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Moraliska utspel i medier
En presentation av ett forskningsprojekt

MATS NYLUND

Nyhetsjournalistiken är helt beroende av sina käl-
lor och deras utsagor. Men hur används dessa utsa-
gor av journalisterna? Hur förvandlas ett ”svar” i
en intervju till ett ”ställningstagande” i en nyhet?
Och hur blir utsagorna inramade? Ett budskap flyt-
tas från en kontext till en annan. Är det fortfarande
samma budskap?

Det forskningsprojekt som beskrivs här är en
diskursanalytisk studie av nyhetsjournalistiken som
en verksamhet där produktionen, redigeringen och
presentationen av moraliska ställningstaganden in-
tar en central plats. Nyhetsverksamheten betraktas
i projektet som ett slags offentligt samtal i dubbel
bemärkelse. För det första är nyheter något som
ofta ”talas fram” i intervjuer mellan journalist och
källa. För det andra utgör själva nyhetsrapporte-
ringen en sorts dialogisk berättelse där nyhets-
källornas utsagor ramas in, vinklas och vävs sam-
man med andra utsagor och journalistiska beskriv-
ningar. Nyheterna handlar ofta om verbala händel-
ser (uttalanden, rapporter, prognoser etc.), men
också när nyheterna berättar om konkreta händelser
görs detta med hjälp av språkliga medel. Exempel-
vis tv-nyheter visar sällan vad som hänt, utan i stäl-
let personer som berättar vad som hänt, spekulerar
kring vad som kunde ha hänt eller förutspår vad
som möjligtvis kommer att hända i framtiden.

 Även om nyhetsjournalistikens samhälleliga le-
gitimitet bygger på dess sannings- och relevans-
anspråk, och också om nyheterna till vissa delar gör
anspråk på att begränsa sig till att förmedla neu-
trala fakta, är det givet att nyhetsrapporterna i stor
utsträckning även handlar om moraliska omdömen:
att kommentera och värdera händelser, att lägga
fram argument och motargument för kommande åt-

gärder, att tolka och förklara händelseförlopp, att
tillskriva (och undvika) ansvar och skuld. Den ty-
piska arbetsfördelningen i nyhetstexter är sådan att
det är intervjuade och andra källor som står för de
explicita värderingarna. Också journalisternas
”neutralistiska” beskrivningar kan emellertid stu-
deras som en sorts (implicita) moraliska ställnings-
taganden. Det som i nyheterna presenteras som
”neutrala fakta” behöver självfallet inte vara det –
eller tolkas så av publiken. De sätt på vilka nyhets-
journalistiken presenterar händelser och aktörer fö-
refaller rentav ofta inbjuda till moraliska värde-
ringar hos publiken. Delvis av ovanstående orsaker
kan nyhetsjournalistiken betraktas som en central
moraliska institution i det moderna samhället (se
Lull & Hinerman 1998). Medierna och nyhets-
journalistiken utgör viktiga inslag i en moralisk
verklighet där människor inte bara upplever sig
själva och sin omvärld i termer av vad som är, utan
också vad som borde vara (eller inte borde vara).
Denna verklighet är i hög grad en diskursiv ska-
pelse och upprätthålls genom moralisk-diskursiva
aktiviteter – värderingar, slutsatser, jämförelser
osv. Bergmann (1998) menar att den moraliska
verksamheten i det nutida samhället vanligtvis är
förmildrad, dold och neutraliserad. Nyhetsrappor-
teringen förefaller inte göra något undantag till
detta. Å andra sidan förefaller själva förutsätt-
ningen för att en händelse skall bli en nyhet (dvs
uppmärksammas av nyhetsmedierna och presente-
ras som en sådan) vara att händelsen innefattar en
mer eller mindre framträdande moralisk dimen-
sion. Nyhetsmedierna är inte så intresserade av
moralens motpol, det ”normala” eller ”naturliga”
tillståndet (vilket, liksom det moraliska, skall be-
traktas som sociala och diskursiva konstruktioner).
Man kunde förslagsvis hävda: ju större nyhet, desto
vassare moralisk udd. Exempelvis ”medieaffärer”
tycks alltid innefatta en stark moralisk dimension,
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spänningar mellan det privata och publika,
avslöjanden, medgivanden och en lång grad insi-
nuationer och beskyllningar av olika slag och åt
olika håll. Men också när nyheter presenterar ”nor-
mala” händelser bygger detta på moraliska
gränsdragningar och värderingar. Därmed bidrar
också sådana rapporter till att definiera vad som är
rätt och fel, gott och ont, bra och dåligt.

