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1 Inledning
Tidningstexter når en stor läsarskara och kan därför sägas ha en särställning
i förhållande till många andra texter. De allra flesta av oss är vana vid att
läsa och bläddra i dagstidningar och vi har lärt oss att känna igen nyhets-
artiklar, notiser, debattartiklar och insändare till exempel. Den stora läsar-
skaran gör dessutom att tidningstexter med all sannolikhet får ett stort
genomslag i människors medvetande och vardag, både som källa till infor-
mation och som opinionsbildare.

1.1 Syfte
Syftet med min undersökning är att beskriva hur journalistiska texter för-
ändras från journalistens version till den tryckta versionen. Vilka språkliga
och strukturella ändringar görs efter att den enskilde journalisten lämnat sin
text vidare för granskning och bearbetning av andra medarbetare? Hur
många ingrepp görs och vilka typer av ingrepp rör det sig om?
     Som underlag för undersökningen har jag utgått från en svensk lokal-
tidning - Sala Allehanda (SA) - och jämfört den med en större regiontidning
- Vestmanlands Läns Tidning (VLT) . För att förstå texterna i sitt samman-
hang på respektive tidning ingår det också i syftet att försöka ge en beskriv-
ning av tidningarnas arbetssituation och arbetsgång.
     Tidigare undersökningar om skrivande och redaktionellt arbete på
dagstidningar har gjorts men när nu datoriseringen, kraven på lönsamhet och
kon-kurrensen från andra mediekanaler ökar är frågan om inte tidningarna
står inför eller har genomgått en del förändringar, inte minst vad gäller
yrkesroller och arbetsgång.

1.2 Tidigare forskning
Forskning om textproduktion inom dagspressen med inriktning mot den
interna granskningsprocessen är ett ganska outforskat område. Det har till
stor del att göra med att insamlingen av material tar mycket tid och kräver
en viss ihärdighet av den som undersöker. Tidningarna bedriver själva en
undersökande verksamhet men flera forskare vittnar om en ovilja bland
media att själva bli föremål för studium (se t.ex. Oestreicher 2000, van Dijk
1988). I mitt fall har tidningarna inte haft något emot att bli studerade. Där-
emot har insamlingsförfarandet vållat vissa problem (se avsnitt 2).

Den tidigare forskning om svensk tidningstext, som i första hand knyter an
till min undersökning, är Bearbetning av nyhetstext av Amelie Oestreicher
(Oestreicher 2000). Hennes undersökning är gjord under 1990-1991. Oest-
reicher anlägger dels ett textbaserat perspektiv, med fokus på vilka spår
redigerarnas arbete lämnar i texterna, och dels ett interaktionistiskt, som är
inriktat på själva samspelet i textproduktionen.
     Oestreicher visar att de traditionella korrekturavdelningarna är på väg
bort ur organisationen. Att grupper på redaktionerna på detta sätt rational-
iseras bort medför att deras arbetsuppgifter nu övergår på reportrar och
redigerare. Det leder även till att den totala ingreppsfrekvensen i texterna
minskar. De ingrepp som görs är framförallt strykningar av information,
inskott av rubriker och ändringar av språkliga ytfel. Oestreicher anar
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dessutom en framtid där reportrarna tar över mer av granskarnas arbets-
uppgifter och i högre grad blir ensamt ansvariga för sina texter.
     Centralt för hennes undersökning är hur granskarnas språkliga normer,
dvs de språkliga konventionerna på tidningarna, kommer till uttryck genom
olika utförda ingrepp i texterna. Oestreicher visar att för brödtexten gäller att
journalisten inte ska framträda mer än nödvändigt. Sakinriktning gynnas på
bekostnad av åsikter och tveksamhetsmarkörer. Dessutom införs mer
aktuella uppgifter och texternas huvudnyhet premieras framför förlopp och
bakgrundsbeskrivningar. I rubriker och bildtexter däremot bör journalisten
framträda tydligare.

I The language of news media undersöker Bell nyhetstext i nyazeeländska
medier (Bell 1991). Mest intressant för min undersökning är hans belysning
av hur redigeringen går till i praktiken och varför.
     Texterna är, menar han, inte ett verk av en enda författare - reportern -
utan ett resultat av flera instansers gemensamma bidrag. Källorna, report-
rarna och redigerarna samspelar och lämnar sina spår i texterna på olika
stadier i form av inbäddningar och ändringar.
     Normalt passerar texterna, efter att journalisten lämnar dem vidare, en
chefsreporter och en eller flera redigerare för bearbetning  Granskarna har
olika uppgifter. Några leder arbetet och granskar i efterhand de utgivna
texterna (overseeing). Andra granskar språket, stilen och innehållet (copy
editing), och andra i sin tur utformar det grafiska uttrycket med fotografier,
rubriker och styckeindelningar (interpreting). Inte sällan vandrar texterna
flera gånger mellan instanserna innan tryck.
     Bell menar att redigerarnas språkliga ändringar kan delas in i tre
funktioner: att stryka information, att ersätta ord och att hitta bra syntaktiska
lösning-ar. Deras mål med redigeringen är att stryka överflödiga partier, att
klargöra där journalisten varit luddig, att maximera nyhetsvärdet och att
standardisera språket. Av dessa är maximeringen av nyhetsvärdet primärt.

Att göra tidning (Andersson-Ek m.fl.1998) är en beskrivning inifrån av hur
en svensk tidning produceras. Den bär prägel av handbok och ger en hand-
fast och praktisk beskrivning av journalisternas och redigerarnas vardags-
arbete på svenska dagstidningar, vilket är värdefullt för min undersökning.
     Deras erfarenhet av tidningsarbete visar på en tydlig arbetsfördelning
mellan reportrar och redigerare. Enligt Andersson-Ek m.fl. sköter reportern
själva textskrivandet och insamlandet av information, medan det åligger
redigeraren att granska och göra ändringar i språket och innehållet, samt att
utforma samspelet mellan rubriker, text och bilder. Det är en bild som har
aktualitet fortfarande men som ändå på väsentliga punkter verkar vara stadd
i förändring.

I News as discourse (van Dijk 1988), som är en undersökning av nyhets-
genren med utgångspunkt i holländska medier, visar van Dijk bland annat
hur reportrar och redigerare går till väga för att transformera nyhetens
källinformation och källtexter till att passa bättre i nyhetsartikeln. Metod-
erna för detta kan vara flera och kombinerade. För det första görs ett urval
utifrån nyhetsvärdet. Vilka källor bör användas och vilka inte? En strategi
kan sedan vara att källan skrivs av mer eller mindre ordagrannt, något som
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enligt van Dijk är vanligt när det gäller material från nyhetsbyråer. Om
innehållet behöver en omformulering kan man välja att lyfta fram kärn-
innehållet i en summering och/eller att lokalt stryka och lägga till
information. Vanligt är också att göra ändringar i källans stilistiska och
retoriska utformning för att få den att passa nyhetsformatet bättre.

