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Abstrakt 

 

Jag har gjort en kvantitativ innehållsanalys av inslag i SVT:s Rapport och TV4:s Nyheterna 

under tre perioder. Undersökningen fokuserade på hur pass snuttifierade, trivialiserade och 

dramatiserade nyhetsinslagen är. Syftet var att se på utvecklingen under tjugo års tid sedan tv-

monopolet avskaffades och en kommersiell tv-kanal infördes och utgångspunkten för 

undersökningen var Kent Asps tidigare forskning som anser att dessa tre begrepp, inklusive 

begreppet personifiering, är utmärkande för kommersialiserad tv.  

 

De tv-nyheter som har ingått i min undersökning är Rapports och TV4-nyheternas sändningar 

från första veckan i december 1990, 2000 och 2010. De olika delarna som analyserades var 

längden på inslag, längden på soundbites, längden på bildbitar, vilka personer som intervjuas, 

vilka ämnesområden som sändningarna rapporterar om, om rapporteringen handlar om brott och 

om den tar upp dramatiska händelser. 

 

Resultaten visar att det skett en utveckling mot en viss form av kommersialisering inom tv-

nyheterna, men att den inte skiljer de olika nyhetsprogrammen åt så mycket som teorierna om 

kommersialisering tycks tro. 

 

Min slutsats var att även om båda nyhetsprogrammen har blivit mer kommersiella enligt Asps 

definitioner, betyder det inte att det journalistiska innehållet har blivit lidande. Störst skillnader 

visade snuttifiering och trivialisering. Detta kan visa vilka uttrycksformer som ligger i tiden, 

samt att ämnen som engagerar människor är viktiga för att nå framgång på publikmarknaden, 

oavsett om medieföretaget är annons- eller licensfinansierat. 
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1. Inledning 

 

Våren 2010 tog jag studieuppehåll och tillbringade en säsong på TV4:s aktualitetsredaktion. Som 

medarbetare på en av deras redaktioner kunde jag på nära håll studera de beslut som fattades 

rörande sändningarna. Allt som oftast handlade besluten, och diskussionerna kring besluten, om 

hur reklamen skulle ligga i sändningen och hur lång denna reklampaus var. Detta är en 

verklighet för de redaktionsmedarbetare som dagligen arbetar med nyhetsproduktion av något 

slag utanför public service-medierna måste ta hänsyn till. Det som fångade min nyfikenhet var 

om dessa beslut kom att synas i den slutgiltiga produkten? Kan man producera journalistik av 

samma kvalitet som de redaktioner som inte behöver ta hänsyn till dessa avbrott?  

 

Denna inledning redogör syftet med min undersökning. Jag beskriver i korthet mitt urval vad 

gäller det undersökta materialet och definierar också de begrepp som jag anser vara utmärkande. 

Bakgrundsdelen återger tidigare forskning på området och jag går även igenom min teoretiska 

utgångspunkt, den metod jag använt mig av samt de avgränsningar jag behövt göra. I 

analysdelen redovisar jag mina resultat och analyserar mitt material med hjälp av relevant grafik, 

och i den avslutande delen diskuterar jag vad jag anser mig ha kommit fram till samt föreslår vad 

kommande forskning inom ämnet kan gå vidare med. 

 

1.1 Syfte 

När jag först började intressera mig för detta ämne och tittade på tidigare forskning handlade i 

stort sett alla undersökningar om åren efter tv-monopolets avreglering. Det har gått tjugo år 

sedan dess och nya lagar och regler har tillkommit, men över tid finns det egentligen ingen 

statistik över hur utvecklingen av innehållet gått. Med den här uppsatsen undersöker jag därför 

hur nyhetsinslagen förändrats i SVT:s Rapport och TV4:s Nyheter de senaste tjugo åren. 

