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Bag nyhederne er en sociologisk undersøgelse af dansk nyhedskultur, som giver et sjældent indblik i
hverdagens journalistiske praksis.

Bogens kvalitative analyser tegner et billede af en journalistisk professionskultur, hvor udvælgelse,
prioritering og vinkling af nyheder ofte er præget af interne spil om anerkendelse og prestige imellem

journalisterne - en kultur hvor idealet er den selvstændige, dagsordensættende solohistorie, der er et resultat
af et tålmodigt gravearbejde.

Det er dog samtidig en kultur, hvor hverdagen kendetegnes ved et højt produktionspres og korte deadlines,
der producerer en stadig strøm af egenhistorier: forskellige aftapninger og vinkler på baggrund af en fælles

mediedagsorden.

Ved siden af de fem journalistiske nyhedskriterier foreslår Ida Schultz således et sjette og tavst
nyhedskriterium: eksklusivitetskriteriet, der beskriver, hvordan historier og vinkler til stadighed måles på det

journalistiske solo-barometer.

Bogen anbefales til alle, der interesserer sig for massemedier, kommunikation og journalistik, og som ønsker
et indblik i den professionelle kultur og i de herskende værdier bag om nyhederne.
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