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Abstract 

Den här uppsatsen ämnar göra ett nedslag i den politiska utrikesrapporteringen, och undersöka 

hur mycket tid som SVT:s Rapport ägnar åt amerikanska presidentvalet i förhållande till det 

norska stortingsvalet. Uppsatsen ämnar också undersöka om det har skett någon synbar 

förändring över tid. 

En kvantitativ innehållsanalys av Rapportsändningar i anslutning till respektive lands val 

under perioden 1980-2017 ligger till grund för uppsatsen. Det teoretiska ramverket utgörs av 

medieforskning om nyhetsvärdering och vilka aspekter som gör en händelse till en nyhet, och 

teorier om globalisering likväl som en homogenisering i anglo-amerikansk riktning av 

medieinnehållet.  

Resultatet visar att de amerikanska presidentvalen uteslutande värderas högre än de norska 

stortingsvalen. Vissa amerikanska presidentval får dessutom mycket högre siffror än andra, 

vilket kan härledas till teorier om elitcentrering och sensationsaspekter i nyhetsvärderingen, 

likväl som en globaliserad medievärld. 
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1. Inledning 

Politisk journalistik spelar en central roll i demokratin, och framhålls ofta som den viktigaste 

formen av journalistik. Den politiska nyhetsjournalistiken är ett verktyg för människor att 

hålla sig informerade och därmed kunna agera självständigt och fatta beslut (Strömbäck, 

2015, s. 299). Samtidigt börjar forskare argumentera för vikten av en annan genre av 

journalistik; den globala journalistiken.  

Samhället håller på att växa ur den nationella kostymen, och därför borde journalister i högre 

grad blanda lokal, nationella och globala perspektiv när de gör nyheter, hävdar vissa forskare 

(Berglez, 2015, s. 465). 

 I denna uppsats ämnar vi undersöka en kombination av dessa två viktiga journalistiska 

grenar.   

2016 ägde det senaste amerikanska presidentvalet rum. Ett val där republikanernas kandidat 

Donald Trump överraskande slog den långt mer erfarne demokraten Hillary Clinton. Trumps 

kandidatur och efterföljande presidentskap har kantats av många skandaler och fått stor 

medial uppmärksamhet. I svenska medier skrevs det mer om den amerikanska presidenten 

Donald Trump än om statsminister Stefan Löfvén under 2016 – trots att det amerikanska 

presidentvalet inte ägde rum förrän i början av november. Trump figurerade i närmare 120 

000 artiklar i svensk press, följt av Löfvén med drygt 76 000 artiklar (Ghersetti, 2016).  

Dessa siffror kan ses som en indikation på en amerikansk dominans i den svenska 

nyhetsrapporteringen. I skuggan av det amerikanska valet har det även ägt rum ett riksdagsval 

i vårt grannland Norge. I norska Stortingsvalet 2017 vann den sittande statsministern Erna 

Solberg och hennes Høyre över Jonas Gahr Støres Arbeiderpartiet. Sveriges största 

kvällstidning Aftonbladet har, på sin webbsida, totalt 15 artiklar sorterade under taggen 

”Norska Stortingsvalet 2017”. Samtidigt finns det över 600 artiklar sorterade under taggen 

”Amerikanska presidentvalet 2016” (Aftonbladet, 2017). Ytterligare en indikation på den 

påtagliga närvaron i svenska nyhetsmedier.  

Men hur ser det ur när det kommer till public service? En organisation med uppdrag att ge en 

nyanserad och bred bild av världen. Av de tre public service-bolagen i Sverige är SVT de som 

åtnjuter mest finansiering och SVT:s Rapport är det nyhetsprogram i Sverige med flest tittare, 

vilket gör det till en viktig komponent i vilka nyheter som förmedlas till svenska folket.  
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Mot bakgrund av detta ämnar denna uppsats undersöka om, och hur mycket, det skiljer mellan 

Rapports bevakning av norska respektive amerikanska val. Uppsatsen ämnar besvara hur stor 

den eventuella skillnaden är, och om förhållandet har förändrats över tid. Det finns ett särskilt 

intresse i att undersöka just Rapport med tanke på SVT:s särställning som public service-

företag i svenska medielandskapet, men även att se hur mycket bevakning som riktas mot 

Norge – ett land med vilket Sverige delar både geografisk landsgräns, gemensam historia och 

så vidare. Att ställa grannlandet och tidigare bundsförvanten Norge mot USA – ett land tvärs 

över Atlanten med ett helt annat politiskt styrelseskick och historia, är av intresse för att se i 

vilken typ av nyhetsvärdering Rapport gör gällande de två ländernas val. 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att – genom en kvantitativ innehållsanalys – undersöka hur mycket 

plats valrapporteringen kring Norges och USA:s val får i SVT:s Rapport. Uppsatsen ämnar 

undersöka om det finns några skillnader mellan valbevakningen kring de båda ländernas 

stortings- respektive presidentval. Vidare ämnar uppsatsen också undersöka huruvida det går 

att se någon förändring under mätperioden – om något lands val har prioriterats högre under 

senare år, om något land har fått minskat utrymme i Rapport eller om förhållandet mellan de 

båda länderna har förändrats. 

Följande frågeställningar ligger till grund för denna uppsats: 

● Vilken av de politiska riksdags- respektive presidentvalen i Norge och USA 

rapporteras det mest om i Rapport under perioden 1980-2017? 

● Vilket lands val nyhetsvärderas högst av Rapport under perioden 1980-2017? 

● Har nyhetsvärderingen gällande de två ländernas politiska val i Rapport ändrats över 

tid, och i så fall hur, under perioden 1980-2017? 

3. Bakgrund 

Bakgrunden till den här uppsatsen utgörs av en redogörelse för Rapport och SVT:s public 

service-verksamhet, om TV som ett internationaliserat medium samt om Sveriges 

diplomatiska relation till Norge respektive USA.  
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3.1 Public service och SVT 

På svenska översätts ”public service” till ”i allmänhetens tjänst”. Till grund för den här synen 

på journalistik och medier står den sociala ansvarsideologin, som betonar att medier har ett 

ansvar och en plikt inför samhällets moral, utveckling och demokratisering, vilka har slagits 

fast i Hutchinskommissionens utredning från 1947 (Bogucanin, 2008). 

Public service-kanalerna i Sverige innefattar Sveriges Television, Sveriges Radio och 

Utbildningsradion. Diskussioner har förekommit huruvida TV4 även bör räknas till dessa. 

Utöver SVT (SVT1) är TV4 den kanal med mest tittare (MMS, 2016). Det finns även 

diskussioner om huruvida TV4 också bör räknas in som en kanal ”i allmänhetens tjänst men 

åsikterna går isär med tanke på kanalens kommersiella natur (Bogucanin, 2008).  

SVT, tillsammans med Sveriges Radio (SR), är de mediekanaler i Sverige som åtnjuter störst 

förtroende i åldersgruppen 16-85 år (Arkhede et. al, 2016). I det svenska TV-nätet 

dominerade SVT med närmare 25% av den totala tittarandelen under 2016 (MMS, 2016).  

SVT:s verksamhet finansieras idag med statliga medel genom en radio- och TV-avgift som 

varje år betalas av det svenska folket. Inför året 2015 delade SVT, SR och UR på sammanlagt 

7,7 miljarder kronor, där SVT fick det största anslaget på 59% vilket motsvarade knappt 4,57 

miljarder kronor (Radiotjänst, 2017). Dessa pengarna ska finansiera SVT:s verksamhet i 

enlighet med sändningstillståndet som definierar kanalens public service-uppdrag: 

Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva TV-verksamhet i 

allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och 

bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska 

och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt 

om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset. (Regeringen, 2013) 

Dessa kriterier är fastslagna av regeringen och kulturdepartementet. Utöver den mer allmänna 

redogörelsen för public service-kanalernas verksamhet, finns även specifika paragrafer som 

redogör för hållningen inom bland annat kultur-, mångfalds- och nyhetsverksamheten. Den 

åttonde paragrafen slår fast att SVT ska bedriva sin nyhetsverksamhet så att den ger en 

mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer i olika program. Utöver detta ska SVT 

även stimulera debatt samtidigt som händelser på ett allsidigt sätt ska kommenteras och 

belysas – detta för att medborgarna ska vara orienterade och kunna ta ställning. En sista del av 

paragrafen lyder: 
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Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha olika perspektiv, så att händelser 

speglas utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter. SVT ska sända 

regionala nyhetsprogram. (Regeringen, 2013) 

3.2 Rapport 

Det första Rapport sändes den 5 december 1969 i SVT:s nystartade kanal TV2. Tanken 

bakom Rapport var att göra ett nyhetsprogram som inte bara redovisade händelser, utan också 

kommenterade dessa. Från början sändes Rapport i ett 20-minuters format på vardagar kl. 

19:10. Från 1972 och framåt flyttades programmet till 19:30 och idag sänds det sju dagar i 

veckan. (SVT, 2007)  

Rapport har en inbördes verksamhetspolicy som sätter fokus på inrikes- och utrikesbevakning 

”med betoning på inrikes”, och flera, breda ämnen prioriteras framför fördjupning.  

Publiken ska veta att den får del av alla viktiga frågor som inträffar under dagen. 

Bredden i ämnesvalen och antalet ämnen som behandlas är prioriterat framför 

fördjupningen av ett ämne. (Johansson, 2008, s. 10) 

3.3 Television och internationalisering 

Sedan 1950- och 60-talet har en omfattande internationalisering skett inom Tv-mediet, som 

gett ett mediehus i Sverige möjlighet att ta emot kabelsändningar från exempelvis USA. Det 

blev möjligt för Tv-bolag att länka samman sina verksamheter på ett helt annat sätt än 

tidigare, och stora mediebolag lanserade olika internationella förgreningar av sina egna 

kanaler. De senare satellitsystemen möjliggjorde också globala TV-nätverk och en större 

internationalisering hos mediekoncerner. Exempel på det är amerikanska CNN International 

och brittiska BBC World Service. (Weibull & Wadbring, 2012, s. 204-205) 

Under främst 90-talet skedde en omfattande koncernbildning inom mediebolagen, som inte 

bara berodde på en avreglering av radio och TV-nätet, utan även ett intresse från investerares 

håll att satsa på medieindustrin. För de mediekoncerner med säte i USA präglas verksamheten 

till stor del av TV och film (Weibull & Wadbring, 2012, sid. 213). Av världens 30 största 

mediekoncerner (sett till total omsättning) år 2012, innehar amerikanska mediebolag de åtta 

högsta placeringarna. Av de åtta är samtliga aktiva inom TV- och filmproduktion med 

undantag av Google Inc (Weibull & Wadbring, 2012, sid. 214). 