Redigering och rekontextualisering
Nyhetsberättelser, de utsagor och utspel som ingår i
dem, är något som ofta skapas genom samverkan
mellan journalister och deras källor, trots att nyhe-
ter ofta framställer händelser som om de skulle äga
rum oberoende den journalistiska insatsen. Inter-
vjun har kallats den centrala handlingen för den
moderna journalistiken (Schudson 1994) och utgör
ett av de vanligaste sätten att producera nyheter.
Samtal utgör numera en betydande del av det jour-
nalistiska utbudet i etermedierna. Trots detta ut-
spelar sig de flesta samtal mellan nyhets-
journalister och deras källor utom räckhåll för pu-
bliken. Nyhetsinslag i tv som publiken tar del av
rymmer möjligtvis bara en eller två uttalanden av
en intervjuad. Å andra sidan kan en tidning an-
vända en utsaga upprepade gånger i samma tid-
ningsartikel (i rubriken, ingressen, brödtexten,
bildtexten), exponera och förstärka budskapet och
därtill spekulera kring dess ”egentliga” betydelse.
Att rekontextualisera ett budskap, att lyfta utsagor
och texter från en kontext till en annan och att an-
vända dem för ett annat ändamål än det ursprung-
liga, handlar därmed inte om någon neutral ”över-
föring” eller ”förmedling”. Att placera ett budskap
in i ett nytt sammanhang innebär alltid även att
budskapet tillförs nya aspekter, en ny vinkling. En-
ligt Linell (1998:21) ligger det ”en inneboende dis-
kriminering mellan olika innehåll i varje slags fort-
sättning av kommunikationen”. Att höra ett ytt-
rande som en respons på en fråga ställd av en jour-
nalist, jämfört med att höra det som en replik i ett
nyhetsinslag, kan vara av stor betydelse för hur
utsagan tolkas. En viktig fråga blir enligt Linell
(a.a.) att reda ut när denna diskriminering utveck-
las till missbruk (och till missbruk ur vems syn-
punkt och på vems villkor?). I nyhetssammanhang
har dylika frågor blivit speciellt aktuella i takt med
att nyhetsrapporteringen utvecklats mot en mera
aktivt redigerande journalistik (Ekecrantz & Ols-
son 1994), vilket kan innebära mängder av journa-
listiska omformuleringar och omtolkningar av den
ursprungliga utsagan.

Syfte och material

Trots ett ökat intresse för intertextualitet och
”sound-bites” menar Clayman (1995) att man fort-
farande vet relativt lite om varför journalisterna
lyfter fram vissa citat och ignorerar andra.