1.3 Traditionella yrkesroller
Enligt Oestreicher är det vanliga att dagstidningarna arbetar med antingen
tre-, två- eller enledade granskningskedjor (Oestreicher 2000:43f).  Den
treledade granskningskedjan består av redaktionssekreterare, redigerare och
en korrekturavdelning. Den tvåledade av redigerare och korrektur/ text-
granskare och den enledade av enbart redigerare. Men Oestreicher pekar
också på att korrekturet har bortrationaliserats sedan hon gjorde sin studie.
Dess arbetsuppgifter har sedermera tagits över av korrekturprogram, kolleg-
or, arbetsledare eller särskilda textgranskare. Hon menar att reportrarna i
framtiden kommer att ta över mer och mer av granskarnas arbete och i stort
sett själva styra över sina texter.
     Bell å sin sida ser tre olika funktioner hos granskningskedjan (Bell 1991:
43f). Vissa medarbetare, i typfallet chefsreportrarna eller chefredaktörerna,
har till uppgift att leda arbetet och granska texter efter tryck. Alla artiklar
passerar redigerare, vilka går igenom språket och innehållet. Andra gransk-
are ansvarar för hur framträdande artikeln ska vara på sidan, det vill säga för
hur stoffet presenteras. Men Bell menar också att på mindre tidnings-
redaktioner i synnerhet kan en och samma person inneha flera av dessa
funktioner.
     Andersson-Ek m.fl. beskriver rollfördelningen som tydligt uppdelad på
skrivande och granskande funktioner (Andersson-Ek m.fl. 1998:10).
Reportern skriver och granskaren kontrollerar texten, utformar rubriker och
placerar in materialet på sidan. De menar att denna uppdelning på skriv-
ande och granskande roller snarare har förstärkts under senare år.
     Den bild av tidningarna som här målas upp stämmer väl in på Vestman-
lands Läns Tidning, men situationen på Sala Allehanda däremot är
väsentligt annorlunda. SA:s organisation liknar istället mycket den fram-
tidsbild Oestreicher beskriver. Hos SA har de tidigare yrkesrollernas gränser
suddats ut och funktionerna kommit att koncentreras till en och samma
person i och med arbetet med så kallade multijournalister, där varje
journalist1 bär huvudansvaret för sin text.  SA har inte heller vare sig
särskilda redigerare eller textgranskare.

1.4 Nya multijournalister
Den beskrivning som ges av dagstidningsreportrarnas yrkesroller är att de är
fackreportrar (jmf Ekecrantz&Olsson 1991:14ff). De tituleras till exempel
landstingsreporter, näringslivsreporter, featurereporter, ekonomireporter,
skolreporter och allmänreporter och har alltså särskilda ämnen de bevakar
och skriver om.
     Sådan var rollfördelningen också hos SA fram till en större omorganisa-
tion år 2000, men nu arbetar man med så kallade multijournalister (namnet

                                                          
1 I litteraturen talas om reportrar, men i och med att yrkesrollen verkar ha förändrats under senare år
använder jag hellre termen journalist i mitt eget material.
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multimediajournalist förekommer också men multijournalist verkar vara det
gängse begreppet i tidningsbranschen. Åtminstone av artiklar ur tidningen
Journalisten (2002) att döma. Se vidare avsnitt 4.2).  En multijournalist ska
inte bara kunna åta sig att skriva vilken typ av text som helst, utan sköter
även all redigering direkt i ett redigeringsprogram på datorn, samt all foto-
grafering till sina texter. Där man tidigare behövde ett helt team med
journalister, redigerare och fotografer behövs numera bara en enda person.
     Det nya arbetssättet har inneburit att antalet medarbetare har minskat
betydligt. SA har inga renodlade fotografer längre utan varje multijournalist
har fått en kortare utbildning för att istället själv göra det arbetet. Journalist-
erna (de som var utpräglade skribenter i den gamla organisationen) har
också fått lära sig redigera direkt i datorns mallprogram.
     Direkt efter omorganisationen förväntades alla redaktionens journalister
kunna skriva om alla ämnen, men efterhand modifierades arbetssättet till att
varje person fick ett eget ansvars- och bevakningsområde. Dock fortfarande
med möjlighet att skriva texter utanför det området vid behov. Orsaken till
detta är, enligt journalisterna själva, att man med det nya arbetssättet inte
fullt ut kunde tillvarata deras fackkunskaper och fackintressen på samma
sätt som tidigare. Det är inte helt självklart att alla vill och kan skriva om
ämnen de inte känner att de behärskar på samma sätt som sitt personliga
intresseområde.

1.5 Tidningarna
Fokus för denna undersökning är Sala Allehanda (SA). Det är den tidning
som kommer att beskrivas i första hand. Vestmanlands Läns Tidning (VLT),
är tänkt att fungera som en mindre jämförelse med förhållandena på SA, och
dess beskrivning är därför mer översiktlig.

 Figur 1: Sala Allehandas framsida, 27 november2002.
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1.5.1 Sala Allehanda
Sala Allehanda är en dagstidning i tabloidformat och har beteckningen
oberoende liberal. Upplagan uppgår till ungefär 9600 ex/nr. SA utkommer
tre dagar i veckan - måndag, onsdag och fredag - och spridningsområdet
utgörs av Sala kommun och Heby kommun.

1.5.2 Organisation
SA ingår i Ingress Media AB, som äger en grupp mindre tidningar i Väst-
manland, samt en i Dalarna. Ingress Media AB ägs i sin tur av VLT-kon-
cernen (VLT AB), som även äger Vestmanlands Läns Tidning, tryckeriet
VLT Press, samt ytterligare två tidningar utanför länet (se figur 2).

År 2000 genomgick SA en större omorganisation. Från att ha varit en
självgående tidning, med hela tidningens produktion på redaktionen i Sala,
har den sedermera ingått i ett nära samarbete med de övriga tidningarna
inom Ingress Media AB. Många av funktionerna har därmed också kommit
att centraliserats och sköts nu gemensamt (se tabell 1).

Styrs från SA Styrs från andra tidningar

Förvaltningsgrupp (administration, Annonsproduktionsgrupp
personalfrågor och budgetfrågor)

Folk-/dialoggrupp (familjesidor och Sidgrupp (TT-nyheter och kultursidor)
insändare)

Lokal nyhetsgrupp Marknadsgrupp (marknadsföring mot
prenumeranter och utformning av vissa

Radiotidningen sportsidor)

Privatmarknadsgrupp (privatannonser)

Teknikgrupp (sportresultat i tabellform)

Tabell 1: Gemensamma funktioner inom Ingress Media AB

VLT AB

Ingress Media
AB

Sala Allehanda
Fagerstaposten
Bärgslagsbladet
Arboga Tidning
Avesta Tidning

Vestmanlands Läns
Tidning (VLT)

VLT
Press

Trollhättans Tidning
Elvsborgs Läns Allehanda

Figur 2: Ägarförhållanden
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Varje tidningshus har dock fortfarande var sina försäljningsgrupper (för-
säljning av annonser till lokala företag) och egna nyhetsgrupper. SA:s
nyhetsredaktion består av sju journalister plus redaktionschefen, vilka
bevakar nyheter, kultur och sport i Sala och Heby. Folk/dialoggruppen be-
står av sex journalister. Den utformar familjesidorna och insändarna. Till
SA är dessutom knutna 15-20 frilansare, 12 ungdomsskribenter från Salas
gymnasier och högstadieskolor (vilka utformar ungdomssidan) samt en
grupp ortsmeddelare. De sistnämnda skickar regelbudet in material om
lokala händelser ute i kommunerna.
     SA har även en nätversion av tidningen (www.salaallehanda.com),
samt en radiotidning med inspelade uppläsningar av artiklar för de som har
svårt att läsa tidningen.