 

Jag gör tre nedslag: 1990, 2000 och 2010 och undersöker första veckan i december för de tre 

åren. Anledningen till att jag valt just första veckan i december är för att TV4 startade sina 

sändningar i september 1990 och i augusti 2010 införde Sverige en ny reklamlag enligt EU-

standard. Jag anser att december blir en bra månad för att dessa båda förändringar har hunnit 

etablera sig och de rutiner som redaktionerna jobbar efter borde ha hunnit anpassa sig till 

förändringarna. Just första veckan i december visade sig också vara en vecka då det 

nyhetsmässigt inte hände något utöver det vanliga. 
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1.2 Frågeställningar  

Den grundläggande frågan som Asp ställde sig 1995 var om den nya konkurrenssituationen, som 

inträffade i början på 1990-talet, inneburit att nyhetsbevakningen inom svensk television blivit 

mer kommersiellt inriktad? För att besvara den frågan har Asp brutit ner den i mindre 

frågeställningar (Asp 1995, s. 1-2), från vilka jag har hämtat min inspiration:  

– Har det funnits en utveckling mot en ökad kommersialisering av nyhetsrapporteringen i svensk 

television sedan införandet av en ny kommersiell TV-kanal? 

– Vilka likheter och skillnader finns det mellan de båda nyhetsprogrammen Rapport, i det 

licensfinansierade SVT och Nyheterna i det reklamfinansierade TV4? 

– Hur pass kommersialiserade är Nyheternas sändningar jämfört med Rapports? 

– Har Rapport tagit efter Nyheternas (eventuella) kommersialiserade framtoning?   

 

1.3 Definition av begrepp 

Kommersialisering 

Betyder något ”som i första hand tjänar vinstintressen” (Nationalencyklopedins hemsida, hämtad 

10 maj 2012). Kommersialisering handlar om att man ser sin målgrupp som konsumenter. 

Kommersialiserade nyheter blir därför vad publiken vill ha snarare än vad de bör ta del av. Detta 

kan i sin tur ge en stor publik (en stor mängd konsumenter) som annonsörerna kan rikta sina 

budskap till (Jönsson & Strömbäck 2007, s. 139). 

 

Snuttifiering 

Ett sönderhackat innehåll, med högt tempo, korta och lösryckta informationsbitar och utan att 

något egentligt sammanhang ges. 

 

Trivialisering 

Beskriver hur lättsamt och sensationsbetonat innehållet i nyhetssändningen är. 

 

Dramatisering 

Anger den dramatiska karaktären i innehållet; spänningsladdat och action-betonat, dels genom 

att titta på vad rapporteringen är inriktad på för typ av nyheter, dels hur stor uppmärksamhet 

dramatiska händelser får. 
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Soundbites 

Hur länge en person får prata utan att bli avbruten. Jämför med bildbitar som är motsvarande i 

bildsvekvenser. 

 

 

2. Bakgrund 

 

Det talas ofta talas om ”den goda journalistiken” - den sakliga och med hårda ämnen. Den utan 

vinstsyfte (Jönsson et al. 2007, s. 34 och 142; Jönsson & Strömbäck 2004, s. 6). Men 

prioriteringarna har ändrats och nyheterna har gjort en resa från det hårda mot det mer 

sensationella. I den pressutredning som kom ut i mitten på 1990-talet står det att det hör till 

massmediernas främsta uppgift att förse medborgarna med den information de behöver för att 

kunna ta ställning i olika samhällsfrågor, och både SVT och TV4 skriver i sina sändningsavtal att 

de ska verka för att ge medborgarna ”allsidig information” som behövs för att orientera sig i 

samhällsfrågor (Jönsson et al. 2007, s. 285). Det är däremot ganska fattigt formulerat om vad 

denna ”allsidiga information” innehåller. 

 

Kommersialiserade nyheter kännetecknas ofta av att de handlar om brott, dramatik, kändisar. 

Sådant som har en benägenhet att beröra och stimulera människors nyfikenhet, vilket är effektivt 

när man vill fånga en publiks uppmärksamhet. Och det är just det som är den drivande kraften i 

kommersialiserande journalistik; att attrahera så stor publik som möjligt (eller den publik som är 

intressant för annonsörerna) så att de genom annonsintäkter kan skapa vinster åt medieföretaget 

(Jönsson et al. 2007, s. 147 och 150). Det som gör denna typ av nyheter så attraktiva för själva 

publiken är att de inte ställer särskilt höga krav på kunskaper hos tittarna, vilket kan engagera 

den del av allmänheten som inte tilltalas av traditionell journalistik. 