Tidigare under 60- och 70-talet togs frågan om en homogenisering (eller ”amerikanisering”) 

av världens mediesystem upp, i samband med en debatt om kulturimperialism. Frågan väcktes 
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om huruvida kapitalistiska länder, däribland USA, ämnade raserade nationella kulturella 

värden i andra länder genom en global expansion av sina medieindustrier (Schiller, 1976). Ur 

ett kulturimperialistiskt perspektiv influerades mindre länders mediesystem av de större 

ländernas ideal och värden, och förändrades till att vara mer positivt inställda till dessa (Nord, 

2012, s. 88).  

Mediebolag världen över är och har varit beroende av ett mindre antal stora nyhetsbyråer och 

nyhetsförmedlare, för att kunna distribuera tryckta, eller sända televiserade, nyheter (Boyd-

Barrett, 2014, s. 121). Den absoluta majoriteten av dessa är baserade i USA. Studier gällande 

den amerikanska nyhetsbyrån AP (Associated Press) och brittiska BBC har dessutom visat på 

tendenser där AP vinklar internationella nyheter till en USA-vänlig bild, och BBC vinklar 

nyheter till att vara kompatibla med USA och NATO-länderna (Thussu, 2008).  

Vidare har även ett svensk-norskt forskningsteam bestående av Nohrstedt och Ottesen dragit 

slutsatsen efter studier som sträcker sig över både decennier och kontinenter, att USA och 

NATO satt agendan för hur västerländska länder (inklusive Sverige) rapporterat kring globala 

säkerhetspolitiska frågor, under de senaste två decennierna. Nohrstedt och Ottesen menar 

även att det i Sveriges fall kan ha understött ett succesivt närmande av Nato samt en mindre 

traditionell neutralitetspolitik. (Berglez, 2012, s. 468-469) 

3.4 Norge och Sverige – ett systerskap 

Norge och Sverige står varandra nära. Den gemensamma historien och det kulturella arvet 

mellan de båda länderna likväl som de folkliga och språkliga banden är starka. Även inom 

kultursfären finns det ett utbyte mellan Norge och Sverige. Kännedomen länderna emellan är 

stor, och flera ekonomiska aspekter ligger i bådas intresse. Drygt 2500 dotterbolag till svenska 

företag är placerade i Norge, däribland mediekoncernen Schibsted som är ett norsk-baserat 

bolag som äger både Sveriges största kvällstidning Aftonbladet men även Svenska Dagbladet. 

En omfattande yrkespendling förekommer (mellan 70-100 tusen svenskar bor och arbetar i 

Norge) och rent geografiskt delar de båda länderna Europas längsta landsgräns. (Regeringen, 

2017) 

3.5 USA och Sverige – ett transatlantiskt systerskap 

USA och Sverige har även de goda relationer, med gemensamma intressen i sektorer som 

handel, el- och energi men också jämställdhets- och globala utvecklingsfrågor och säkerhets- 

och försvarspolitik i form av NATO-samarbetet. Företrädare inom amerikansk politik har 
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besökt Sverige, och från Sverige sker en varuexport till USA som uppgår till 75 miljarder 

svenska kronor – någonting som gör USA till Sveriges viktigaste och största exportmarknad. 

Sverige i sin tur importerar varor till ett värde av 30 miljarder svenska kronor från USA. 

Ungefär 1200 företag med svensk anknytning finns i USA samtidigt som en stor andel av 

utländska direktinvesteringar i Sverige kommer från USA och uppgår till 200 miljarder 

svenska kronor. (Regeringen, 2017) 

4. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen om politisk journalistik har till stor del fokuserat på hur olika 

valrörelser framställs i termer om spel och strategi (Strömbäck, 2015, s. 305). Det finns även 

mindre studier gjorda på Rapports sändningar i termer av vilka länder som får mest utrymme 

och om vad dessa inslag handlar om, men författarna veterligen har inga studier gjorts som 

specifikt undersöker Norge och USA i ett jämförande perspektiv gjorts. Några studier gjorda 

om Rapports bevakning av utländska val genom en kvantitativ, komparativ innehållsanalys 

har inte heller gått att finna.  

4.1 Politisk journalistik 

Politisk journalistik spelar en central roll i demokratin, och framhålls ofta som den viktigaste 

formen av journalistik (Strömbäck, 2015, s. 299). Den tidigare svenska forskningen om 

politisk journalistik har delvis fokuserat på journalistikens partiskhet i samband med politiska 

val. En central frågeställning inom denna forskning har gällt huruvida vissa partier gynnas 

mer av valbevakningen i press och media, medan andra missgynnas (Strömbäck, 2012, s. 

308). Den svenske medieforskaren Kenneth Asp har sedan 1979 studerat journalistik i valtider 

och konstaterat att vissa partier faktiskt gynnas och andra missgynnas, men han menar att det 

inte handlar om en systematisk partiskhet, utan strukturell partiskhet (Asp, 2011; Asp & 

Bjaerling, 2014).  

Annan svensk forskning har också kretsat kring i vilken utsträckning som den politiska 

journalistiken är tolkande snarare än beskrivande, och i vilken utsträckning det förekommer 

en personifiering inom nyhetsjournalistiken. Forskningsresultaten visar att det förekommer en 

relativt hög andel av personifiering i nyheterna (Strömbäck, 2015, s. 309).  

Den internationella forskningen om politisk journalistik är även den i viss mån orienterad mot 

journalistiken i samband med valrörelser. Forskningen är även dominerad av amerikanska 

studier. Ett mönster som går att utläsa är att den politiska journalistiken ägnar sig en hel del åt 
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att gestalta politiska frågor som spel och strategi, snarare än sakfrågor. (Strömbäck, 2015, s. 

304-305).  

I journalistikforskning och kanske i synnerhet politisk sådan talas det även om medialisering. 

Människor bildar sig en uppfattning och skaffar sig information om politik och samhälle via 

tre tillvägagångssätt: via samtal med andra människor, via personliga erfarenheter eller via 

medier (Asp, 1986). Genom att medierna spelar en så stor roll i människors opinionsbildning 

räcker det inte med att med att enbart studera det politiska landskapet och aktörerna för att till 

fullo kunna förstå hur en modern demokrati fungerar (Strömbäck, 2012, s. 265). Medierna och 

hur de bevakar samhället och politiken spelar en minst lika stor del. Den svenske 

medieforskaren Jesper Strömbäck beskriver det som att åsikter inte är medfödda, utan formas 

och omformas baserat på tillgänglig information (vilken tillhandahålls delvis genom 

medierna) i en ständigt pågående process.  

I dessa processer är den politiska nyhetsjournalistiken central, eftersom vi i betydande 

utsträckning baserar våra åsikter på den information som medierna tillhandahåller 

(Strömbäck, 2012, s. 265).  

I den politiska journalistiken spelar den sociala ansvarsideologin en stor roll där målet är att 

medborgare i en demokrati ska ha tillgång till så pass mycket information att de kan vara 

självständiga, fatta egna beslut och ta ställning i olika politiska frågor. Strömbäck tar upp 

frågan om relevansen av en nyhet i förhållande till hur mycket utrymme det får i en sändning 

eller en tidning. Strömbäck menar att utrymmet bör stå i ”rimlig proportion till hur viktigt och 

relevant någonting är” (Strömbäck, 2012. s. 268-269). Även Asp menar att den politiska 

nyhetsjournalistiken behöver uppvisa ett visst mått av bredd och djup tillsammans med en stor 

täthet (Asp, 2011). Strömbäck frågar sig även om verkligheten faktiskt överensstämmer med 

idealet: att informationen som når publiken genom den politiska nyhetsjournalistiken 

verkligen är djup, tät och bred (Strömbäck, 2012, s. 269) 

4.2 Utrikesjournalistik 

I en C-uppsats från Stockholms Universitet gjord 2011 har 225 Rapportsändningar under 

drygt ett år mellan 2010-2011 observerats. Syftet med undersökningen var att studera 

fördelningen mellan länder och världsdelar i SVT:s Rapport, och vilka ämnen rapportering 

gällande de olika länderna och världsdelarna handlade om (krig, politik. ekonomi osv).  
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Resultatet av studien visar att 11% av de observerade sändningarna kretsade kring USA, följt 

av ”oplacerbara” länder (nyhetsinslag om världsdelar i helhet eller flera länder samtidigt) på 

drygt 7%. Libyen och Afghanistan åtnjöt 4,9 respektive 4,1 procent av rapporteringen. Värt 

att notera är att denna studie gjordes under den “arabiska våren” då proteströrelser och 

demonstrationer förekom på flera håll i Mellanöstern och Nordafrika, och ändå dominerar 

rapporteringen om USA.  

En annan variabel som mättes i studien var vad de aktuella inslagen kretsade kring. I de länder 

i Nordafrika och Mellanöstern som drogs med oroligheter dominerades mätningen med inslag 

om konflikt och krig. I inslagen om Nordamerika som helhet kretsade 27% kring politik och 

19% om ekonomi. I den specifika USA-bevakningen var politik också det ämne som flest 

inslag kretsade kring. (Åberg, 2011) 

4.3 Nyhetsvärdering 

En enkätundersökning gjord 2009 bland svenska journalister, där över 600 yrkesverksamma 

har tillfrågats, visar att det finns skillnader i hur journalister värderar nyheter och vad som 

faktiskt blir nyheter. Nyheter som har konsekvenser för människors liv, belyser 

missförhållanden eller ökar människors kunskap och förståelse är komponenter av en nyhet 

som de tillfrågade ansåg hade högt nyhetsvärde, medan nyheter om sensationella händelser 

eller händelser som är dramatiska och spännande eller exklusiva är de som i slutändan faktiskt 

blir nyheter (Strömbäck, 2014, s. 160-162). 

I diskussionen av vad som borde vara nyheter, och vad som faktiskt blir nyheter är begreppen 

(och skillnaden mellan) nyhetsvärdering och nyhetsurval centrala. Nyhetsvärdering handlar 

om hur nyheter värderas i redaktionslandskapet, medan nyhetsurval betecknar de nyheter som 

i slutändan faktiskt publiceras. Strömbäck menar att forskningen kring sambanden mellan 

nyhetsvärdering och nyhetsurval till stor del har fokuserat på de nyheter som både värderas 

högt och som faktiskt blir nyheter i det redaktionella urvalet, men att det finns brister i 

forskningen. De nyheter som inte värderas särskilt högt och som i slutändan inte heller blir 

nyheter är de som kanske har störst samhällsrelevans. Strömbäck tar upp exemplet med 

vattenbristen på flera håll i världen, och menar att det är en av de viktigaste globala 

framtidsfrågorna och borde vara en ”objektivt” viktig fråga (Strömbäck, 2014, s. 158-159). 

Strömbäck menar att det här visar på två olika styrfält i journalistiken: intresse och betydelse. 