1.5.3 Planeringen av SA
Tidningens nyhetsutbud planeras av nyhetsgruppen genom veckomöten,
överlämningsmöten och morgonmöten. Under veckomötet diskuterar man
mer övergripande fördelningen av uppgifter samt uppslag till artiklar. Ett
aktuellt diskussionsämne var vid tiden för undersökningen den stundande
älgjakten. Vem ska skriva om den? Vilken vinkel ska vi välja i år? I vilket
geografiskt område ska journalisten hämta stoff?
     Under överlämningsmötet sätter de dagarbetande journalisterna in kvälls-
gruppen (normalt två personer) i vad som gjorts under dagen.
     Morgonmötet är av två typer. Dels ett uppföljande möte där man
diskuterar igenom den tidning som gått i tryck. Vilka problem har uppstått?
Hur fungerade texterna? Hade de en bra vinkling och var de aktuella? Och
dels ett förberedande möte där kommande nummer gås igenom. Var och en
redogör då för sina arbetsuppgifter och oklara punkter reds ut. Mötesledaren
(redaktionschefen) går också igenom vilken storlek och placering av text-
erna varje medarbetare har till förfogande i kommande nummer.

1.5.4 Vestmanlands Läns Tidning
VLT är en dagstidning i fullformat och har beteckningen liberal. Den har en
upplaga som uppgår till närmare 48 000 ex/nr. Tidningen utkommer sex
dagar i veckan - måndag till lördag - och spridningsområdet är Västerås
kommun, Surahammar kommun och Hallstahammar kommun. Den är den
enda dagstidningen i sitt spridningsområde (undantaget de rikstäckande
tidningarna) och kan därför sägas ha något av en monopolställning.
     De journalister jag haft kontakt med på VLT är inte multijournalister
utan mer av fackskribenter. De skrev visserligen alla typer av nyheter men
en av dem hade en särskild inriktning mot undersökande journalistik.
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Figur 3: Vestmanlands Läns Tidnings framsida, 6 december 2002.

2. Material och metod
Materialet är hämtat från två svenska dagstidningar. En lokaltidning2- Sala
Allehanda - och en regiontidning - Vestmanlands Läns Tidning. Det omfatt-
ar mina egna observationer på arbetsplatsen, samtal och intervjuer med
journalister och faktiska texter.

2.1 Urval och insamling av texter
Textmaterialet är hämtat från fyra journalister hos SA och två hos VLT (se
tabell 2). Dessa har valts ut i samråd med ansvarig chef på respektive
tidning. Urvalet har varit beroende dels av mina önskemål om spridning på
olika textgenrer för en jämförande analys och dels av den enskilde med-
arbetarens egna intresse och mån av tid. Även situationen på arbetsplatsen
har spelat in. På redaktionen i Sala arbetar bara nyhetsgruppen och folk-
/dialog-gruppen (se avsnitt 1.5.2). Resterande artikelskrivande grupper är
lokaliserade till andra redaktioner. Urvalet har därför begränsats till grupper-
na på redaktionen i Sala och deras textgenrer. Textmaterialet från SA om-
fattar därför lokala nyhetsartiklar och artiklar ur familjesidorna. Valet av
texter från VLT har styrts av en önskan om bra jämförelsematerial, och
därför har jag använt lokala nyhetstexter därifrån.

                                                          
2 Lokaltidningen har ett mer begränsat spridningsområde i kommunerna och en mindre upplaga, medan
regiontidningen når en större region och har större upplaga (Oestreicher 2000, s 42).
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SA Antal VLT Antal

Nyhetsgrupp 2 Nyhetsgrupp 2
Folk-/dialoggrupp 2

Tabell 2: Antal ingående journalister uppdelade på textgenre
och tidning.

De två journalisterna från SA:s nyhetsgrupp hade kommunartiklar
respektive kultur som särskilda bevakningsområden. Av journalisterna från
VLT hade den ene en inriktning mot undersökande journalistik.
     Texterna har valts ut vid ett kortare informellt samtal med journalisterna,
i syfte att få fram ett representativt material. Dock har kortare notiser om 5 -
10 rader valts bort till fördel för lite längre och utförligare artiklar. Själva in-
samlandet har jag av praktiska skäl överlåtit på journalisterna själva. Det
skulle vara ohållbart att jag själv samlade in texter, eftersom det inte gick att
förutse exakt när "mina" texter skulle bearbetas. Journalisternas aktiva insats
kan visserligen tänkas påverka resultatet mot mer tillrättalagda och felfria
texter, men med tanke på deras pressade arbetssituation tror jag risken för en
sådan oönskad påverkan är mycket liten.
     Emellertid har detta insamlingsförfarande varit vidhäftat med vissa prakt-
iska problem. Ibland hade journalisterna tagit ledigt, blivit sjukskrivna eller
helt enkelt glömt eller inte haft tid att få fram texterna. Det har alltså krävts
både mer tid och mer arbete att få in materialet än jag räknat med.

2.2 Textmaterial
Fokus för denna undersökning ligger på hur journalistens text förändras
efter att han/hon lämnat texten vidare för granskning. Detta för att få fram
en bra jämförelse med Oestreichers undersökning. Därför har jag begränsat
mig till att utgå från journalistens grundversion3, via redigerarversion till
tryckversion. Varje text har alltså studerats i tre versioner. Naturligtvis görs
mycket förarbete innan själva skrivandet, t.ex. kontakter med källpersoner,
insamlande av källtexter, intervjuer och samtal med kollegor. En annan
viktig del av förarbetet är planering av textstorlek och -placering på sidan
samt urval av relevant och aktuellt material (jmf avsnitt 1.5.3). Detta faller
dock utanför min analys.
     Materialet omfattar lokalanknutna nyhetstexter samt texter ur familje-
sidor  från SA. På grund av tidsbegränsningar och viljan att inte störa
medarbetarnas arbete alltför mycket har jag, som jämförelsematerial från
VLT, bara tagit med lokalnyheter. Bedömningen har varit att minst fem
grundtexter (plus övriga versioner) från varje genre ska utgöra underlag för
en rättvis analys och jämförelse. Antalet grundtexter från VLT är dock för
säkerhets skull utökat till 10 st. Det totala antalet grundtexter uppgår alltså
till 21 st (se tabell 3).
     Ett bredare textmaterial skulle kanske varit att föredra, men på grund av
problemen med insamlingen har jag trots allt varit tvungen att nöja mig med
detta antal.

                                                          
3 Med grundversion avser jag den textversion journalisten lämnar vidare till granskning och
bearbetning av andra medarbetare.



9

SA Genre Antal VLT Genre Antal

lokalnyhet 6 lokalnyhet 10
familjesida 5

Tabell 3: Antalet grundtexter i materialet uppdelat på tidning och genre.

Textlängden i materialet varierar något, men uppgår till ungefär 400
ord/artikel (inkl. rubriker och ingress). Den kortaste har drygt 100 ord den
längsta drygt 800.