Han föreslår själv att journalisterna vägleds av
den narrativa relevansen hos en utsaga (hur
utsagan passar in i den journalistiska berättelsen),
utsagans igenkännlighet (hur utsagan avviker från
det övriga sammanhanget) och extraherbarhet (hur
utsagan kan avskiljas från det ursprungliga
sammanhaget så att det fortfarande framstår som
begripligt för en publik). För att undersöka dessa
frågor studeras två typer av journalistiska samman-
hang. För det första granskas nyhetsinslag i tv till-
sammans med sådana oredigerade intervjuer som
inslagen bygger på. De frågor som ställs är föl-
jande: Hurdana utsagor kommer med i det slutliga
inslaget och hurdana utsagor ignoreras? Hur blir de
utvalda utsagorna inramade i den nya kontexten
(nyhetsinslaget)? Vilken typ av frågor föregås
dessa uttalanden av i den ursprungliga kontexten
(intervjun)? På vilket sätt kan frågorna möjligtvis
bidra till formuleringen av utsagorna? För det an-
dra studeras hur utsagor rekontextualiseras genom
direkt och indirekt anföring (”citat” och ”referat”) i
dagstidningarnas nyhetstexter. Vilken typ av utsa-
gor prioriteras? Hur karakteriseras utsagorna i tex-
ten (är det t.ex. fråga om ”larmsignal”, ”hård kri-
tik”, ”utspel” eller bara någonting som en källa
”säger”)? Vilken är den textinterna relationen mel-
lan utsagorna? Är texten eller texterna konstru-
erade som dialoger eller konflikter mellan olika ak-
törer? Vem ”kommer med utspel” och vem får
”kommentera” dessa? Analysen av dagstidningar
fokuserar i synnerhet tidningarnas första sidor, en
miljö där man kan vänta sig att hitta de mest kraft-
fulla – och mest synliga – ställningstaganden re-
konstruerade som rubriker, citat och indirekta anfö-
randen. Tidningens första sida utgör inom det re-
daktionella systemet en högt prioriterad produkt
som kan antas att bli utsatt för en mer omsorgsfull
och omfattande redigering än de övriga sidorna.
Mitt antagande är att urvalet och användningen av
direkta anföranden styrs delvis av de moraliska
egenskaperna hos utsagorna.

Materialet för analysen av TV-nyheterna utgörs
av nyhetssändningar och sådana oklippta intervjuer
som använts för dessa. Huvudsändningarna för de
svenska TV-nyheterna i Finland (TV-Nytt) banda-
des in under en veckas tid (v. 36 2000). Med hjälp
av nyhetsredaktionen har jag fått tillgång till den
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största delen av de oklippta intervjuer som använ-
des för inrikesinslagen under denna vecka. Både
sändningar och intervjuer har transkriberats enligt
samtalsanalytiska konventioner (se t.ex. Nylund
2000). Dagstidningsmaterialet har samlats in av det
internationella projektet Media Societies around
the Baltic Sea som leds av Jan Ekecrantz. Det be-
står av morgon- och kvällstidningar från ett tiotal
europeiska länder som samlats in under en vecka
(v. 46) 1999.

Ett exempel: beskyllningar
Man kan närma sig den moraliska diskursen i ny-
hetsmedierna på två sätt. Man kan välja en ämnes-
inriktad ansats och koncentrera sig på vissa mora-
liskt sett känsliga frågeställningar. Det kan leda in
undersökningen på sensationer och skandaler, vilka
ofta har att göra med beteende som avviker från
moraliska normer beträffande sexuella relationer,
finansiella transaktioner och politisk makt (se
Thompson 1997). Sensationer och skandaler är nå-
got som kan kopplas ihop med en popularisering,
tabloidisering och intimisering av nyhetsmedierna.
Det är dock skäl att understryka att även mindre
sensationella ämnen kan ha framträdande mora-
liska dimensioner. Därför kan det vara fruktbart att
granska den moraliska diskursen utifrån vissa typer
av diskursiva handlingar som kan spåras i nyhets-
utbudet delvis oberoende av ämne. Moraliska ställ-
ningstaganden kan i enlighet med detta definieras
som utsagor som fastställer eller antyder olika före-
ställningar om rätt och fel relaterade till mänskligt
handlande och ansvar. En beskyllning kan anföras
som ett exempel på hur ett moraliskt utspel fung-
erar.