Det intressemässiga styrfältet kretsar kring ”föreställningar om vad publiken vill ha” och 

Strömbäck drar paralleller till en marknadsmässig styrning där publikens efterfrågan styr vad 
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som blir nyheter. Det betydelsemässiga styrfältet kretsar istället kring ”föreställningar om vad 

publiken bör ta del av”. (Strömbäck, 2014, s. 160)  

Avslutningsvis drar Strömbäck paralleller till flera teorier om nyhetsvärdering och pekar på 

likheterna mellan dessa – däribland Hvitfelt (1985) som framhåller att sensationella och 

överraskande nyheter, eller McManus (1994) som lyfter fram ”framträdande” och ”ovanligt”, 

är snarlika kriterier som spelar in i nyhetsvärderingen. 

5. Teoretisk ram 

Med den tidigare forskningen om vad som blir nyheter i åtanke, kommer det teoretiska 

ramverket för denna uppsats kretsa kring nyhetsvärdering, och vilka mekanismer som avgör 

det mediala intresset för en händelse och vilket utrymme en nyhet får. Även teorier kring 

globalisering med fokus på amerikanisering är av intresse att använda sig av. Detta för att 

undersöka om resultatet av mätningen möjligen är präglad av ett amerikaniserat och 

globaliserat medieklimat.  

5.1 Nyhetsvärdering 

Hans Prakkes modell för västerländsk nyhetsvärdering (1969) är relevant att använda sig av i 

detta sammanhang. Prakkes modell säger att huruvida en händelse blir en nyhet i ett visst 

medium styrs av det tidsmässiga avståndet, det kulturella avståndet och det rumsliga avståndet 

(se figur 1). Det rumsliga avståndet bygger på att ju närmare en händelse är rent geografiskt, 

desto större är chansen att det blir en stor nyhet. Det kulturella avståndet bygger på ett 

engagemang, ett intresse och en kännedom om den aktuella nyheten, medan det tidsmässiga 

avståndet kretsar kring när i tiden en händelse blir en nyhet. Det som händer just nu har ett 

högre nyhetsvärde, medan det som hände igår eller förr i tiden är mindre intressant att 

rapportera om. Denna modell för nyhetsvärdering ger en förklaring till varför svältkatastrofer 

i Afrika inte ges lika stort utrymme i media. Det är ett geografiskt större avstånd och det 

kulturella avståndet gör oss inte lika engagerade eller intresserade som om motsvarigheten 

hade hänt i Europa. (Weibull & Wadbring, 2012, s. 282) 
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Figur 1. Prakkes modell av nyhetsvärdering (1969) (Weibull & Wadbring, 2012, s. 282)  

Ytterligare en aspekt som styr nyhetsvärderingen är vilka länder eller personer som är 

inblandade i händelserna. Galtung och Ruge menar att om en händelse rör en så kallad 

”elitnation” eller en ”elitperson” är chansen större att händelsen blir en nyhet. Det kan 

förklaras genom att olika aktörer representerar en kulturell, politisk eller ekonomisk elit. 

Händelser som involverar elitpersoner med höga positioner i samhället eller i näringslivet, 

eller ovanliga yrken, och elitnationer med starkt inflytande på den internationella arenan har 

en större chans att omskrivas och bli nyheter (Ghersetti, 2012, s. 213-214).  

Förutom Prakkes modell har även andra forskare lyft fram aspekter som spelar in i 

nyhetsvärderingen. Bland annat sensationella eller avvikande händelser tenderar att vara 

överrepresenterade i nyheterna i och med att de sticker ut från vardagslivet och den allmänna 

rapporteringen (Harcup & O’Neill, 2001, s. 364).  

5.2 Globalisering och amerikanisering  

Till skillnad från föregående teoretiskt ramverk är globalisering inte enbart kopplat till 

journalistik. Globaliseringens effekter och aspekter går att applicera på många olika 
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forskningsområden och är således för mångbottnad för en total genomgång i en c-uppsats. 

Denna uppsats ämnar undersöka globalisering ur ett journalistiskt perspektiv och avsluta med 

att beröra något som kan beskrivas som en biprodukt av globalisering, nämligen 

amerikanisering. Att använda sig av denna teori motiveras med att indikationer pekar på en 

amerikan dominans i nyhetsinnehållet, och denna teori kan hjälpa att förklara denna 

dominans. I slutet av denna teoretiska del presenteras några exemplen på studier gjorda om 

global och amerikansk mediepåverkan, detta för att konkretisera en annars relativt abstrakt 

teoretisk presentation.  

Samhället håller på att växa ur den nationella kostymen, och därför borde journalister 

i högre grad blanda lokal, nationella och globala perspektiv när de gör nyheter, hävdar 

vissa forskare (Berglez, 2015, s. 465). 

Inom journalistik delas verkligheten ofta upp i en inrikesvärld och en utrikesvärld. Men när 

transnationella nyheter uppstår (som t.ex. ebolautbrottet 2014) suddas delvis dessa gränser ut 

och nya diskurser uppstår. Detta då det blivit så enkelt att både ta del av nyheter från andra 

delar av världen, samtidigt som det blivit enklare för oss människor att fysiskt ta oss till andra 

delar av världen. Att undersöka och studera en mer global journalistik är viktigt då alla 

människor påverkas av globala problem och kriser, som inte går att blunda för eller fly från. 

Vare sig det gäller ekonomiska-, miljö eller andra former av frågor, påverkas vi idag mer 

p.g.a. den globalisering som skett. (Berglez, 2015, s. 470)  

Globalisering och begreppet global journalistik har ofta använts för att förstå de hybrida 

nyheter som växer fram i en värld som blir mer och mer komplex och föränderlig, i stort 

framdriven av globaliseringen. Global journalistik definieras ofta som en idé om att i en 

globaliserad världs behövs mer gränsöverskridande rapportering. (Berglez, 2015. s. 465)   

Inom forskning och teoretisering av globalisering och global journalistik går åsikterna ofta 

isär. Vissa menar att internet gör att global journalistik och gränsöverskridande nyheter blir 

mer och mer viktiga och att de stora nyhetsbolagen från väst spelar en dominerande roll. 

Dessa teorier går bland annat tillbaka till 1970-talets debatter om västerländsk 

medieimperialism, där McBride-kommissionen som tillsattes av FN-organet UNESCO, kom 

fram till att de länder i världen som har mest ekonomisk makt även dominerar de globala 

kommunikationssystemen (Berglez, 2015, s. 467). Andra menar att den makt som tillskrivs 

internet och sociala medier är överdriven och att faktorer om hur individer tolkar innehåll med 

tanke på sin kulturella bakgrund etc. inte tas i beaktning (Jansson, 2004, s. 110). Detta tar t.ex. 
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Colin Sparks upp i Globalization, development and the mass media. Han talar i stort om att 

journalistik kan uppleva en likriktning av kommersialisering, kultur och ideologi som 

konsekvens av stora amerikanska mediekonglomerat dominans. Sparks menar dock att en 

amerikansk såpa, som t.ex. Dallas, kan visas i hundra länder, men att såpan kan tolkas på 

hundra olika sätt beroende på de värderingar och den kultur som redan är etablerad hos 

tittarna i det land där såpan sänds. Istället för att skapa en standardisering mer mot 

amerikanska värden, leder de olika ländernas konsumerande av amerikanska program till ett 

mer mångfaldigt kulturellt medvetande (Sparks, 2007, s. 118).  

Hybridisering är ett begrepp som tar upp den poäng Sparks gör angående det mångfaldiga 

kulturella medvetandet. Hybridisering innebär att kulturella uttrycksformer och gemenskaper 

blandas med varandra. Närvaron av ett stort antal globala medietexter (och andra 

mediekanaler) leder till en form av pluralisering av människors kulturella identitet. Gränslösa 

och lokalt närliggande upplevelser blandas vilket leder till att den enskilda människan får flera 

referenspunkter att identifiera sig med. De globala texterna utgör även en gemensam kulturell 

nämnare för människor som aldrig träffats. (Jansson, 2004, s. 110-111) 

Med en gemensam kulturell nämnare behandlat ovan kan det vara värdefullt att kort 

presentera två kulturella processer som Manuell Castells identifierat gällande den 

globaliserade världen och globala nätverk: Networked individualism och communalism. 

”Networked individualism” karaktäriseras av att individer återskapar sociala relationer baserat 

på eget definierade värden med mål att interagera med andra som delar samma värderingar 

och intressen. Detta istället för med andra som man delar traditioner och hierarkier med. Detta 

leder till networked communalism, där individer som känner sig osäkra på vår värld och de 

normer den besitter ofta drar sig till grupper (communities) som delar individens värderingar. 

Dessa grupperingar motsätter sig ofta de institutioner som tidigare erbjöd en form av säkerhet 

(så som staten, kyrkan eller familjen) men som nu känns främmande och påtvingade för 

individen. (Castells, 2009, s. 362) 

Med Castells resonemang om ett mer individuellt identitetsskapande och grupperade 

avhandlat, är det av intresse att ta upp den globala mainstream-kulturen betydelse och dess 

inverkan på individer. Vem äger makten över hybridiseringen och makten över människors 

kulturella identitet? Det enkla svaret är att mediekulturens inflytande beror på publikens 

möjligheter till meningsfull identifikation med utbudet (i likhet med Sparks resonemang). För 

att en individ ska känna identifikation behöver denne ha samlat ihop erfarenheter och social 
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tillhörighet. Identifikation med något behöver nödvändigtvis inte likna en själv, det kan lika 

gärna handla om något som inte liknar en själv. Det handlar lika mycket om fantasi som 

realism. Forskningen föreslår att mediepubliken ofta föredrar det kulturellt nära, men eftersom 

fantasi är en del av identifikation, bör man räkna med att mottagligheten för nya impulser kan 

vara mer utbredd inom vissa grupper än andra. (Jansson, 2004, s. 112) 

Ett mönster som visar att det är av stor relevans att undersöka denna globala mainstream-

kultur är att yngre människor ofta söker sig till globala, gränsöverskridande populärkulturer 

än äldre. Ungdomar växer upp med tv och internet och kan med andra ord enklare skapa nya 

gränsöverskridande gemenskaper. I denna kultur upplevs ofta den amerikanska och 

engelskspråkiga kulturen som en internationell förebild, en garanti för god underhållning och 

trendriktighet (Jansson, 2004, s. 112).  

Tack vare sin långa erfarenhet och stora budget blir ofta amerikansk kulturproduktion ansedd 

som ett ”original” för underhållning, vilka andra produktioner kommer att behöva mäta sig 

med. Disney är ett sådant exempel. I en undersökning med danska familjer pekar Drotner på 

att Disney lyckas förmedla berättelser som många människor kan leva sig in i. Den 

amerikanska kulturen, och i detta fall Disney i synnerhet, erbjuder en global och 

generationsöverskridande mötesplats som, enligt Drotner tillför mer än den skadar. (Jansson, 

2004, s. 113)  

Ett exempel gällande denna globala mötesplatsen kommer från forskning om danska familjer. 