2.3 Analysmodell för denna undersökning
Jag har använt Oestreichers analysmodell (Oestreicher 2000, s 63ff) för att
komma åt de olika ingreppen som görs i textmaterialet. Jag har dock kom-
primerat och grovsorterat hennes modell, dels för att passa mina egna syften
och dels för att få den mer överskådlig i någon mån (se tabell 4).
     Kategorin information omfattar skribentens hållning till det skrivna,
sakförhållanden och hur utförlig beskrivningen är. En ändring av
sakförhållanden till exempel kan innebära att något som inte nämnts i
grundversionen läggs till under granskningen. Textstruktur inbegriper
textbindning, ordning av ord och satser, segmentering i stycken och
rubriker, samt olika textdelars status. Kategorin ordstil rör ordens grad av
formalitet, hemtamhet och teknicitet. Som exempelvis när en redigerare
ändrar "coachat" till "lett". Lexikogrammatik innefattar allmänna regler för
syntax, lexikon och morfologi. Ingrepp i lexikogrammatiken kan till
exempel korrigera fel ordföljd eller fel morfologi, som när "osthyvelspaket"
råkat bli "osthyvelpaket". Utskrift till sist rör interpunktion (kommatering,
stor/ liten bokstav och parenteser bl. a.), ortografi och val av tecken (se
vidare avsnitt 3).

Ingreppsdimensioner

Information
(Skribentens förhållande till sina uppgifter, bekantskap med platser och tider,
sakförhållanden och detaljnivå i beskrivningen).

Textstruktur
(Texbindning, ordningsföljd mellan olika led, uppdelning i stycken, rubriker och
ingress).

Ordstil
(Formalitet, hemtamhet och teknicitet hos orden).

Lexikogrammatik
(Regler för syntax, lexikon och morfologi).

Utskrift
(Regler för interpunktion, ortografi, stavning och val av tecken).

Tabell 4: Analysmodell för ingreppen i textmaterialet (Oestreicher 2000).



10

3. Resultat
I detta avsnitt kommer jag att presentera bearbetningsgången på tidningarna
samt de faktiska ingreppen i textmaterialet. Tidningarnas bearbetningsgång
har jag fått mig förklarad och beskriven vid kortare intervjuer med
redaktionschefen på SA och den administrative chefen på VLT. Ingreppen
beskrivs uppdelade på ingreppstyperna i analysmodellen i avsnitt 2.3 och
varje ingreppstyp exemplifieras och diskuteras. Fokus ligger på fördelning-
en av olika ingreppstyper samt på ingreppsfrekvensen.

3.1 Bearbetningsgång
SA har, som jag beskrivit tidigare (se avsnitt 1.5.2), byggt upp sin
organisation på ett ingående samarbete med andra tidningar och arbetar
sedan två år tillbaka med multijournalister. Detta gör att deras bearbet-
ningsgång skiljer sig tydligt från den mer traditionella uppdelning VLT har
(jmf här också Andersson-Ek m.fl. 1998:9ff). Den mer informella gransk-
ning som samtal med kollegor och chef ger har inte rymts i denna under-
sökning. Icke desto mindre utgör den, vad jag kan förstå av journalisternas
egna uppgifter, ibland en viktig hjälp. Redaktionens öppna kontorslandskap
begränsar dock möjligheterna till samtal, menar vissa. Det händer att man
undviker samtal för att inte störa andra kollegor.
     Granskningen av texter hos SA ligger främst hos den skrivande
journalisten själv i och med att man saknar såväl särskilda redigerare och
textgranskare. Men rutinmässigt går någon av kollegorna, oftast den som
har tid vid det aktuella tillfället, igenom texten. Därefter går den tillbaka till
den journalist som skrev texten. Han eller hon tar ställning till ändrings-
förslagen och gör den sista finputsningen annan tryck. En viktig roll, som
inte syns i figur 4 nedan, innehas av redaktionschefen, som styr och
övervakar det dagliga arbetet (overseeing).

Figur 4: Bearbetningsgång SA.

Situationen på SA motsäger den gängse bild som målas upp i litteraturen (se
avsnitt 1.3). Däremot liknar den mycket den framtidssituation Oest-reicher
beskriver, där granskningen övergår på de skrivande journalisterna själva
allt mer. I och med att SA arbetar med multijournalister har gransk-
ningsfunktionerna (copy editing och interpreting) där kommit att i hög grad
koncentreras till en och samma person. Varje journalist bär kort sagt huvud-
ansvaret för sin text.
     Hos VLT är situationen mer i överensstämmelse med gängse litteratur
(se avsnitt 1.3). Där arbetar man fortfarande, när det gäller nyhetsredaktion-
en, med en uppdelning av yrkesrollerna på skribent, redigerare och sid-
granskare. Dock finns ingen korrekturavdelning. I normalfallet begränsar sig

Journalistens
text

Granskning av
kollega

Tryck
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journalistens uppgift till att enbart samla in material och formulera sin
artikel. Men vid mina samtal med de två VLT-journalisterna framkom att
det också förekommer situationer där samma person både skriver och
redigerar. Så är fallet för kvällsgruppen bland annat, då färre personer
befinner sig på redaktionen. Redigerarnas uppgift här är dels att granska
innehåll och språk, samt dels att utforma rubriker och infoga fotografier
(copy editing).

Figur 5: Bearbetningsgång VLT.

Sedan går texten vanligen vidare till den ansvarige chefen (nattchefen under
kvällstid), som gör en övergripande granskning. Den ansvarige chefen
sköter också kontakterna med ansvarig utgivare (chefredaktören) i händelse
av problem eller frågor kring publiceringen (overseeing). Sidgranskarnas
uppgift är att bestämma textstorlek, textens placering på sidan samt att
kontrollera till exempel avstavning och mellanslag (interpreting). Deras
slutliga ändringar ligger sedan till grund för tryckversionen. Knutpunkten i
processen utgörs av redigerarna. Hos VLT är det dock inte ovanligt att
kollegor granskar och diskuterar journalistens text vid behov, så kallad
"kompisgranskning".
     VLT passar, med sin uppdelning ovan, nog så väl in på den tvåledade
granskningsorganisation Oestreicher beskriver (se avsnitt 1.3). Den stämmer
också väl överens med Bells granskningsfunktioner, där ansvarige chefen
leder arbetet och sköter eftergranskning medan redigerare och textgranskare
gör själva textändringarna.

3.2 Ingrepp i textmaterialet
När det gäller ingreppen i texterna är ambitionen för det första att analysera
i hur hög grad de faktiskt görs, eller med andra ord utföra en kvantitativ
bedömning. För det andra har jag varit intresserad av hur ingreppen fördelar
sig på de olika kategorierna i analysmodellen (se avsnitt 2.3). Mer av en
kvalitativ bedömning alltså. Alla ändringar beskrivs inte i detalj, utan jag
lyfter fram valda exempel ur texterna.
     Totalt gjordes 46 ingrepp i artiklarna från Sala Allehanda. Artiklarna
hade en ordmassa på sammanlagt 5046 ord (inklusive rubriker och
ingresser), varav nyheterna hade 2545 ord och familjesidorna 2501 ord. Det
rör sig alltså om en total ingreppsfrekvens på 9,1 ingrepp/1000 ord. Det är
överraskande få ingrepp jämfört med resultatet i Oestreichers undersökning
(Oestreicher 2000:71f), där den sammanlagda ingreppsfrekvensen var
27,75/1000 ord4. Drygt tre gånger så hög med andra ord.

                                                          
4 Oestreicher beräknar sina resultat per 10 000 ord, men jag har räknat om det till ingrepp per 1000 ord
för att få en tydligare jämförelse.

Journalistens
text

Redigering Sidgranskning

Ansvarig chef Tryck
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Nyheter SA Familjesidor SA Nyheter VLT

Ingreppstyp frekv. abs.tal frekv. abs.tal frekv. abs.tal.