 

Inom mediedebatten riktas ofta kritik mot att kommersialiseringen inom televisionen har 

utvecklats på bekostnad av journalistikens kvalitet. Detta är förstås bara ett sätt att se på saken, 

för man skulle lika gärna kunna förklara kommersialiseringen med att de publikorienteringar 

som görs resulterat i att publikens smak och efterfrågan tagits på allvar (Asp 1995, s. 3).   

 

1969 startade Rapport sina sändningar i TV2. 1972 ändrades sändningstiden till 19.30 och 

programmet utökade sitt innehåll och antog en redovisande hållning (Sveriges Televisions 

hemsida, hämtad 25 april 2012; Jönsson et al. 2007, s. 54). 1990 gjorde nyhetsprogrammet 
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Nyheterna entré. Det sändes i den kommersiella kanalen TV4. Redan från början siktade TV4 på 

att vara mer framåtlutade (Jönsson et al. 2007, s. 61) och i och med det slutade en era. Det som 

tidigare varit en radio- och tv-monopol utvecklades mot det vi har i dag. En mängd kanaler och 

program finns nu att välja mellan. Men från början var dessa två de som satte ramarna. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Mycket av den forskning som finns är från USA och beskriver amerikanska fenomen. Detta kan 

vara problematiskt eftersom situationen i USA och i Sverige är relativt olika. Till exempel har 

public service-TV aldrig fått något riktigt fäste i USA, medan den i Sverige har spelat en 

avgörande roll för samhällets attityd mot televisionen (Jönsson et al. 2007, s. 152).  

 

2.1.1 McManus marknader 

Bland de amerikanska forskarna ska ändå nämnas John H McManus som utvecklat en teori om 

marknadsstyrd journalistik. Marknadsteorin jobbar mot den journalistiska urvalsteorin där de 

redaktionella rutinerna verkar för att välja ut händelser med nyhetsvärde och publicera dessa. 

Marknadsteorin ser i stället organisationen, där redaktionen ingår, som ett företag, och som i 

likhet med andra företag måste förhålla sig till bland andra ekonomiska faktorer för att kunna 

leverera sin produkt och gå med vinst (McManus 1994, s. 85-86). 

 

En redaktion har i och med detta två typer av händelser att förhålla sig till: underhållande och 

orienterande. Underhållning är det som klassas som kommersialiserande nyheter och som berör 

och skapar inlevelse hos publiken, det vill säga ger publiken vad de efterfrågar. Denna typ av 

händelser har också en närhet till publiken för det som intresserar oss, är också något som vi kan 

relatera till och engagera oss i (McManus 1994, s. 120). Orienterande nyheter bör visserligen 

också kunna engagera publiken, men har inte alltid den närhet som krävs. I stället tillhandahåller 

dessa händelser information som medborgarna behöver för att kunna orientera sig i samhället 

och fatta välgrundade beslut. Det intressanta vägs mot det viktiga. I detta finner McManus att 

orienterande nyheter kostar mer att producera än underhållning, eftersom de normalt sett kräver 

en bakgrund till den aktuella rapporteringen (McManus 1994, s. 117-118). Det ideal som både 

ger hög avkastning ekonomiskt och informationsmässigt är långt ifrån den verklighet som vi 

lever i. I stället sker vinsterna på bekostnad av allmänhetens behov av att förstå sin omgivning 

(McManus 1994, s. 90 och 184; Jönsson et al. 2004, s. 23).  
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McManus definierar vidare fyra olika marknader; publikmarknaden, annonsmarknaden, 

nyhetsmarknaden och kapitalmarknaden. Av dessa är publikmarknaden den viktigaste, för  

konkurrensen om publiken styr innehållet och nyhetsurvalet, medan framgång på de andra 

marknaderna ett sätt att nå framgång på just publikmarknaden. 

 

2.1.2 Kommersialiseringens olika uttryckssätt 

Då McManus fokuserar på mediernas kommersialisering, där han ser medieföretaget som vilket 

företag som helst, har den svenska journalistforskaren Kent Asp närmare undersökt nyheternas 

kommersialisering.  