Där kunde en mor med thailändsk bakgrund relatera mer till Disneys filmer än de inhemska:  

Även om jag pratar bra danska är det fortfarande vissa saker jag inte förstår. Men i en 

Disneyfilm, när dom pratar på danska, då kan jag alltid följa med. Men om jag ser en 

dansk film, som den där Festen och många andra danska filmer, frågar jag alltid: ”Vad 

är det dom säger, vad betyder det? Men så är det inte med Disney, även om dom 

pratar danska, då förstår jag bra ändå”. (Jansson, 2004, s. 113) 

I en etnografisk studie gällande den amerikanska barn- och ungdomskulturens 

gränsöverskridande attraktion i den indiskdominerade stadsdelen Southall i London skildrar 

Marie Gillespie hur ungdomar med indiska föräldrar bygger upp sin kulturella identitet genom 

en förhandling mellan indiska traditioner, lokala brittiska livsmönster och amerikansk 

konsumtionskultur (Jansson, 2004, s. 114). Istället för att följa indiska tv-program som 

föräldrarna vänder sig ungdomarna istället till den globala ungdomskulturen. Enligt Gillespie 
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kan ungdomarnas dragning mot den globala kulturen förklaras av att den globala kulturen blir 

en genväg in i det brittiska samhället (Jansson, 2004, s. 114). 

Dessa exempel pekar på att den globala populärkulturen kan spela en stor roll för människor 

som inte är fullt inrotade i ett lokalt sammanhang. Den amerikanska dominansen skulle kunna 

påstås fungera som ett kulturellt medium för fortsatt hybridisering, eftersom den underlättar 

möten mellan människor av olika härkomst. Den kulturindustri som växte fram i Hollywood 

växte fram i en mångkulturell kontext, vars framgång skapades genom en etnisk och kulturell 

mångfalds möte med en industriell rationalitet. Den kulturella logiken förenade en amerikansk 

nation och bidrar idag till att luckra upp nationella gränsdragningar. (Jansson, 2004, s. 114-

115) 

Det går att problematisera dessa resonemang, som att övertolka bilden av en 

amerikaniserad/globaliserad ungdom. Forskning visar till exempel att sydafrikanska 

collegeungdomar använder lokala och globala medier olika, beroende på vilken bakgrund 

man kommer ifrån. Vita medelklasstudenter värderade amerikansk kultur högt för dess 

kvalitet, medan svarta studenter från fattiga områden tog avstånd från de glamorösa 

amerikanska skildringarna och markerade istället sitt utanförskap. (Jansson, 2004, s. 115) 

Den globala mainstreamkulturen kan alltså både skapa delaktighet i vissa fall, men 

utanförskap i andra. Det finns med andra ord ett spänningsfält mellan det globala och det 

lokala. De föreställda nationella gemenskaperna utmanas av gränsöverskridande 

gemenskaper. Det beskriver även en ambivalent livssituation för den moderna människan, där 

medierna både kan skapa trygghet och otrygghet. En lokal tillhörighet kan befästas samtidigt 

som en ny gränslös fantasivärld kan öppnas. (Jansson, 2004, s. 116) 

För att kort sammanfatta denna teoretiska del av uppsatsen kan det sägas att tekniken har gjort 

det lättare att sprida budskap och media över världen. Vi kan även slå fast att USA har något 

av en särställning gällande ägandedominans gällande medie- och underhållningsbranschen 

och att deras närvaro i ett mer globaliserat samhälle är påtagligt. Det forskningen debatterar 

kring är vilken effekt detta har och om det går att tala om en amerikanisering eller inte.  

6. Metod  

Denna uppsats bygger på data från en kvantitativ innehållsanalys av sändningar från SVT:s 

Rapport. Sändningarna har ägt rum mellan år 1980 och år 2017 i anslutning till de norska och 

amerikanska valen.  
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6.1 Kvantitativ analys 

För att besvara de frågeställningar som uppsatsen tar upp har en kvantitativ innehållsanalys 

genomförts. Uppsatsen ämnar besvara frågor såsom hur frekvent de olika valen förekommer i 

Rapports sändningar samt hur stort utrymme valen ges. För dessa ändamål är en kvantitativ 

innehållsanalys ett användbart verktyg (Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., 

Wängnerud, L, 2010 s. 223).  

6.2 Urval och avgränsningar 

Att undersöka USA är intressant med tanke på deras särställning på den globala 

mediemarknaden och den form av amerikanisering som har presenterats tidigare i teoridelen. 

Att Norge får stå som motpart är meningsfullt då Norge passar in väl för att applicera Prakkes 

modell av nyhetsvärdering. Sverige delar europas längsta landgräns med Norge och är därmed 

geografiskt mycket närmre än USA. Ytterligare faktorer som gör Norge intressant att 

undersöka är att Sverige och Norge har varit ett och samma land tidigare samt att svenska och 

norska är språkligt väldigt lika, vilket ger en kulturell närhet till Norge som är intressant att 

ställa mot det mer geografiskt avlägsna, men inflytelserika, USA. Att ställa Norge mot USA 

möjliggör även ett resonemang kring traditionella gemenskaper kontra nya mer gränslösa 

gemenskaper. 

De sändningarna som ligger till grund för denna uppsats har observerats i samband med 

Norge och USAs stortings- respektive presidentval. För att få en så pass omfattande bild som 

möjligt över hur Rapports nyhetsvärdering kring de olika ländernas val sett ut, undersöktes tio 

dagar i anslutning till varje enskilt val. Observationen startade en vecka innan valdagen för 

respektive land och avslutades två dagar efter valet. Beslutet att observera tio dagar/val 

gjordes efter en övervägning av tidsresurser för uppsatsen. Att fördela dessa tio dagar med 

start en vecka innan valen och med slut två dagar efter valen gjordes efter logiken att en 

naturlig start för en mer intensifierad rapportering kring valen borde ske med start en vecka 

innan valen. De två dagarna efter valen borde i sin tur ge en indikation på Rapports 

nyhetsvärdering av själva utgången av sagda val. För denna uppsats observerades Rapports 

huvudsändning, som i de allra flesta fall startat klockan 19.30, alternativt klockan 19.00, och 

pågick i 30 minuter (ett fåtal av sändningarna var 25 respektive 15 minuter långa).  

Som exempel ägde det senaste valet i undersökningen rum den 11 september 2017. 

Undersökta datum som ingått i denna uppsats blir därmed 4-13 september för just detta val. 



 

19 

Undersökningen sträcker sig från det amerikanska valet 1980 till det norska valet 2017. Under 

denna period ägde tio val rum per land. Totalt observerades 199 sändningar av Rapport (1980-

11-01 fanns inte Rapport tillgängligt i SMDB). Totalt sett gav detta urval en sändningstid på 

94,76 timmar. Tidtagningen har startat i samma sekund som sändningen synts i rutan och 

avslutats i samma sekund som sändningen avslutats (när det blivit svart i rutan alternativt när 

ett nytt program börjat).  

Under årens gång har upplägget för Rapport i viss mån ändrats. I vissa sändningar ingår 

sportnyheter, under vissa perioder ingår A-ekonomi i Rapport som några exempel. Vi har inte 

gjort någon skillnad på dessa sändningar utan sett dessa inslag som en form av 

nyhetsvärdering och därför inte gjort någon skillnad i tidtagningen av dessa sändningar kontra 

de sändningar utan återkommande inslag. Allt som funnits med i Rapports sändning har 

därmed undersökts, från programmets början till slut. En yttre avgränsning för att spara tid 

skulle kunna ha exkluderat till exempel väderleksrapporterna, såsom Åsa Nilsson rapporterar 

att Asp gjort i en medievalsundersökning då väderleksrapporten med högsta sannolikhet inte 

skulle handla om politiska val (Nilsson, 2010, s. 131). Detta gjordes i slutändan inte då 

tidtagningen bedömdes bli enklare att utföra på ett korrekt vis och med god 

interkodarreliabilitet om väderleksrapporten inkluderades i undersökningen.   

6.3 Insamling och genomförande 

Insamlingen av materialet har gjorts via SMDB:s audiovisuella arkiv (Svensk Mediedatabas) 

på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Insamlingen är gjord under november 2017 och vid 

tiden för insamlandet fanns TV-sändningar i svenska marknätet från 1979 och framåt 

tillgängliga i databasen.  

En pilotstudie genomfördes för att observera hur Rapport var uppbyggt, vilka olika 

återkommande segment som fanns med och hur transitionen mellan inslagen såg ut. 

Pilotstudien visade att segmentet ”dagens rubriker”, där nyhetsankaret redogör för några av 

dagens större nyheter i programmets inledning, har varit en återkommande punkt i alla 

sändningar. Det bestämdes att den tiden som ägnas åt ett eventuellt val i detta segment inte 

skulle räknas till inslagstiden, men att segmentet fick egna variabelvärden som tydligare 

kunde visa Rapports nyhetsvärdering, så som om det nämnts och vilken plats valet fått i 

segmentet.   

Kodarna har samlat in data på varsin dator i ett enskilt forskarrum på Kungliga Biblioteket 

audiovisuella avdelning. Varje enskild kodare har observerat ett val (totalt tio sändningar) i 
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taget med början i det amerikanska valet 1980 respektive det norska valet 1981. Datan har 

sedan sammanställts i ett Exceldokument på en gemensam dator efter varje genomförd 

observation enligt kodschemat (se bilaga 1.1) som upprättades innan observationerna 

påbörjades. Ett gemensamt kodanvisningsdokument upprättades också som regelbundet 

konsulterades och inslag där frågor som uppstod diskuterades mot bakgrund av dokumentet 

mellan kodarna. Därefter har respektive kodare gått vidare med det andra landets nästföljande 

val (det vill säga norska valet 1985 och det amerikanska valet 1984). Varje kodare har 

observerat sammanlagt tio val vardera – fem amerikanska och fem norska.   

Under insamlandet revideras metoden totalt två gånger. I arbetet med att ange vilken 

sändningsplats ett inslag hade i den aktuella Rapportsändningen bestämdes det att flera inslag 

om samma ämne skulle räknas som ett inslag, istället för flera separata. Även i de fall då 

nyhetsankaret avslutar sändningen med att sammanfatta dagens rubriker och ett av valen tas 

upp alternativt att ankaret ”puffar” för en extrainsatt sändning, bestämdes det att denna tid 

skulle räknas in i inslagets totala sändningstid då detta kan ses som nyhetsvärdering och 

därmed borde ingå i studien.   

Inför insamlandet av data bestämdes följande:  

● I de fall då ett inslag påannonseras mot bakgrund av ett val, men där valet inte 

återkommer i det aktuella inslaget, har detta inte räknats med. Det aktuella valet måste 

nämnas, ställas i relation till eller på annat sätt figurera i ett inslag för att räknas. Ett 

exempel rörde norska fiskare, och hur de påverkas av eventuella riksdagsbeslut men 

där inslaget inte kretsade kring valet i sig.  

● För att en korrespondent ska kunna bedömas vara på plats i kodschemat (se bilaga 1) 

var det tvunget att stå bortom allt tvivel att en korrespondent faktiskt befann sig på 

plats i det aktuella landet och rapporterade därifrån. Det var tvunget att framgå 

antingen i påannonseringen eller i bylinen av inslaget, i en ”ståuppa” eller en ”prata” 

framför kameran alternativt att korrespondenten rapporterade via telefon för att det 

skulle kunna bedömas att en korrespondent var på plats.  