Information 1,2 3 4,0 10   3,7 15
Textstruktur 0 0 0,4 1 13,2 54
Ordstil 0,8 2 0,8 2   1,2 5
Lexikogram. 1,6 4 1,2 3   1,5 6
Utskrift 2,4 6 6,0 15   2,0 8

Totalt 6,0 15 12,4 31 21,6 88

Tabell 5: Ingreppsfrekvens per 1000 ord för textgenrerna i materialet, uppdelat
på ingreppstyper.

Ett av Oestreichers huvudresultat är att ingrepp i textstrukturen var det mest
frekventa (11,58/1000 ord). Det rörde sig om inskott av rubriker i första
hand. I mitt material däremot förekommer, enligt mina tolkningar av
ändringarna, mycket få sådana textstrukturingrepp hos SA, vilket är
förvånande. Detta måste dock vara en förklaring till de låga totalsiffrorna.
     Istället görs allra flest korrigeringar i utskriften, 2,4/1000 ord för SA:s
nyhetstexter och 6,0/1000 ord för familjesidorna. Ingrepp i utskriften var
hos Oestreicher den näst vanligaste ingreppskategorin (5,49/1000 ord),
vilket ju är en siffra som stämmer bättre med mina resultat.
     Värt att notera är att informationsingreppen i mitt material från SA var
4,4/1000 ord för familjesidorna men bara 1,2/1000 ord för nyhetstexterna.
Dessutom var korrigeringarna i lexikogrammatiken förhållandevis vanligt
förekommande, medan de hos Oestreicher var den minst frekventa
ingreppstypen.
     För VLT:s del gjordes totalt 88 ingrepp i texterna. Ordmassan uppgick
till 4082 ord. Det ger en ingreppsfrekvens på 21,6 ingrepp/1000 ord, vilket
ligger mer i linje med Oestreichers resultat. Ingreppen består här, liksom hos
Oestreicher, av i huvudsak strukturingrepp (13,2/1000 ord), där infogandet
av huvud- och underrubriker samt styckeindelningar är de vanligaste åtgärd-
erna. Informationsingrepp är näst vanligast (3,7/1000 ord), och utgörs fram-
förallt av strykningar samt införandet av nya textblock eller faktarutor. De
allra flesta ingreppen hos VLT görs av redigerarna. Sidgranskarna verkar stå
för en jämförelsevis liten del ändringar.

3.2.1 Informationsingrepp
För SA:s del gjordes 13 ingrepp (28 %) i texternas information, 3 i nyhets-
texterna och 11 i familjesidorna. Skillnaden mellan genrerna är förhållande-
vis stor. En möjlig orsak kan vara att antalet texter är för litet och att det
orsakat en överdriven snedfördelning i siffrorna. En annan tänkbar för-
klaring skulle kunna ligga i hur och varifrån källor och material samlas in.
Men kortare intervjuer med en journalist ur nyhetsgruppen och en ur folk-
/dialoggruppen, visade att inga väsentliga skillnader förekommer i det
avseendet. Både nyhetsartiklarna och familjesidorna i mitt material, hade
journalistens eget kontaktnät eller inkomna tips, som huvudkällor. Möjligen
skulle en ingående undersökning av sammansättningen av dessa kontaktnät
kunna ge ledtrådar till skillnaden i antal åtgärder här.
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     När det gäller familjesidorna grundar sig en del artiklar på rapporter från
ortsmeddelare, det vill säga privatpersoner som skriver in till tidningen om
lokala händelser. Dessa är inte professionella skribenter och sådant material
kan tänkas behöva mer bearbetning, något som kunde förklara siffrorna
ovan. Men vid intervjun framkom att "mina" texter inte hade ortsmeddelare
som källor.
     För VLT:s del gjordes 15 ingrepp (17 %) i informationen. Jag har dock
inte tagit med bildingrepp. Ingreppen tillkommer i form av nya textbitar
kring brödtexten (t.ex. faktarutor) samt mer lokala strykningar i brödtexten.
     Åtgärder i texternas informationsmängd sker på olika sätt. Tillskott av
information, som inte nämnts i grundtexten till exempel, förekom inte i
texterna från SA men däremot i VLT:s artiklar.

Figur 6: Artikel ur VLT 14 november 2000.

I detta exempel har journalisten skrivit rutan Vad är Jack Vegas?, men rutan
Är du spelberoende? samt artikelpresentationen ovanför rubriken har tillagts
av redigeraren.  Det gäller även rutan Nästa avsnitt i slutet av bröd-texten.
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 Andra informationsingrepp berör exaktheten i beskrivningen. Sådana
ingrepp förekom däremot hos SA. Till exempel lyftes tidigare presenterad
information fram.

Exempel 1: Familjesidor SA
Att hon till sist tog ett bestämt Att Lena till sist tog ett bestämt
steg mot att bli hantverkare steg mot att bli hantverkare
beror på en tragisk händelse. beror på en tragisk händelse.

Granskaren har här betonat namnet på den person artikeln handlar om (inte
nya uppgifter). Det både renodlar huvudämnet och förhindrar att läsaren blir
osäker på vem som avses.

Exempel 2: Familjesidor SA
Vi kom snabbt överens om att Vi kom snabbt överens om att båda
båda måste jämka med sina måste jämka om vi skulle kunna leva
kulturer om vi skulle kunna leva ihop.
ihop.

Ett alternativ är annars, som i exempel 2, att ta bort information. Granskaren
har suddat bort en prepositionsfras. I detta fall valde dock skribenten att inte
åtgärda strykningen i tryckversionen, förmodligen med anledning av att
"kulturkrockar" är ett viktigt tema i artikeln.

Exempel 3: VLT
En pistol med märket Zehna med En pistol med märket Zehna med
kaliber 6,35 millimeter, samt fyra kaliber 6,35 millimeter, samt fyra
skarpa patroner  av 6,35 millimeters skarpa patroner  av 6,35 millimeters
kaliber och av Browningmodell, samtl- kaliber och av Browningmodell, samtl-
iga av det engelska fabrikatet Kynoch. iga av det engelska fabrikatet Kynoch.
Det var vad som fick världens blickar Det var vad som fick världens blickar
att vändas mot Västerås den 29 aug- att vändas mot Västerås den 29 aug-
usti i år då en 29-årig Stockholmare usti i år då den 29-årig Stockholmaren
greps vid en säkerhetskontroll på greps vid en säkerhetskontroll på
Västerås flygplats. Västerås flygplats.
Det framgår av det åtal mot 29-åringen
som anlände med posten till Västman-
lands tingsrätt på måndagsmorgonen.
Rättegången mot 29-åringen hålls den
6 december med början klockan 09.15,
anklagelserna är grovt vapenbrott i två
fall. 29-åringen har medgivit vapenbrott,
men hans advokat Nils Uggla har i tidig-
are VLT-intervjuer förvånats över att
åklagaren valt att kalla vapenbrotten
grova i båda fallen. Det andra fallet gäll-
er en pistol av det belgiska märket Fabr-
ique National, modell 1906 Triple Security,
också den med kaliber6,35 millimeter.
Den pistolen var försedd med ett icke-
fungerande magasin då den hittades i
Stockholm under september månad.
Den pistol som hittades av en väktare Pistolen hittades av en väktare
som var säkerhetskontrollant vid den som var säkerhetskontrollant vid den
röntgenapparat som genomlyser rese- röntgenapparat som genomlyser rese-
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närernas handbagage strax före klockan närernas handbagage strax före klockan
16.00 på eftermiddagen den 29 augusti 16 på eftermiddagen. I den förundersök-
var enligt den tekniska undersökningen ning som blev offentlig på måndagen,
modifierad på ett sätt som är vanligt bl- framgår det att pistolen modifierats på
and vapen som ägs av kriminella. ett sätt som är vanligt bland vapen som

ägs av kriminella.