Med ledning av Pomerantz (1978) kan en be-
skyllning beskrivas som en handling med vilken
beskrivningen ”händelse A inträffade” omvandlas
till ”det oönskade resultatet A som orsakats av ak-
tören B”. En beskyllning markerar alltså en hän-
delse som en, helt eller delvis fullbordad verksam-
het (”resultat”), fastställer eller indikerar ett
ansvarsförhållande (”orsakat av B”) i relation hän-
delsen och den moraliska arten av en samma hän-
delse (”oönskat”). Beskyllningar förefaller vara ett
synnerligen typiskt drag för nyheter, även om detta
utgör ett föga undersökt tema (se dock MacMillan
& Edwards 1998). Att etablera ansvarsförhållanden
i samband med orsaksförklaringar till händelseför-
lopp är likaså utan tvekan en central del av nyhets-
rapporteringen (t.ex. Frid 1998). Att nyheter priori-
terar det negativa är därtill känt sedan länge. An-
vändningen av beskyllningar kan exemplifieras

med rubrik och ingress på huvudartikeln på en för-
sta sida i Berlingske Tidende (15.11.1999).

Rubrik: En af ti unge med anoreksi dør

Ingress: Anoreksi: Hver tiende anoreksipatient dør
heraf halvdelen ved selvmord. Overlæge
giver sunhedskampagner en del av skylden.

Denna medicinala nyhet (en forskningsrapport)
handlar om sjukdom och död, något som redan i sig
har en stark moralisk dimension. Det negativa och
moraliska i detta blir emellertid explikerat först i
den beskyllning som överläkaren (”overlæge”)
kommer med i ingressens sista stycke. Det finns
någon som bär skulden till detta, inte någon som
ska berömmas. Här presenteras alltså ”en hän-
delse”, ett ansvarsförhållande och den moraliska
arten av händelsen. Texten tillskriver ansvar på två
nivåer: Ansvaret för beskyllningen tillskrivs över-
läkaren genom indirekt anföring. Det negativa an-
svaret (skulden) för den händelse som beskrivs
(dödsfallen och självmord) tillskrivs ”sundheds-
kampagner”. Genom dylika ansvarsöverföringar
kan tidningen både slå upp en kontroversiell hän-
delse och bevara en formellt objektiv position
(Nylund 2000). I artikeln citeras tre källor: Den
första (överläkaren som utfört undersökningen) be-
kräftar det nyhetsvärda i händelsen (”anoreksi är
helt klart en allvarligare sjukdom än vi hittills har
trott”) och ”upprepar” ingressens beskyllning
(”många av kampanjerna har direkt sänt de unga in
på vår avdelning”). Den andra källan bekräftar den
första källans utsaga, medan den tredje källan ”av-
visar anklagelsen”.

En vanlig kritik mot nyheterna är att de reduce-
rar, förenklar och personifierar komplicerade sak-
förhållanden. Det som kan betonas här är att det i
samband med detta sker ett tydligt skifte av fokus i
artikeln. Efter inledningen fjärmar sig texten från
det ursprungliga ämnet och utvecklas till en diskus-
sion om ställningstaganden ”för” och ”emot” och
om vem som bär skulden. Texten kommer alltså
mindre att handla om den ”extra-diskursiva hän-
delse” som anges i rubriken och mera om en debatt
som tidningen själv är med om att iscensätta. Be-
skyllningen används som ett sorts initiativ i en kon-
struerad dialog där de övriga källorna får kommen-
tera och ta ställning till det första påståendet.