● I de fall där nyhetsankaret eller en annan reporter i studio enbart pratar om valet och 

visar still- eller rörliga bilder har detta benämnts som ett telegram och inte som ett 

inslag.  
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6.4 Metoddiskussion 

För att få fram material som på ett meningsfullt sätt kan analyseras har en kvantitativ 

innehållsanalys valts. Metoden är effektiv i sin utformning när den data som ska undersökas 

består av en stor mängd material. Förekomsten av inslag och/eller telegram som rör 

amerikanska eller norska val i Rapportsändningar och dess innehåll i form av valbevakning är 

mätbara i termer av volym och frekvens, och är meningsfulla att ställa mot varandra för att se 

likheter, skillnader och korrelationer (Nilsson, 2010, s. 123). I detta fall är målet med 

undersökningen avgränsad till enbart frekvenser och volymer. Innehållet i sig har inte 

analyserats närmare, varvid frågan om huruvida två lika långa inslag som behandlar samma 

ämne men från två olika vinklar är att betrakta som likvärdiga inte ämnas besvaras. Det är 

endast frekvensen och volymen som är av intresse när det gäller tiden i inslagen/telegrammen.  

I en kvantitativ innehållsanalys är det av yttersta vikt att materialet uppfyller vissa kriterier.  

6.4.1 Objektivitet 

I den kvantitativa innehållsanalysen måste resultatet vara tolkat av respektive kodare på ett 

sådant sätt att risken för olika tolkningar av samma material minimeras. Vanliga 

tillvägagångssätt för att säkerställa detta är att sätta upp tydliga urvalsdefinitioner och att 

använda ett strängt analysschema tillsammans med ett tydliga kodanvisningar (Nilsson, 2010, 

s 122). En annan aspekt av objektiviteten i en kvantitativ innehållsanalys är problematiken i 

att den som tar del av forskningsresultatet inte nödvändigtvis har samma bild som forskarna 

av vad som utgör materialet. I denna uppsats har varje inslag som rör ett val på ett eller annat 

sätt räknats med i resultatet, tillsammans med eventuella ”puffar” eller påannonseringar för 

extrasändningar. Det är inte säkert att en annan forskare eller en större publik skulle anse att 

sådana inslag i en Rapport-sändning har att göra med valet i sig. Även inslag som på ett eller 

annat sätt nämner valet i relation till ett annat ämne har också räknats med i resultatet och 

även där kan det diskuteras huruvida ett sådant inslag faktiskt är relevant att räkna med, eller 

om valet bara används som en ”språngbräda” in i ämnet. För att försäkra objektiviteten sett till 

denna aspekt har undersökningens definitionsramar lyfts in i uppsatsen.  

6.4.2 Interkodarreliabilitet  

I en innehållsanalys är det meningsfullt att lyfta in frågan om interkodarreliabilitet, som spelar 

in i undersökningens objektivitet. Interkodarreliabilitet avser hur materialet fördelas mellan 

respektive kodare (forskare). För att öka reliabiliteten i kodningen har materialet disponerats 

mellan kodarna så att inte en kodare enbart ser på de norska valen och en annan på de 
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amerikanska valen. Istället har materialet delats upp genom att valen disponeras jämnt mellan 

kodarna på sådant vis att kodarna byter land efter varje val. Detta tillvägagångssätt syftar till 

att undvika att resultatet blir skevt på grund av kodarnas olika tolkningar, och därmed försäkra 

interkodarreliabiliteten (Nilsson, 2010, s. 147). Ytterligare åtgärder som tagits för att 

säkerställa interkodarreliabiliteten för undersökningen är den diskussion som förts mellan 

kodarna som tidigare nämnts, samt att kodarna observerat samma Rapportsändningar 

individuellt med identiskt resultat (vid ett av dessa avsnitt skilde en sekund i inslagets längd, 

men med tanke på den stora kvantitet av data som samlats in, anses differensen på en sekund 

inte påvisa någon brist i interkodarreliabilitet). 

6.4.3 Validitet  

Validitet brukar definieras på följande tre sätt: 1) överensstämmelse mellan teoretisk 

definition och operationell indikator; 2) frånvaro av systematiska fel; och 3) att mäta det man 

påstår man mäter (Esaiasson et al, 2010, s. 63). Författarna delar dock upp tidigare definition 

till begreppsvaliditet (punkt 1 och 2) samt resultatvaliditet (punkt 3), vilket är de former denna 

uppsats ämnar följa.   

Uppsatsen har, enligt författarna, en god begreppsvaliditet. Vid samhällsvetenskapliga studier 

skapas ofta forskningsfrågor med hög abstraktionsnivå, då dessa ofta är de ”intressanta” 

frågorna att svara på, så som t.ex. ”socialt kapital”. När en forskningsfråga har en hög 

abstraktionsnivå innebär det en utmaning att skapa god begreppsvaliditet. Denna uppsats har, 

enligt författarna, inte en hög abstraktionsnivå i sin frågeställning. En kvantitativ 

innehållsanalys har tidigare i uppsatsen motiverats som bästa undersökningsform, och de 

variabler som använts i uppsatsen svarar tydligt på de frågeställningar som ligger till grund 

för undersökningen. Förutsättningarna för undersökningens utförande (miljö, tydliga 

kodanvisningar etc.) som tidigare presenterats borde även det vara en indikation på god 

reliabilitet (Esaiasson et al. 2010, s. 70).  God reliabilitet i kombination med god 

begreppsvaliditet ger förutsättningar för god resultatvaliditet (Esaiasson et al, 2010, s 70). 

Detta anser författarna för uppsatsen är uppnått med hänvisning till den information och 

åtgärder som presenterats i detta kapitel.  

Innan uppsatsen går in på resultat, analys och diskussion vill författarna förtydliga att 

resonemang som förs kring public service i återstående del är enbart grundade i de resultat 

den kvantitativa undersökningen fått fram gällande Rapport. Aspekter som extrainsatta 

program gällande de olika ländernas val har inte tagits med. Det är möjligt att dessa 
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sändningar skulle ge en annan bild av SVT:s bevakning av de två ländernas val. Det är därför 

svårt att dra några generella slutsatser om SVT som helhet, eller göra några statistiskt 

säkerställda uttalanden om huruvida de lever upp till sin målsättning och de punkter som 

utgör deras sändningstillstånd 

Att diskutera SVT:s sändningsuppdrag på basis av undersökningen motiveras dock med att 

Rapport är SVT:s största nyhetsprogram, som således borde var det nyhetsprogram som i 

störst utsträckning ska representera det uppdrag SVT har gentemot allmänheten.  

7. Resultat och analys 

7.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Resultatet av undersökningen presenteras här med hjälp av beräkningar och grafer från Excel. 

Tiderna som presenteras är angivna i sekunder, detta för att få en så exakt procentsats som 

möjligt vid jämförande mellan de olika valen. När sekunder omvandlats till minuter och 

timmar görs det i form av hela timmar och minuter. En halv minut anges med andra ord som 

0,5 minuter och 45 sekunder som 0,75 minuter. Vid jämförande av de olika valen presenteras 

flera jämförelser i procent av Rapports sändningar. Detta då det ger en mer rättvis bild över 

hur stor plats de olika valen får, då den totala sändningstiden av Rapports sändningar under 

åren skiftat i längd. Den längsta sändning som observerats var 3662 sekunder lång (61,03 

minuter) och var ett extra långt Rapport 1981 och de kortaste sändningarna var sändningar 

som var cirka 900 sekunder långa (15 minuter). 

7.2 Rapports sändningar – plats och tid 

Vid jämförande av de olika valen rubriceras valen efter land och årtal, där det första valet 

(USA 1980) presenteras först och det senaste (Norge 2017) presenteras sist i Figur 2. Det val 

som fick mest uppmärksamhet var det amerikanska valet 2016, då republikanernas Donald 

Trump besegrade demokraten Hillary Clinton (nu Hillary Rodham Clinton). 4719 sekunder 

(eller 78,65 minuter) av Rapports sändningar under detta val handlade om det amerikanska 

valet, vilket motsvarar 32,8% av all sändningstid under denna period. Det tidsmässigt 

närmaste valet var det norska valet 2017 som fick 792 sekunder (13,2 minuter) av 

sändningstiden, vilket motsvarar 5,3% av all sändningstid under denna period. Andra val i 

undersökningen som utmärker sig som välbevakade procentuellt sett är de amerikanska valet 

1980 (då Ronald Reagan vann över Jimmy Carter) som fick 19,8% av sändningstiden samt det 

amerikanska valet 2008 (då Barack Obama vann över John McCain och därmed blev den 
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första afro-amerikanska presidenten i USAs historia) som fick 21,7% av sändningstiden. Sett 

till totalen, dvs alla sändningar/land, får de amerikanska valen i genomsnitt 15,2% av 

Rapports sändningstid medan de norska valen får 4,5% av sändningstiden.  

 

Figur 2. Total sändningstid. En sammanställning av alla observerade val. Tiden är angiven i 

sekunder. Variabeln Tid är total inslagstid gällande enheten Val. Total tid är total 

sändningstid av Rapport gällande enheten Val och % av Rapport är hur stor andel av 

Rapports sändningar som berört de olika valen. 

I samma typ av jämförelse (dvs procent av sändningen) men av enskilda sändningar är det stor 

övervikt för de amerikanska valen. Den sändning som fick enskilt störst utrymme i en 

Rapportsändning ägde rum under det val som även fick störst utrymme totalt, det amerikanska 

valet 2016. Dagen efter Donald Trumps seger fick det amerikanska valet 81,7% av 

sändningstiden, eller 20,4 av totalt 24,97 minuter. Den sändning gällande de norska valen som 

fick störst procentmässigt utrymme i en enskild sändning var dagen efter valet 1981, ett val 
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där sittande statsminister Gro Harlem Brundtland (Arbeiderpartiet) förlorade valet till förmån 

för Kåre Willochs (Høyre). I denna sändning gavs det norska valet 26,5% av 

sändningsutrymmet, eller 8,43 av 31,83 minuter. 26,5% av sändningstiden placerar denna 

sändning på en tjugonde plats totalt. Med andra ord fick nitton enskilda inslag av de 

amerikanska valen mer plats i sändningen än det norska val som fick mest plats i en enskild 

sändning. Den sändning gällande de norska valen som fick näst mest utrymme procentuellt 

sett var två dagar innan valet 2005, som fick 21,2% av sändningstiden, eller 3,2 av 15,08 

minuter. Vid en undersökning av de 30 sändningar av Rapport där något av valen får störst 

procentuell plats av sändningen, var 28 av sändningarna om det amerikanska valen och två 

om de norska valen. 