I exempel 3, som måste återges ganska utförligt, har redigeraren gjort en
omfattande innehållsstrykning. Motivet är som jag ser det att skribenten har
"snöat in" på detaljer som skymmer artikelns huvudlinje. Strykningen har
även inneburit att en del följdändringar rörande textbindningen måst göras.
Denna artikel har som helhet utsatts för förhållandevis många ingrepp,
vilket kan bero på att den är lång. Men det kan också ha att göra med att
ämnet (eventuell flygkapning) var hett vid publiceringen av artikeln och
texten därför redigerats noggrannare. Överlag är dock sådana omfattande
strykningar sällsynta i mitt material.

3.2.2 Textstrukturingrepp
Som jag varit inne på är ingrepp i strukturen ovanligt i artiklar jag tittat på
från SA. Nyhetstexterna hade inga och familjesidorna bara ett. Den före-
ställning jag hade innan analysen påbörjades, var att en stor del av granskar-
nas arbete skulle bestå av flyttningar av textblock och inskott av rubriker.
Oestreichers analys visar ju det. En förklaring till de få strukturåtgärderna
kan kanske sökas i SA:s organisation. Multijournalisterna sköter själva
struktureringen fullt ut med hjälp av redigeringsprogram när de skriver. De
utformar själva rubriker och ingresser. Kollegans granskning tycks därmed
istället begränsa sig till andra aspekter. Att kollegan granskar en pappers-
kopia och inte den elektroniska versionen kan också tänkas motverka flytt-
ningar av textdelar.

Exempel 4: Familjesidor SA
Men allt började egentligen redan Men allt började egentligen redan
1980, då Horndals bruk ledas ner 1980, då Horndals bruk ledas ner
och Per-Eric Hjortman blev per- och Per-Eric Hjortman blev per-
mitterad. Men Per-Eric Hjortman mitterad. Men Per-Eric Hjortman
hade länge haft slöjd som hobby hade länge haft slöjd som hobby
nere i sin källare, nu dök en annan nere i sin källare, nu dök en annan
idé upp för att familjen skulle stanna idé upp för att familjen skulle stanna
i Horndal. i Horndal.
[...] [...]
Hela tiden fanns Lena i närheten Hela tiden fanns dottern Lena i närheten
av verkstaden, eftersom hon ville av verkstaden, eftersom hon ville
lära sig. lära sig.

Exempel 4 rör textbindningen. Innan det aktuella avsnittet ovan beskrivs
huvudpersonens (Lenas) far. Med granskarens tillägg knyts Lena närmare
till det skrivna, genom att förhållandet far - dotter betonas.
     Hos VLT däremot är det vanligaste i mitt material just strukturingrepp.
Totalt 54 st gjordes (61 %). Flera åtgärder kan hänföras till textbindningen,
men de flesta rör infogande av huvud- och underrubriker samt styckeindel-
ningar, det vill säga segmenteringsingrepp.

Exempel 5: VLT
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Man räknar idag med att det finns Man räknar idag med att det finns
mellan 125 000 och 150 000 spel- mellan 125 000 och 150 000 spel-
missbrukare i Sverige. Det motsvarar missbrukare i Sverige. Det motsvarar
cirka 2 procent av den vuxna befolk- cirka 2 procent av den vuxna befolk-
ningen. Räknar man in dem som ningen. Räknar man även in dem som
någon gång i livet har problem med någon gång i livet har problem med
spelande ökar andelen till 3,9 procent. spelande ökar andelen till 3,9 procent.
[...] [...]
Jack Vegas växer. Allra störst är det Jack Vegas växer. Allra störst är det
här i Västmanland, där den genom- här i Västmanland, där den genom-
snittlige länsbon satsar 704 kronor snittlige länsbon satsar 704 kronor
om året på spelet. om året på spelet.

I exempel 5 har redigeraren för det första lagt till ordet även. Det ger en
starkare koppling mellan de olika siffrorna som presenteras. För det andra
har redigeraren fetat delar av texten, som därmed fungerar som under-
rubriker. Samtidigt innebär markeringen att de fetade delarna får en starkare
betoning (statusingrepp). Jag har dock i detta fall betraktat dessa ingrepp
som segmenteringsingrepp, eftersom det tycks mig vara det starkaste motiv-
et till ändringen. Men detta är inte helt självklart. Ett och samma ingrepp
kan säkerligen ha flera funktioner samtidigt.

Exempel 6: VLT
Två män, 21 och 35 år gamla, från Två män, 21 och 35 år gamla, från
Västerås åtalas för människorov, grovt Västerås åtalas för människorov, grovt
koppleri och grovt olaga hot. Samtidigt koppleri och grovt olaga hot. Samtidigt
åtalas en 35-årig Stockholmare för med- åtalas en 35-årig Stockholmare för
hjälp till människorovet de båda andra medhjälp till det människorov som de
männen åtalas för. Han åtalas även för andra två männen åtalas för. Stock-
övergrepp i rättssak i samband med holmaren åtalas även för övergrepp i
målet. rättssak i samband med målet.

Här har redigeraren lyckats skapa bättre flyt och bindning i ett avsnitt, som
annars riskerar att bli rörigt. Vem åtalades för vad egentligen?

3.2.3 Ordstilsingrepp
Ordstilsingrepp kan röra formalitetsgrad och hemtamhet hos enskilda ord.
Sådana åtgärder verkar göras ganska sparsamt hos båda tidningarna.

Exempel 7: Nyhetstexter SA.
-Jag är nog litet snabb av mig, så -Jag är nog lite snabb av mig, så
jag tryckte först, berättat Ylva. jag tryckte först, berättar Ylva.
Bland "livlinorna" som Ylva fick Bland "livlinorna" som Ylva fick
ta hjälp av fanns maken Peter och ta hjälp av fanns maken Peter och
brodern Stefan. Det var brorsan som brodern Stefan. Det var brorsan som
hjälpte till med 100 000 - kronors- hjälpte till med 100 000 - kronors-
frågan (OS-guld i ishockey 1980?), frågan (OS-guld i ishockey 1980?),
men när Ylva kom till 400 000 - men när Ylva kom till 400 000 -
kronorsnivån klarade hon frågan kronorsnivån klarade hon frågan
själv. själv.
[,,,] [...]
Det är precis lagom mycket pengar Det är precis lagom mycket pengar
för att både fixa garagenerfarten för att både fixa garagenerfarten
och ha litet kul, säger hon. och ha lite kul, säger hon.
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Den kollega, som granskat denna text, har reagerat mot stavningen litet och
har ändrat den till lite. Min känsla är att litet är en mer formell och kanske
äldre stavningsvariant, medan lite känns mer vardaglig. Det är också den
bedömning som görs i SAOL (10:e uppl.). Förmodligen har granskaren
föredragit den vardagligare varianten, där skribenten återger vad någon sagt.
I detta fall har dock ändringsförslagen inte beaktats.

