kanaler som SVT1 och SVT2 medan
yngre tittare i högre grad är otrogna och zappar sig fram mellan program och
kanaler. Samtidigt är det hård konkurrens mellan kanalerna. För att fånga in och få
tittare att byta kanal finns flera knep. En bra början är om programmen håller en
hög kvalitet. Utöver denna grundförutsättning använder sig kanalerna av trailers
och diverse pr-aktiviteter riktade mot journalister i syfte att få dem att skriva om
programmen. I viss mån används även webben för att locka tittare. De
kommersiella kanalerna kan även använda sig av traditionell reklam för att öka
tittarsiffrorna. Tablåtexterna som möter tidningsläsarna är också en viktig säljkanal
för tevekanalerna. Detta är man medveten om på SVT. Den synen delas inte av
nyhetsbyråer och tidningar. För dem spelar tablåtexterna andra roller. För
nyhetsbyråerna är tablåtexterna produkter som de säljer vidare till sina kunder,
webbpublikationer och tidningar. För tidningarnas del är tablåtexterna en mindre
del av produkten där nyhetsmaterialet är avgörande i kampen om läsarna.

I nyhetstext syftar ändringar i olika produktionsled till att lyfta fram det som är
viktigast i texten för att snabbt fånga läsarens intresse. Detta kräver i sin tur att
nyhetsmaterialet värderas. Ur detta kan man sluta sig att det når läsaren speglar
avsändarens intressen, mål och samhällssyn. Kanske kan man säga samma sak om
tablåtexter. Den här undersökningen visar i alla fall att tablåtexter skrivs med syfte
att skapa nyfikenhet och locka till vidare läsning. Det som skiljer tablåtext från
nyhetstext i detta avseende är att tablåtexterna i den form de möter läsarna har flera
avsändare: tevekanalerna givetvis, men även de tidningar och webbpublikationer
som publicerar texterna. Eftersom avsändarna har olika förutsättningar och olika
avsikter är det kanske inte så svårt att förstå varför de väljer att producera skilda
”versioner” av texterna.
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En likhet mellan tablåtexter och övriga journalistiska texter skulle ur
tidningarnas synvinkel alltså vara att texterna i båda fallen tjänar till att dra läsare
till sig, och behålla dem. En annan likhet är att produktionen av tablåtext liksom
den för nyhetstext är en kollektiv process – texterna förekommer i olika versioner
och vandrar mellan olika granskare fram till slutversionen. En iakttagelse mer än
likhet är att alla skribenter som deltar i textproduktionen ser texterna som sina och
färdiga när de lämnas vidare. Tablåredaktören är ett undantag. Hon känner ofta att
hon tvingas lämna ifrån sig en text hon inte är nöjd med. Hon har inte tid att korta
ned texterna och anpassa dem till olika tittargrupper i den utsträckning hon skulle
vilja. Tablåredaktören är också till skillnad från övriga skribenter inklusive
företagen efter SVT väl bekant med hela produktionskedjan. De som skriver
källtexterna verkar knappast bry sig om vad som sker med texterna efter sina egna
insatser och nyhetsbyråer och tidningar verkar mer syfta framåt med texterna bry
sig om hur texterna tagits fram i föregående led.

Men skillnaderna mellan företagen är fler. Den mest avgörande skillnaden
hänger ihop med den tidigare diskussionen om flerdubbla avsändare och olika
mottagare, nämligen att tablåtexter produceras av personer på olika företag med
olika textsyften. SVT vill marknadsföra sina program ut mot tittarna, nyhetsbyrån
TT Spektra vill sälja färdiga tablåer som passar olika webb- och tidningskunders
önskemål och förutsättningar, endast indirekt har de tittarna i åtanke. Aftonbladet
verkar inte alls tänka på sina läsare som tevetittare. Tablåtexterna ska här i första
hand smälta in i tidningen och anpassas till det övriga materialet.

Däremot verkar inte ändringarna, ingreppen i texterna, ber på skilda
uppfattningar om hur en tablåtext bör byggas upp. Tvärtom verkar alla i
produktionen sträva efter en likartad textstruktur: tidig genrebestämning, några
meningar om innehållet och eventuell regi/rollista. Ingreppen verkar inte heller i
avgörande utsträckning bero på språket i pressinfotexterna. TT Spektra påstår
visserligen att de fungerar som ett språkligt filter som tar bort värdeord och
superlativer, men det syns inte i den här undersökningen. Bland annat beroende på
att det knappast förekommer några blommigheter i pressinfotexterna och att de
flesta ingreppen, inklusive dem i TT:s texter, består av omfattande strykningar. Det
är inte så konstigt. SVT:s texter är nämligen alldeles för långa. De får helt enkelt
inte plats i en tidningstablå.