Vid jämförelse av USA och Norges val för val framgår det av Figur 3 att inte ett enda av de 

norska valen fått lika mycket plats i Rapports sändningar som de amerikanska valen. De 

amerikanska valen 1984 och 1996 var de minst bevakade valen i Rapport med 8,0% av 

sändningstiden (24,23 minuter 1984 respektive 23,62 minuter 1996). Det norska val som fått 

störst andel sändningstid i Rapport var valet 1997 som fick 5,9% av sändningstiden (17,43 

minuter). Det skiljer alltså 2,1 procentenheter mellan de minst bevakade amerikanska valen 

och det mest bevakade norska valet, i de amerikanska valens favör. Av dessa procentuellt sett 

minst bevakade valen i USA får det amerikanska valet 1996 totalt 6,19 minuter mer 

sändningstid än det mest bevakade norska valet.  

 

Figur 3. Tid i procent. Stapeldiagram som visar hur stor andel av Rapports sändningar som 

berört de olika valen. 
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De norska valen har sedan 1981 legat på en jämn fördelning gällande procentuell andel av 

sändningarna. Skillnaden mellan 1997 års val på 5,9% och 2013 års val på 2,6% är endast 3,3 

procentenheter. P.g.a. den jämna fördelningen gällande de norska valen är det svårt att 

urskönja någon trend sett över tid, utöver att rapporteringen är just väldigt jämn. Skillnaden 

gällande de amerikanska valen är mycket större. Där skiljer det 24,8 procentenheter mellan 

2016 års val och valen 1984 och 1996. Det är även i USA:s fall svårt att urskönja någon tydlig 

trend sett över tid. De två valen som fått störst plats är 2016 och 2008, de två senaste valen 

USA fått en ny president. Även de följande två valen som fått mest utrymme (1980 och 1992) 

har varit då USA fått en ny president (1980 vann Ronald Reagan och 1992 vann Bill Clinton). 

De enda valen där en ny president fått mindre plats än när en sittande president vunnit var 

1988 då George H.W. Bush vann över Michael Dukakis samt 2000 då George W. Bush vann 

över Al Gore, som båda fick mindre plats än valet 2012 då Barack Obama, som sittande 

president, vann över Mitt Romney.  

Sett till faktisk tid sände Rapport 25597 sekunder (426,62 minuter eller 7,11 timmar) om det 

amerikanska valet medan det norska valet fick 7743 sekunder (129,05 minuter eller 2,15 

timmar) inslagstid (se Figur 1). Det ger en skillnad på 297,57 minuter (4,96 timmar) i fördel 

för USA, som trots övervikten hade färre antal minuter total sändningstid.  

Sett till antal sändningar där de olika valen nämns är det även här en klar fördel för USA (se 

Figur 4). De amerikanska valen nämns i 76% (75 av de 99 observerade sändningarna) medan 

de norska valen nämns i 43% (43 av 100 observerade sändningar). Det skiljer alltså 33 

procentenheter i hur ofta de olika länders val får plats i Rapports sändningar. 

 

Figur 4. Omnämnande i sändning. Cirkeldiagram som visar i hur många av Rapports 

sändningar som Norges respektive USA:s val nämnts.  

USA nämns i 75 sändningar och Norge nämns i 43 sändningar. Den totala sändningstiden 

gällande det amerikanska valen i Rapport uppgick i 25597 sekunder medan den totala 
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sändningstiden gällande Norge uppgick i 7743 sekunder. Figur 5 visar en beräkning av 

genomsnittlig inslagslängd och av figuren framgår det att det genomsnittliga inslagen gällande 

de amerikanska valen var 341 sekunder, eller 5,68 minuter och den genomsnittliga längden på 

inslagen gällande de norska valen var 3,00 minuter. Den genomsnittliga rapporteringen är 

med andra ord 2,68 minuter längre gällande de amerikanska valen än de norska när Rapport 

nämner valen i en sändning. Detta trots att de amerikanska valen nämns i fler sändningar än 

de norska.  

 

Figur 5. Genomsnittlig inslagslängd. Genomsnittlig längd (i sekunder) som varje sändning 

(där valen nämns) ger Norges respektive USA:s val. 

7.3 Rapports sändningar – nyhetsvärdering 

I Rapportsändningarna presenteras alltid några av sändningens ämnen som rubriker. Ibland är 

dessa bildsatta, ibland presenteras de utan bildsättning av Rapports studioankare. I Figur 6 

framgår det att de norska valen fick plats i 16% av sändningarna, medan de amerikanska 

valen fick plats i 41% av sändningarna. Totalt fick de amerikanska valen plats i 25 

procentenheter fler rubrikinslag än de norska valen. 

 

Figur 6. Omnämnande på rubrikplats. Cirkeldiagram över hur ofta Norges respektive USA:s 

val nämns i segmentet ”dagens rubriker”. 

Ytterligare en variabel som undersöktes gällande Rapports nyhetsvärdering var vilken typ av 

form rapportering de olika ländernas val skedde i. Figur 7 visar att i 73 av 75 (97%) 

sändningar som innehöll rapportering kring de amerikanska valen var typen av rapportering 
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inslag och 2 (3%) var telegram. 36 av 43 (84%) sändningar som berörde det norska valen var 

inslag och 7 (16%) var telegram. 

 

Figur 7. Nyhetsform. Cirkeldiagram över vilken typ av form rapportering av Norges och 

USA:s val tar. 

Om Rapport hade en korrespondent på plats vid rapporteringen kring valen var även det en 

variabel som undersöktes för att få en uppfattning kring Rapports nyhetsvärdering. Figur 8 

visar att vid 68 av 75 (91%) sändningar när det amerikanska valen nämnts har rapporteringen 

skett från en korrespondent på plats. I de sändningar det norska valen nämns har 

rapporteringen skett från en korrespondent i 37 av 43 sändningar (86%). 

 

Figur 8. Korrespondent på plats. Cirkeldiagram över hur ofta en korrespondent på plats 

rapporterat om Norge och USA:s val.  

En kategori där de norska och amerikanska valen står sig jämnt är i variabeln var i sändningen 

inslagen placeras (se Figur 9). Uträkningen är gällande medianen för varje val. De 

amerikanska valen har topplaceringarna även i denna kategori (2016, 1980 samt 2012) men 

överlag är det inte så stor skillnad länderna emellan. Gällande den genomsnittliga 

inslagsplatsen sett till medianen/val placerar sig USA lite bättre än Norge. Det enda val som 

placerar sig som toppnyhet efter uträkning av medianen var det amerikanska valet 2016. Värt 

att nämnas är även att sett till antal inslag som placerats först i sändning och således bör vara 

den tydligaste markören på högt nyhetsvärde har de amerikanska valen placerats först 18 
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gånger. Alla amerikanska val (förutom valet 2000) placerades en eller flera gånger som första 

inslag i en Rapportsändning. Valet 2016 placerades fem gånger på första inslagsplats och var 

det val som fick flest förstaplaceringar gällande inslagsplats. De norska valen placerades 

endast tre gånger på första inslagsplats (1981, 2013 och 2017). Det amerikanska valet 2016 

placerades med andra ord först i Rapport två gånger fler än alla de norska valen tillsammans.   

 

Figur 9. Inslagsplatsmedian. Tabell över vilken inslagsplats (mätt i median) valen får i 

Rapports sändningar samt genomsnittet av medianen (endast beräknat på de sändningar där 

valen nämns). 

7.4 Resultatanalys 

När resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen är fastställt framgår det tydligt att Rapport 

lägger mycket större fokus på det amerikanska valen än de norska. Varje variabel som använts 

i undersökningen har sammanställts och inte i en enda variabel finns det grund för att de 

norska valen har värderats högre än de amerikanska.  
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Rapporteringen kring de amerikanska valen har fått plats i fler sändningar än de norska, fått 

mer tid/sändning, haft en mer framskjuten placering i sändningarna, haft större procent inslag 

än telegram, haft större procent korrespondent på plats och har till större procent placerats i 

segmentet ”dagens rubriker” än de norska valen. Som tidigare nämnt i resultatredovisningen 

har det amerikanska val som fått minst tid i Rapport fortfarande – och med relativt stor 

marginal – fått mer tid än det norska val det rapporterats mest om. Ett talande exempel för den 

amerikanska dominansen är att de fem, procentuellt sett, mest bevakade norska valen 

tillsammans fick 405 sekunder (6,75 minuter) mindre inslagstid än det enskilt mest 

välbevakade amerikanska valet (2016). Samma val placerades även på första inslagsplats i 

Rapport två gånger fler än alla de norska valen tillsammans.  

Prakkes modell för nyhetsvärdering ger oss tre avstånd att ta hänsyn till – det rumsliga, det 

tidsmässiga och det kulturella. Teknikens och Tv-mediets förutsättningar gör att det 

tidsmässiga avståndet inte blir en lika stor faktor. Svenska Tv-tittare kan nås av både nyheter 

från Norge och USA ungefär samtidigt och eftersom valen bevakas i realtid är det tidsmässiga 

avståndet inte en faktor som direkt påverkar nyhetsvärderingen.  

Om det geografiska avståndet appliceras med utgångspunkten att det som sker närmare 

Sverige skall värderas högre av svenska medier borde det norska stortingsvalet röna högre 

intresse än det amerikanska. I undersökningen framgår raka motsatsen.  

Det norska stortingsvalet 1997 är det – i Rapport – mest bevakade valet, med sina 5,9% av 

den totala sändningstiden under de tio dagarna som utgör mätperioden. Valet märker ut sig 

med tanke på att det högerorienterade Fremskrittspartiet fick 9% fler röster än året innan, och 

utökade sitt antal mandat i Stortinget från 10 platser till 25 platser (Aardal et. al, 2003, s. 15). 

Huruvida detta spelar in i Rapports nyhetsvärdering är svårt att säga, eller om det beror helt 

eller delvis på andra orsaker.  

De minst bevakade amerikanska valen är valet mellan Ronald Reagan och Walter Mondale 

1984 respektive mellan Bill Clinton och Bob Dole 1996, som båda upptog 8% av den totala 

sändningstiden i Rapport under respektive mätperiod. Detta gör att det minst bevakade 

amerikanska valet fortfarande får 2,1% mer av sändningstiden än det mest bevakade norska 

valet. Gemensamt för dessa båda val är att en redan sittande president blir omvald (Reagan 

vann valet innan, 1980, och Clinton vann valet innan, 1992).  
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Detta visar att Rapport uteslutande värderar nyheter om det amerikanska presidentvalet högre 

än det norska stortingsvalet. Enligt Prakkes modell för nyhetsvärdering borde Sveriges 

grannland Norge, i en aspekt av modellen, värderas högre med tanke på att det geografiska 

avståndet är mycket mindre jämfört med USA. Trots detta ger resultatet av undersökningen en 

tydlig bild av motsatsen. 