Figur 7: Artikel ur SA 11 oktober 2002.

3.2.4 Ingrepp i lexikogrammatik
Lexikogrammatiska åtgärder rör satsers syntax, betydelsen hos enskilda ord
och ordens morfologi. Hos SA var dessa totalt 7 st (15 %) och hos VLT 6 st
(7 %).

Exempel 8: Nyheter SA
Ibland hamnar man som expert på Ibland hamnar man som expert på
evenemang då det bara är stört evenemang då det bara är stört
omöjligt att bestämma sig för om omöjligt att bestämma sig för om
man gillar eller ogillar, älskar eller man gillar eller ogillar, älskar eller
avskyr, vill ha allt eller inget av. avskyr, vill ha allt eller inget.

Här har granskaren korrigerat en mening där synaxen i början och slutet inte
riktigt stämmer överens. Problemet är löst i och med en strykning av det
sista ordet .
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Exempel 9: VLT
För boven i dramat var de många Boven i dramat var de många
olagliga trimningarna som ledde olagliga trimningarna som ledde
dels till väldigt många olyckor, dels dels till väldigt många olyckor, dels
till att mopeder av nyare typ blivit till att mopeder av nyare typ blivit
nästan absurt stöldbegärliga. nästan absurt stöldbegärliga.

Samma sak gäller ingreppet i exempel 9, där strykningen åtgärdar en
syntaktisk inkongruens.

Exempel 10: Familjesidor SA
Anneli och maken Lars-Görans villa Annelis och maken Lars-Görans villa
ligger på en höjd med utsikt över ligger på en höjd med utsikt över
Mälaren i Tullinge söder om Mälaren i Tullinge söder om
Stockholm. Stockholm.

I exempel 10 har skribenten missat genitiv-s på första ordet och åtgärden rör
då en felaktig morfologi. Det är inte lätt att veta vad som orsakat felet, men
om det är fråga om ett rent slarvfel, ska kanske korrigeringen hellre skulle
sorteras under utskriftsingrepp.

3.2.5 Utskriftsingrepp
Fel i utskriften kan till exempel vara felstavningar, felaktiga särskrivning-
ar/sammansättningar och fel teckenval (som stor bokstav efter punkt). Hos
SA var denna ingreppstyp vanligast. Ändringarna var totalt 21 st (46 %).
Hos VLT var dessa ingrepp betydligt ovanligare. Totalt gjordes 8 st
utskriftsingrepp där (9 %).

Exempel 11: Familjesidor SA
Efter några år hamnade hon i Bot- Efter några år hamnade hon i Bot-
kyrka utanför Stockholm. Hon hann kyrka utanför Stockholm. Hon hann
med att arbeta på LM Ericsson och med att arbeta på LM Ericsson och
OBS innan hon fick chansen att prak- Obs innan hon fick chansen att prak-
tisera hos en damfrisörska, ett yrke tisera hos en damfrisörska, ett yrke
hon drömt om att ha som ung. hon drömt om att ha som ung.

Skribenten har valt att skriva företagsnamnet Obs (sedermera Coop Forum)
med stora bokstäver, vilket ändrats av redigeraren. Ändringen kan sägas
vara ett utskriftsingrepp, eftersom korrigeringen rör ett grafiskt felskrivet
ord, det vill säga fel teckenval. Namnet är ju inte felstavat.

Exempel 12: Familjesidor SA
Det var tuffa år. Gården hade stor Det var tuffa år. Gården hade stor
djurbesättning och Stina mjölkade djurbesättning och Stina mjölkade
för hand, skötte småbarn och hus- för hand, skötte småbarn och hus-
håll. håll.

1932 mötte hon sin kärlek, Olof 1932 mötte hon sin kärlek, Olof
Fröjd. De fick sitt första hem i Fröjd. De fick sitt första hem i
Mellanbo utanför Heby. Mellanbo utanför Heby.
- Olle gick och högg is kogen och - Olle gick och högg i skogen och
vi hade en gris och enko. vi hade en gris och en ko.
[...] [...]
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De hann vara tillsammans nästan De hann vara tillsammans nästan
70 år, något hon är väldigt tacksam 70 år, något hon är väldigt tacksam
för. för.
Stina Fröjd abonnerar på SA:s talrid- Stina Fröjd abonnerar på SA:s taltid-
ning, hon lyssnar på radio och tv, vill ning, hon lyssnar på radio och tv, vill
veta vad som händer här och ute i veta vad som händer här och ute i
världen. världen.

I exempel 12 bottnar felen av allt att döma i rena slarvfel. Mellanslag har
gjorts på fel ställe och ordet taltidning har råkat bli talridning. Av alla ut-
skriftsfel är den här typen mest frekvent. Vanligt är annars också
korrigeringar av underliga avstavningar.

3.3 Sammanfattning
Den bild som framträder är att tidningarna har totalt sett färre ingrepp än
vad Oestreichers resultat visar. De har dessutom olika fördelning av åtgärder
på olika ingreppstyper.
     För SA:s del dominerar ingrepp i utskriften, både i nyhetstexterna och i
familjesidorna. Granskningen består alltså till stor del av ren korrektur-
läsning. Åtgärder i textstrukturen är mycket sällsynta, vilket förklarar de
låga ingreppssiffrorna. Att SA:s granskning är begränsad har att göra med
att varje multijournalist är ansvarig för sin text och därmed bearbetar
mycket själv innan det egentliga granskningen tar vid. Det också gör att
ingreppen i mitt material blir färre, eftersom skribentens egen ändringar inte
tagits med i denna undersökning.
     För VLT:s del stämmer bilden bättre med Oestreichers resultat. Här är
strukturingreppen också mest framträdande.
     Bell menar att granskarens viktigaste uppgift är att maximera nyhets-
värdet (Bell 1991:79ff). Hos SA tycks granskaren ha få möjligheter att göra
detta, utan granskningen begränsar sig till att klargöra oklara partier och
rätta språkfel. Hos VLT däremot verkar förutsättningarna för detta bättre, då
granskningen omfattar fler textuella nivåer.

4 Diskussion
När jag inledde min undersökning kände jag inte till begreppet multi-
journalist. Det verkar vara en ny företeelse, som heller inte nämns i den
tidigare forskningen om tidningstexter. Det har gjort att multijournalistens
arbetssätt fått en ganska framträdande del i denna undersökning. Dessutom
har detta nya arbetssätt ett avgörande inflytande på textgranskningens
sammansättning och innehåll.