Frågan är alltså inte när något sker med texterna, inte heller hur eller varför det
sker, utan snarare vad nyhetsbyråer och tidningar väljer att ta bort och korta ned.

Just denna fråga har jag inte besvarat i den här uppsatsen. Men om jag
får gissa vad som styr urvalsprocessen så skulle svaret bli: (1) sändningstid och
(2) tycke och smak. Om nyhetsbyråer och tidningar måste stryka i texterna så
väljer de att stryka mer i de program som färre tittar på, det vill säga de program
som sänds under dagen och sena kvällen. Primetime stryker man något mindre i.

Resten av ingreppen verkar enligt min undersökning snarast bero på de olika
företagens och skribenternas subjektiva uppfattningar om vad som är en bättre
formulering, ett bättre ord, ett bättre tecken. Varför skulle det annars vara viktigt
att lägga upplysningen om text-teve före och inte efter informationen om när
programmet tidigare sänts, eller lägga in meningen om en ytterligare
reprissändning sist i texten och inte näst sist? Varför är ett repristecken (R) att
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föredra framför ordet repris? Och varför är det bättre att skriva att ett program är
(T)-textat och inte behålla underlagets text-tv-textat? Vad är egentligen den
avgörande skillnaden mellan orden säsongsstart och seriestart? Och blir det så
väldigt mycket tydligare för läsaren om man lägger in citationstecken runt
filmtitlar? Och så vidare.

På SVT är man medveten om att pressinfotexterna som lämnar företaget skiljer
sig från de i tidningarna publicerade tablåtexterna. Man skulle kunna säga att SVT
skriver tablåtexter, företagen efter SVT ändrar i dem. För SVT kan detta vara ett
problem. När texterna språkligt förändras finns en risk att kanalen förlorar
kontrollen över innehållet. Ur SVT:s synvinkel kan det innebära att fel information
lyfts fram, att program genrebestäms felaktigt, att vissa texter förminskas på ett
orättvist sätt. En sak som komplicerar situationen är att tablåtexterna från SVT:s
perspektiv har dubbla målgrupper. Texterna riktar sig ytterst till tevetittarna, men
eftersom de måste passera nyhetsbyråer och tidningar på vägen som granskar och
ändrar i texterna är det viktigt att även ta hänsyn till dessa företag. Möjligen kan
man tycka att SVT i viss mån glömt bort det andra målgruppsledet. Eller snarare
skulle man kunna tycka att SVT borde ta större hänsyn till mellanföretagens
önskemål och utrymmesbegränsningar, i alla fall om de ville undvika strykningar
med följdändringar.

Kanske bör man i sammanhanget påminna om att SVT är ett public
serviceteveföretag ”i allmänhetens tjänst” utan bakomliggande kommersiella
intressen. Detta till skillnad från nyhetsbyråer och olika konkurrerande dags- och
kvällstidningar. Public service eller inte, det verkar trots allt som om även SVT är
beroende av tittarsiffor och då spelar naturligtvis tablåtexterna en stor roll i
konkurrensen med andra kanaler. Sammanfattningsvis kan man säga att
tablåtexterna är en del av marknadsföringen av de företag som ingår i produktionen
av texterna, kanske i högre grad än de själva skulle medge.



54

Litteraturlista

Bell, Allan 1991: The Language of News Media (kap 3-4). Oxford UK &
Cambridge USA: Blackwell.

Andersson-Ek, Per; Andréasson, Kenth; Edwardson, Åke 1999: Göra tidning.
Ordfront förlag. Stockholm.

Ekecrantz, Jan; Olsson, Tom 1994: Det redigerade samhället. Om journalistikens,
beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia. Carlssons.
Stockholm.

Hadenius, Stig; Weibull, Lennart 2002, 7:e upplagan: Massmedier. Press, Radio &
TV i förvandling. Albert Bonniers Förlag. Stockholm.

Oestreicher, Amelie 2000: Bearbetning av nyhetstext. En studie av texthantering
vid sex svenska dagstidningar. Institutionen för nordiska språk. Uppsala
Universitet.