För att förklara detta kan Prakkes tredje variabel för nyhetsvärdering appliceras – det 

kulturella avståndet. Sverige och Norge har flera gemensamma beröringspunkter inom 

näringslivet, en gemensam historia genom den Svensk-norska unionen på 1800-talet, talar 

snarlika språk och har starka folkliga band sinsemellan. Mycket talar med andra ord för att 

Sveriges kulturella avstånd till Norge borde vara närmare än till USA. Men som presenterat i 

den andra delen av uppsatsen teoretiska ramverk går det att argumentera för en mer 

globaliserad och i viss mån amerikaniserad värld.  

USA:s dominans gällande ägande i den globala mediemarknaden tillsammans med 

Hollywoods särställning inom underhållningsbranschen gör att vi i en digitaliserad ålder 

lättare kan ta del av de globala nyhets- och underhållningsinslagen. Sverige är ett i-land och 

har bra uppkoppling mot internet, och en stor andel av befolkningen har tillgång till och 

använder internet dagligen (IIS, 2017, s. 10-12). Kombinationen av dess två faktorer torde 

innebära att den svenska befolkningen har bra förutsättningar för att bilda en nära kulturell 

relation med USA, då det potentiellt finns en ständig närvaro av den amerikanska kulturen hos 

den uppkopplade svensken idag.  I globaliseringsteorin argumenteras det för att landsgränser 

mer och mer suddas ut och att individer känner mer och mer gränslös gemenskap, bland annat 

av Manuell Castells. Castells presenterar begrepp så som networked individualism och 

networked communities. Här argumenterar Castells för att individer baserar sin gemenskap 

mer kring egna värderingar och intressen, och mindre kring mer traditionella faktorer som 

t.ex. landsgränser. Med den ägande dominans inom medievärlden och Hollywoods dominans 

inom underhållningsbranschen, borde förutsättningarna för att individer skapar sig ett intresse 

för USA vara stor, då landet är en ständigt närvarande faktor.  

Sett till resultatet av uppsatsen undersökning framgår det att Rapports nyhetsvärdering lägger 

större vikt vid den kulturella närheten än den geografiska närheten, då den tidsmässiga 

aspekten kan motiveras vara satt ur spel, då vi kan ta del av nyheterna snabbare via TV än 

t.ex. tidning, samt att undersökningen använt samma tidsintervall med hänsyn till dagar 

undersökta innan och efter valen. Prakkes modell för nyhetsvärdering är från 1969. Under 
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åren som gått har många förutsättningar för nyhetsvärdering ändrats, och med resultatet av vår 

undersökning i ryggen går det att argumentera för att denna modell av värdering börjar bli 

förlegad.  

7.4.1. Amerikansk elitcentrering 

Ett konkret exempel på Galtung och Ruges teorier om elitnationer som en variabel i 

nyhetsvärderingen går att applicera på nyhetsflödet under hösten 2017.  

Under senare halvan av augusti och början av september 2017 härjade orkanen Harvey i 

Västindien, den karibiska övärlden och i södra USA. Orkanen skördade ett 90-tal människoliv 

– den absoluta majoriteten av offren kom från USA – och i Sverige fick händelsen stor 

uppmärksamhet genom uppslag i tidningar och nyhetssändningar. Samtidigt drabbades 

sydöstra Asien av det värsta monsunregnet på 40 år under juli och augusti, vilket medförde 

översvämningar och jordskred i Indien, Pakistan, Nepal och Bangladesh. Över 1200 

människor miste livet i ovädret, men nyheten om monsunregnet rönte enbart mindre rubriker 

och notiser i svensk press. (Medierna i P1, 2017) 

Det geografiska avståndet mellan länderna i Asien respektive USA jämfört med Sverige är 

relativt likvärdiga. Länder som Pakistan och Indien ligger faktiskt närmare Sverige rent 

geografiskt. Trots detta rönte nyheten om Harveys framfart i USA, och de medföljande 

dödssiffrorna, mer intresse från svenskt håll än det högre antalet dödsoffer och fysiska 

skadorna från monsunregnet i Asien.  

Detta kan förklaras genom att USA:s särställning på den globala mediemarknaden och 

inflytande i västerländsk kultur bidrar till att ge landet status som ”elitnation” när det gäller 

nyhetsvärdering. Den mediepolitiska och ekonomiska dominansen på världsmarknaden, 

tillsammans med den kulturella dominansen mot bakgrund av Hollywoods framväxt under 

1900-talet, gör USA till ett inflytelserikt land i svensk medias globala utblick.  

Även om Norge är medlem i NATO, har stora oljetillgångar och en betydande exportindustri 

kan det argumenteras för att landet inte har samma kulturella inflytande på världsarenan, då 

norska kulturyttringar inte har samma genomslag som amerikansk kultur. Skillnaden i 

befolkningsmängd är ytterligare en faktor som skulle kunna spela in i den nyhetsvärderingen 

som görs mellan de två länderna (323 miljoner jämtemot Norges 5,2 miljoner) (UN Data, 

2018).  
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Elitcentreringen är även applicerbar på enskilda personer. De mest bevakade valen i de 

observerade Rapportsändningarna är (i fallande ordning):  

1. 2017-års val mellan Donald Trump (rep) och Hillary Clinton (dem)  

2. 2008-års val mellan Barack Obama (dem) och John McCain (rep) 

3. 1980-års val mellan Ronald Reagan (rep) och Jimmy Carter (dem) 

I dessa val segrade Donald Trump, Barack Obama och Ronald Reagan.  

Ronald Reagan utmanade Jimmy Carter om presidentposten, och hade en bakgrund inom 

Hollywood och filmbranschen. I valet vann Reagan majoriteten av rösterna i 44 stater mot 

Jimmy Carters 7 (inklusive Washington D.C.), och är till dags dato den enda amerikanska 

presidenten med en bakgrund inom filmbranschen.  

Barack Obama var och är till dags dato den enda afro-amerikanska presidenten, och valdes till 

president mitt under den globala finanskrisen 2008. Obama vann över John McCain med 

majoritet i 28 stater mot 22.  

Donald Trump vann över Hillary Clinton i valet 2016. Clinton var den första kvinnliga 

presidentkandidaten i USA:s historia och hade en gedigen bakgrund inom politiken, medan 

Donald Trump i hög grad var en omskriven affärsman och reality Tv-profil. Trump vann 

majoriteten av staterna med 30 stater mot 20.  

De profiler och aktörer som förekommer i media och benämns som elitpersoner av forskare är 

ofta personer med höga positioner i samhället och näringslivet och vars beslut påverkar 

människor i någon grad. Andra aspekter av elitcentrering kretsar kring personer som har en 

speciell eller ovanlig livsstil, uppseendeväckande yrken eller fritidsintressen och tjänar 

mycket pengar eller bor fint. (Ghersetti, 2012, s. 213)  

Alla de tre tidigare nämnda presidenterna vars respektive val tillhör de tre mest välbevakade i 

undersökningen, och det är relevant att applicera kriterierna för elitcentrering på dessa. Även 

Harcup och O’Neills teori (2001) om att sensationella, avvikande händelser värderas högt i 

nyhetsvärderingen är applicerbart i det här fallet. 

Reagans bakgrund inom skådespeleri är ett uppseendeväckande yrke. Obama är i sig en 

uppseendeväckande presidentkandidat som den första afro-amerikanska kandidaten, och 

också en avvikelse i det amerikanska politiska klimatet. Trump å sin sida har både en 



 

34 

särställning som en skandalomsusad kandidat, men också som en affärsman högt uppsatt inom 

näringslivet. Samtidigt är Hillary Clinton den första kvinnliga presidentkandidaten, och det 

kan argumenteras för att dessa faktorer tillsammans samverkar för att göra 2016-års 

presidentval i USA till mätningens absolut mest bevakade, sett till sändningstid och 

nyhetsvärdering.   

Ytterligare en aspekt som talar för att USA kan rubriceras som en elitnation och 

presidentkandidaterna som elitpersoner går att urskönja i teorin kring globalisering, att 

individer känner mer intressebaserad gemenskap. Som vi redan argumenterat för finns en 

ständig närvaro av amerikanska influenser inom både medievärlden och 

underhållningsbranschen, och borde leda till större intresse kring USA hos den enskilde 

individen. Antar vi att detta är korrekt, torde människor utanför USA:s gränser – i alla fall i 

traditionella västerländska länder – bli mer och mer intresserade av amerikansk politik då 

vinnaren av presidentvalet i folkmun ofta benämns som ”the leader of the free world” och 

därmed blir en elitperson med närmare band till resten av världen än tidigare. 

7.4.2 Förändring över tid 

En av frågeställningarna i undersökningen var att undersöka huruvida det gick att utläsa 

någon förändring över tid. Den undersökta perioden sträcker sig över 37 år, och det är 

relevant att se om intresset för något land har minskat eller ökat över tid.  

Av det som går att utläsa av undersökningen är det svårt att dra några tydliga slutsatser 

gällande förändringar i den faktiska sändningstiden. De norska valen pendlar mellan 

lägstanoteringen på 2,6% av sändningstiden, och toppnoteringen på 5,9%. Som tidigare nämnt 

mättes toppnoteringen under norska valet 1997 då Fremskrittspartiet ökade med 9%. Under 

senare år har dock partiet ökat sina mandat i norska stortinget och fått över 20% i valet 2005 

och 2009, och ingen av dessa val har nått upp över 5% av sändningstiden, vilket leder till 

slutsatsen att det inte primärt var närvaron av ett högerorienterat parti i valet som ledde till en 

ökad bevakning från Rapports håll. Det var inte heller första gången som Fremskrittspartiet 

fick stort mandatantal i Stortinget, 1989 fick partiet ca 13% av rösterna, så det går inte heller 

att förklara Rapports toppnotering 1997 med att partiet gjorde ett sensationellt starkt val.  

I fallet med de amerikanska valen är förändringen över tid också tvetydig. Någon tydlig 

tendens åt något håll går inte att utläsa. Istället verkar det främst vara presidentkandidaterna 

själva som bidrar till att sändningstiden ökar. Elitcentreringen och sensationsaspekten i 

nyhetsvärderingen är den tendens som tydligast visar sig i resultatet. Det skall dock nämnas 
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att de tre senaste valen i USA alla har tillhör topp fem av de mest bevakade valen. Samtidigt 

går de andra två valen långt bak i tiden (1980 och 1992). Denna uppsats har berört möjliga 

faktorer som har att göra med utfallet av undersökningen. Men för att förstå resultatet bättre 

föreslås ytterligare forskning av sändningarna av en mer semiotisk natur.    

Avslutningsvis vill även författarna nämna en observation som inte är statistiskt fastställd, 

men som enligt båda författarna varit påtaglig, och det är en form av amerikanisering av 

Rapports valbevakning av det amerikanska valet. Vinjetter med dramatisk musik så som 

Rockys musikspår över bilder på presidentkandidaterna och vajande amerikanska flaggor har 

figurerat frekvent, framför allt i de senare årens valbevakningar. Någon sådan dramatisering 

har inte, till författarnas vetskap, något av de norska valen åtnjutit. Vinjetterna gällande de 

amerikanska valen går hand i hand med tidigare presenterad forskning som menar att politisk 

journalistik mer och mer går ut på att framställa politik som spel och strategi och med mindre 

fokus på sakfrågor. En vinjett med dramatisk och storslagen tematisk musik där två 

presidentkandidater ställs mot varandra kan påstås vara att dra gestaltningen mot spel till sin 

extrem inom journalistik och Hollywood-influenserna ter sig tydligt i detta avseende.   