4.1 Bearbetningsprocessen
Vid en jämförelse mellan Sala Allehanda och Vestmanlands Läns Tidning
står det klart att fler medarbetare är inblandade i granskningen hos VLT.
VLT:s granskningsorganisation stämmer väl överens med den bild som ges
av Oestreicher och Bell (se avsnitt 1.3). Förutom av redigerare gås artiklarna
också igenom av ansvarig chef och sidgranskare. Det är nog, som jag varit
inne på, så att VLT:s granskningskedja erbjuder mer möjligheter för
granskaren att utföra sin viktigaste uppgift - att maximera nyhetsvärdet.
Framförallt genom strukturåtgärder.  SA däremot avviker. Hos SA sköts den
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egentliga granskningen av skribenten själv medan en kollega korrektur-
läser. Det står också klart att särskilda korrekturavdelningar är ett minne
blott och att de uppgifterna övergått på andra medarbetare.
     Risken med att rationalisera bort delar av granskningskedjan är att texter-
na går i tryck utan att de hinner granskas i samma utsträckning. Och att
kvaliteten på det läsarna får sig presenterat därmed sjunker. Nog verkar en
granskning med flera medarbetarinstanser inblandade borga för mer kvalitet
hos slutprodukten. Tyvärr är det nog så att rent textmässiga hänsyn många
gånger får stå tillbaka för ekonomiska överväganden.
Efter att regelbundet ha läst SA under hösten (2002), är mitt intryck att
kvaliteten på SA:s texter inte är låg. Tvärtom. Trots jämförelsevis begräns-
ade möjligheter lyckas journalisterna få fram bra artiklar. Kunnigheten hos
medarbetarna är det inget fel på. Men man kan fråga sig hur det skulle sett
ut om de haft mer resurser.

4.2 Förändrade yrkesroller
Begreppet multijournalist innebär att gränserna mellan yrkesgrupperna
skribent - redigerare - fotograf har blivit grumligare. Dessa tre roller har
istället multijournalisten ensam iklätt sig. Hon eller han förväntas dessutom
korrekturläsa.
     De journalister jag varit i kontakt med på Sala Allehanda verkar vara
ganska positiva till sitt nya arbetssätt. Flera tycker att de har bättre kontroll
på sina artiklar nu, när de kan följa dem hela vägen, från källa till tryck. Att
vara skribent, redigerare och fotograf på samma gång upplevs också som
omväxlande och lärorikt.
     Men det nya arbetssättet har varit föremål för debatt i media. Det visar
till exempel en serie artiklar av Sandra Grossman i nätupplagan av
Journalistförbundets facktidning Journalisten under år 2002. Kritik riktas
bland annat mot att fackkunskaper hos medarbetarna kan urholkas och mot
att nedskärningarna i organisationen gör den alltför tidspressad. En multi-
journalist får bredare kompetens, men frågan är om inte det också med för
grundare kompetens. Ingen är egentligen specialist på något område. Nu har
de flesta medarbetarna hos SA arbetat i den traditionella organisationen med
fack- skribenter tidigare, så de har fackkompetens. Men hur är det med nya
yngre medarbetare som börjar arbeta som multijournalister från start?
     I Sandra Grossmans artiklar uttrycks en oro för att arbetssättet är sårbart,
något som jag är beredd att hålla med om. I och med att enskilda personer
blir ansvariga för i princip hela produktionsgången, borde det bli svårare att
ersätta dem vid sjukskrivningar, semestrar eller liknande. Mindre tidningars
begränsade resurser gör inte heller saken bättre. När nu det arbetet med
multijournalister är så pass nytt, kan det säkert också vara svårt att vid
behov hitta ersättare utifrån med en sådan bred kompetens.
     Något som ibland vållar problem är fotograferingen. Multijournalisterna
har fått en kortare utbildning i att ta bilder, men flera känner sig fortfarande
osäkra inför uppgiften. Fotograferingen görs många gånger efter själva
intervjun och leder då ibland till bilder, som riskerar att se arrangerade och
uppställda ut. Det kan även upplevas som ett avbrott i intervjusituationen
(" Ja just det, så ska vi ta en liten bild också då"). Kanske är det så att
spontaniteten i bilderna var lättare att få fram när skribent och fotograf
samspelade ute på fältet.
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     När nu de renodlade redigerarna rationaliserats bort ur organisationen
gör, som jag varit inne på, varje multijournalist sin egen redigering direkt i
datorn. Jämfört med den traditionella organisationen (se avsnitt 1.3.6), där
redigerare omarbetar material från de skrivande journalisterna, kan man
säga att SA arbetar i omvänd ordning. Var och en vet innan de börjar skriva
hur stor plats på sidan de har till förfogande, och skriver med detta utrymm-
et i minnet. Texterna hälls så att säga in i redan färdiga mallar. Jag tror att
flexibiliteten minskar med detta arbetssätt. Att i efterarbetet förstora eller
förminska olika artiklar på sidan utifrån nyhetsvärde borde bli betydligt
svårare. Istället begränsas granskningen hos SA till att en kollega läser
igenom artikeln och markerar uppenbara fel, som stavfel, fel avstavning och
luddiga formuleringar. De jag pratat med säger att granskningen tar ungefär
femton minuter per artikel. Tidsutrymme för mer ingående kontroll av
innehåll och struktur ges inte.
     Förhållandet mellan redigerare och skribenter kan ibland vara
konfliktfyllt. Skribenten känner kanske att redigeraren stryker ner eller
omarbetar texten för mycket. På SA har detta samspel försvunnit och
ansvaret i stort sett lagts på den enskilde multijournalisten. Frågan är dock
om mindre konflikter leder till bättre texter. Jag tror inte det är helt själv-
klart. Snarare finns en risk för att bara de mest uppenbara oklarheterna i
artiklarna slipper igenom på grund av att inga färska ögon får tid att granska
det skrivna mer genomgripande. Hur väl man än skriver kan man bli blind
för vissa fel man gör.

4.3 Textingrepp
För att renodla och befästa resultaten skulle antalet grundtexter i materialet
behöva utökas. Dock var insamlingsförfarandet förenat med en hel del
arbete, som gjorde att det hela drog ut på tiden. Men jag tror dock att
ingreppsmönstret ändå framträtt.
     För SA:s del är granskningsåtgärderna för det första fåtaliga jämfört med
Oestreichers resultat. För det andra görs de flesta ingreppen i utskriften och
inte i strukturen eller informationen, som man kunnat vänta. Det föreligger
för det tredje inga markanta ingreppsskillnader mellan nyhetsartiklarna och
familjesidorna.
     Orsakerna till detta är, vad jag kan se, den nya arbetsfördelning SA infört
efter omorganisationen för två år sedan. Granskningsansvaret har sedan dess
förflyttats till multijournalisten själv och kollegans textgenomgång har
begränsats till korrekturläsning i första hand.
     VLT har å sin sida kvar den mer traditionella granskningsorganisationen
med skribenter, redigerare och sidgranskare. Granskningen täcker in fler
textuella nivåer än hos SA och den största insatsen läggs på texternas
struktur och information. Det är ett ingreppsmönster som ligger mer i linje
med vad Oestreicher visar i sin studie.

4.4 Vidare studier
   Det vore synnerligen intressant att nå en djupare insikt i vad den nya
organisationen hos SA betyder för textkvaliteten, genom en mer innehålls-
ligt orienterad analys. Man skulle till exempel kunna studera gamla artiklar,
eventuellt ganska långt tillbaka i tiden, och jämföra dem med dagens.
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   Något som är kopplat till innehållet är textlängd. Mitt allmänna intryck är
att texterna i SA är relativt korta. Samtal med medarbetare hos SA tyder
också på att texterna över tid minskat i omfång. De texter jag analyserat har
ungefär 400-500 ord, och då rymmer tidningen även betydligt kortare
artiklar och notiser. Längre texter på upp till 1000 ord verkar vara ovanlig-
are. Kanske spelar tabloidformatets begränsade yta viss roll här. Kanske
tillåter tidsramarna inte heller mer djuplodande långa reportage. Om det är
så att texterna blivit kortare, vilka delar har i så fall fått stryka på foten?
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