Moral och medlemskategorier
Det kan också vara intressant att se på de mora-
liska värderingar och moraliska system som ligger
bakom de ”neutrala” journalistiska utsagorna. I ex-
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emplet ovan talas det i rubriken om ”unga med
anoreksi”, i ingressen talas det om ”anoreksipatien-
ter” och senare i texten om ”intagna på sjukhus”.
Dessa skillnader är givetvis inte utan betydelse och
kan åskådliggöra strategiska, textinterna betydelse-
glidningar och därtill hur moraliska värderingar
alltid hör ihop med de medlemskategorier som ska-
pas i anslutning till beskrivningar av mänskliga
handlingar. Med ledning av Sacks (1992) och
Jayuusi (1984) kan man säga att vår kunskap och
våra moraliska bedömningar av mänskor är bero-
ende av de medlemskategorier som vi konstruerar
och placerar dem i. ”Ung”, ”patient”och ”intagen
på sjukhus” är medlemskategorier som skapar olika
typer av förväntningar som påverkar våra värde-
ringar av handlingar och händelser. Det givetvis är
ingen slump att beskrivningarna är olika i rubrik,
ingress och brödtext. De utgör exempel på hur
nyhetstexter på ett sofistikerat sätt utnyttjar dylika
distinktioner för att bringa fram nyhetsvärde.
”Unga med anoreksi” är en större (och vagare)
grupp än ”anoreksipatienter”, som i sin tur är en
större grupp än ”intagna på sjukhus”. Att säga att
var tionde ung med anoreksi dör är därmed ett be-
tydligt kraftigare utspel än användningen av de två
övriga kategorierna som är mildare, mer precisa
och ligger antagligen närmare den terminologi som
använts i undersökningen. Att hävda att var tionde
”ung med anoreksi” dör är givetvis något helt annat
än att säga detsamma om ”var tionde patient som
blivit intagen för vård på sjukhus”. Att en ”patient”
eller en ”person som är intagen på sjukhus” dör, är
utan tvekan beklagligt, men på ett allmänt plan är
verksamheten ”att dö” något som vi förväntar oss
att i vissa fall hör ihop med dessa kategorier.
”Unga” förväntas däremot ”fortsätta livet”. Att en
ung person dör, även om denna lider av anoreksi, är
avgjort mer kontroversiellt än om en sjukhuspatient
dör. Rubrikens utsaga och det sätt på vilket den är
konstruerad inbjuder sålunda läsaren till en mora-
lisk värdering: ”det som händer är fel”. Att be-
skriva mänskor innebär att man tillämpar olika

medlemskategorier. Dessa kategorier är inte be-
skrivningar av ”objektiva” identiteter i någon enkel
mening och i nyhetstexter är de ofta uttryckligen,
men inte enbart, konstruerade och ihopkopplade
med andra kategorier och verksamheter på ett sätt
som inbjuder till moraliska reaktioner.

Diskussion
Det offentliga samtalet, den åsiktscirkulering som
äger i massmedierna, består till en stor del av of-
fentliga aktörers reaktioner eller responser på an-
dra aktörers utspel som lockas fram med hjälp av
intervjuer och kanske i synnerhet av kommentar-
uppmaningar (Nylund 2000). Sådana ”samtal” kan
givetvis följas upp också under längre perioder,
som en sorts kedjor av kommunikativa händelser.
Ovan diskuterades hur tyngdpunkten i en enskild
nyhetstext kan förskjutas från presentation av en
nyhet till en rad moraliska ställningstaganden.
Detta är ett mönster som förekommer även i större
textsammanhang. Man kan t.ex. märka att debatter
om vissa sakfrågor delvis glider över till en sorts
meta-kommunikativa diskussioner där nya utsagor
inte minst har att göra med moralen och motiven
bakom tidigare utsagor (se Kroon 1998). Vissa ut-
sagor kan ”förstoras upp” och få en oanad tyngd
och livslängd i nyhetsutbudet, oavsett om orsaken
till att utsagans exponering är dess retoriska egen-
skaper eller om de bara uppfattas som ett monu-
mentalt klavertramp av dess uttalare (se Clayman
1995). En fråga som kan ställas är vem som be-
stämmer villkoren för dylika offentliga samtal. En
del hävdar att det är en liten grupp inflytelserika
källor som dikterar nyhetsinnehållet. Andra fram-
håller att det är journalisterna som bestämmer ra-
marna och som i sista hand beslutar vad som publi-
ceras. Den diskursanalytiska eller dialogteoretiska
ansats som används i detta projekt betonar att ny-
heterna är kollektiva processer som produceras i
samverkan mellan journalister och källor.
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