8. Diskussion 

Resultatet av den här undersökningen gav ett intressant och väldigt talande resultat. Den 

amerikanska dominansen i nyhetsrapporteringen visade sig vara total, och även om Norge i 

samtliga fall uppmärksammas både innan valet och efter, ligger de norska mätningarna 

konsekvent under de amerikanska.  

Anmärkningsvärt bland de amerikanska valen är den inbördes skillnaden – hur mycket det 

skiljer i sändningstid från val till val. Med hjälp av det teoretiska ramverket med fokus på 

elitcentrering och sensationsaspekter går det att utröna ett återkommande mönster i form av 

att val där anmärkningsvärda eller skandalomsusade presidenter kandiderar röner stort 

intresse från Rapportredaktionens håll. Upprinnelsen till undersökningen – den upplevda 

dominansen av Donald Trumps presidentkandidatur i rapporteringen – visade sig också vara 

det val som åtnjöt tveklöst mest sändningstid.  

Mycket av den tidigare forskningen inom politisk journalistik pekar på att politik mer och mer 

framställs som spel och strategi och att det skett en medialisering av politiken. Med detta i 

åtanke går det möjligtvis utröna en trend inom bevakningen av den amerikanska politiken, då 

de tre senaste valen alla placerar sig topp fem av de mest bevakade valen. De (statistiskt ej 
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fastställda) observationer som gjorts i denna uppsats om fler och fler dramatiska musiksatta 

vinjetter om det amerikanska valen pekar på en utveckling i linje med tidigare forskning. Att 

fortsätta forska inom detta ämne ter sig både relevant och intressant för att se om dessa 

observationer stämmer och vilka konsekvenser som kan komma ur detta.  

8.1 Amerikansk dominans 

Resultatet ger oss anledning att diskutera vad den amerikanska dominansen i rapporteringen 

kan få för fortsatta konsekvenser. När ett monsunregn i Asien som kräver 1200 människoliv 

får enstaka notiser, medan en orkan på amerikanska östkusten som kräver 90 dödsfall får 

uppslag efter uppslag.  

I en tid där diskussioner förekommer om vad medieskuggan över tredje världen kan få för 

konsekvenser är det intressant att se resultatet i ett större perspektiv (Mast, 2012). Det kan 

diskuteras vad den amerikanska politikens dominans i rapporteringen, i förhållande till 

Sveriges grannland Norge, säger om SVT:s nyhetsvärdering vid händelser i övriga världen. 

Om nyhetsvärderingen väger så starkt som undersökningen visar mot ett amerikanskt fokus 

riskerar flera andra politiska händelser och valrörelser att hamna i skymundan.  

I en nyhetsartikel från TT, publicerad på SVT Nyheters webbsida i augusti 2016, tas exemplet 

med flyktingkrisen och drunkningsolyckor på Medelhavet upp. Där pekar Utrikespolitiska 

institutets-direktör Mats Karlsson på att “mänskliga öden” på Medelhavet hamnar i 

skymundan av andra världspolitiska problem. Karlsson tar upp Brexit (Storbritanniens uttåg 

ur EU), militärkuppförsöket i Turkiet och Trumps presidentkandidatur som exempel på 

händelser som drar fokus från flyktingkrisen i Medelhavet. I artikeln lyfts också talespersoner 

för Läkare utan gränser och Rädda Barnen in, som båda pekar på en minskning eller 

stagnering i sin ekonomiska insamling till de nödställda. (TT, 2016) 

Lägg sedan till resonemanget kring en mer gränslös identifiering som diskuterats i den 

teoretiska delen, där det antas att värderingar och intressen spelar mer och mer roll för 

individens identitetsskapande än tidigare traditionella faktorer som t.ex. landsgränser. I 

uppsatsen har flera exempel presenterats om av globalisering och amerikaniseringens roll i ett 

gränslöst identitetsskapande, med tanke på särställningen inom ägandeformen av mediehus 

samt Hollywoods särställning inom populärkulturen. Lägger vi då till ytterligare en tydlig 

amerikansk influens, som Rapport – just i detta fall – ändå får anses vara med tanke på dess 

övervikt av rapportering kring det amerikanska valen, torde vi komma ytterligare ett steg 

närmare en hegemonisering av amerikanska influenser i det svenska samhället. Faktorer som 
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pekar på att vi möjligtvis kommer ännu mindre intresserade av händelser som inte sker med 

amerikansk anknytning. 

8.2 Konsekvenser i svensk politisk journalistik 

Att kommersialisering och marknadsmässiga drivkrafter påverkar journalistiken och 

nyhetsvärderingen är känt sen tidigare, men då Rapport och SVT är public service-företag och 

finansieras med statliga medel är det synnerligen angeläget att studera deras nyhetsvärdering 

och globala utblick. SVT ska, enligt sändningstillståndet, ha en ”mångfald i nyhetsurval [...] 

(som) kommer till uttryck i olika program”. Det här föranleder frågan om den amerikanska 

dominansen är försvarbart i termer av ”mångfald i nyhetsurval” – i varje fall när det gäller 

Rapport med tanke på dess ställning som det största nyhetsprogrammet i SVT.  

Med tanke på Donald Trumps mediala dominans i svensk press över till och med Sveriges 

statsminister Stefan Löfvén (som redogjorts för i uppsatsens inledning) föranleder det frågan 

vilka inrikes-angelägenheter som riskerar att prioriteras bort. Med Rapports 

verksamhetspolicy och inriktning i beaktning, där programmet ska ha inrikes- och 

utrikesrapportering med fokus på inrikes, kan det diskuteras huruvida den svenska politiska 

journalistiken i förlängningen blir lidande. Detta resonemang accentueras ytterligare mot 

bakgrund av den politiska journalistikens roll som en av de viktigaste formerna av 

journalistik, för att en befolkning i en demokrati ska kunna fatta informerade beslut och driva 

opinion (Strömbäck, 2012, s. 299). Om rapporteringen kring svensk politik får stå tillbaka till 

förmån för amerikansk politik, även i de inhemska svenska nyhetssändningarna, kan 

likriktningen riskera att bli ännu större än den redan är.  

Enligt Berglez har forskare börjat argumentera för att samhället håller på att växa ur sin 

nationella kostym, och att mer global journalistik borde produceras. Som vi argumenterat för 

tidigare så verkar den geografiska närheten inte spelat lika stor roll vid nyhetsvärderingen för 

Rapport. Med tanke på den trend vi ser att de senaste amerikanska valen får anses vara 

välbevakade, hade det varit av stort intresse att undersöka hur Rapport nyhetsvärderar de 

amerikanska valen gentemot de svenska valen. Detta tillsammans med undersökningar kring 

hur mycket plats inrikes kontra utrikesnyheter får i Rapport sett över tid, skulle ge en 

intressant indikation på om Rapport börjar växa ur den nationella kostymen, även om 

programmets policy är att fokusera på inrikesnyheter. 
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8.3 Avstånd i nyhetsvärderingen  

I presentationen och analysen av resultatet i denna uppsats lyfts Prakkes olika parametrar för 

nyhetsvärdering upp, framför allt en jämförelse mellan det geografiska och det kulturella 

avståndet. Där föreslår författarna att resultatet kan tolkas som om den kulturella aspekten 

spelar större roll än den geografiska, om antagande är att skillnaden mellan USA:s närhet till 

Sverige kontra Norges närhet till Sverige är större kulturellt än geografiskt sett. Detta skulle i 

så fall gå hand i hand med teorier kring de aspekter av globaliseringen där vi berört ett mer 

gränslöst identitetsskapande, där bland annat värderingar och intressen spelar en allt större roll 

medan nationsgränser spelar en mindre roll i individens identitetsskapande.  

Antar vi att teorin om att elitpersoner och elitnationer är av högt nyhetsvärde är korrekt, ter 

sig inte Rapports övervikt åt den amerikanska valbevakningen rimlig, då individer i allt större 

utsträckning blir exponerade för amerikanska influenser inom medie- och 

underhållningsbranschen. Vad detta får för konsekvenser är ett intressant ämne att forska 

vidare på, då den forskning som författarna av denna uppsats tagit del av går i sär.  

9. Slutsatser 

De ursprungliga frågeställningarna som ämnades undersökas var vilket lands val som 

prioriterades högst under mätperioden, vilket lands val fick mest sändningstid, och om det har 

skett någon förändring i förhållandet mellan de norska och amerikanska valen över tid . Vi 

kan konstatera utifrån denna undersökning att USA:s presidentval genomgående röner mer 

intresse och mer sändningstid. De amerikanska valen tar upp mer av Rapports totala 

sändningstid, och de tycks också värderas högre då nyhetsinslag rörande dessa val 

genomgående puffas mer frekvent i segmentet då nyhetsankaret presenterar dagens rubriker 

och dessa inslag hamnar också tidigare i sändningen, än de norska.  

Gällande förändringen över tid är det svårt att dra några definitiva slutsatser, men resultatet 

indikerar att de presidentkandidater som har ett högre sensationellt nyhetsvärde, eller kan 

betraktas som elitpersoner i större benämning än enbart “presidentkandidat”, tenderar att öka 

sändningstiden (att personen har högre befattningar i näringsliv eller dylikt). 

Teorier om nyhetsvärdering, globalisering och amerikanisering har legat till grund för denna 

uppsats. Dessa teorier har använts för att analysera resultatet som tyder på att en kulturell 

närhet till USA, i kombination med elit- och sensationsaspekter kring presidentkandidaterna 

och landet i sig bidrar till den amerikanska dominansen. En form av amerikanisering (i alla 
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fall av innehållet gällande undersökningens period) kan urskönjas i Rapport efter utförd 

innehållsanalys, då närvaron av de amerikanska valen är påtagligt större än de norska och 

trenden ser ut att mer gå mot en ökad klyfta snarare än en minskad sådan.  

Avslutningsvis har vi besvarat frågeställningen om vilket lands val som får mest sändningstid, 

vilket som prioriteras högst i sändningarna och hur förhållandet har sett ut över tid. Resultatet 

visar en mycket tydlig amerikansk dominans. Förslag på vidare forskning skulle kunna kretsa 

kring hur inslagen faktiskt ser ut, hur aktörer presenteras och det politiska spelet gestaltas, 

genom teorier om t.ex. framing. Detta för att få en djupare förståelse av det resultat som i 

denna uppsats har presenterats. Även etnografisk forskning gällande medieanvändare och 

vilka konsekvenser den amerikanska dominansen får skulle vara av stort intresse. 
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