 

Till skillnad från att se kommersialiseringen som ett ekonomiskt uttryck inom ett företag, 

definierar Asp kommersialisering som ett uttryck som journalistiken tagit till sig, vilket han 

mäter genom fyra särdrag; snuttifiering, personifiering, trivialisering och dramatisering. I sin 

rapport Kommersialiserande nyheter – på gott och ont, skriver Asp att han definierat dessa 

särdrag för kommersialisering, och betonar att dessa är just de han ”i detta sammanhang, avser 

med kommersialiserande nyheter” (Asp, 1995, s. 3). Jag har valt att följa samma linje. Och båda 

våra undersökningar grundar sig på antagandet att ju större mått av dessa kännetecken som 

nyhetssändningar har desto mer kommersialiserade är de. 

 

2.1.3 Att beröra sin publik 

Anna-Maria Jönsson och Jesper Strömbäck är en svensk forskarduo som anser att den 

traditionella nyhetsforskningen ägnar stor uppmärksamhet åt vilka händelser som blir nyheter 

och varför dessa händelser blir nyheter. De kriterier som ofta nämns i sammanhanget är att 

händelsen ska vara viktig och/eller intressant. Det som klassas som viktiga nyheter är sådant som 

vänder sig till människor som medborgare, sådan information som de bör ta del av, medan 

intressanta nyheter är mer tilltalande för individer och något som de efterfrågar. Så för att avgöra 

om en händelse är viktig, om den väljs som nyhet, beror på den allmänna betydelsen i samhället 

men också betydelsen för enskilda individer (Jönsson et al. 2007, s. 152).  

 

De hänvisar till en kommersiell medielogik, vilken också McManus är inne på, som förklarar 

principerna kring nyhetsurvalet med vilka frågor som publiken tycker är viktiga eller intressanta, 

jämfört med hur stora dessa händelser är i samhället (Jönsson et al. 2007, s. 143; McManus 

1994, s. 116). Något som de framhåller som specifikt för den journalistiska era som vi i dag 

befinner oss i är behovet att beröra och påverka publiken. Jönsson och Strömbäck går så långt 
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som att låta ordet ”beröra” agera  utmärkande för den nutida journalistiken (Jönsson et al. 2007, 

s. 269-270; McManus 1994, s. 171-172) och detta syns bland annat på de dokumentärsåpor som 

kommit att bli en del av den moderna underhållningen. 

 

2.1.4 Tabloidiseringen 

Vidare sätter Jönsson och Strömbäck ett likhetstecken mellan kommersialiseringen och det som 

kallas tabloidisering. Med tabloidisering menas ofta det som är dåligt inom journalistiken och 

precis som ovan innebär det fokus på lättsammare nyheter av mer underhållande och mer 

intressant natur. Däremot framhäver de att parallellen mellan tabloidisering och dålig journalistik 

inte är lika självklar som tidigare (Jönsson et al. 2004, s. 7). Det ska tilläggas att deras 

undersökning som jag refererar till här tar upp allt det som sändes i tv – och därför inte är 

fokuserat på nyheterna specifikt – men att de redovisar en utveckling mot tabloidiseringen inom 

tv-sändningar i stort i Sverige och bland annat tar upp fler mjuka nyheter då (2004) än tidigare 

(Jönsson et al. 2004, s. 25).  

 

2.1.5 Tv i marknadens tjänst 

Jag kan inte skriva en forskarhistorisk översikt utan att även nämna Jönssons och Strömbäcks 

teori om hur en kommersialiserad journalistik kan påverka den svenska demokratin, på sikt. Jag 

har inte för avsikt att återge deras undersökning, utan lägger endast fram deras teori om att 

journalistiken antingen kan verka i demokratins eller marknadens tjänst. Journalistiken som 

verkar i demokratins tjänst ser människorna som medborgare och har som syfte att informera, till 

skillnad från den journalistik som verkar i marknadens tjänst, som ser människor som 

konsumenter och endast syftar till att sälja och öka sin vinst. De anser att journalistiken i 

demokratins tjänst har ett ansvar att leverera den information som människorna behöver, snarare 

än den som de efterfrågar (Jönsson & Strömbäck 2005, s. 4-5). 

 

2.1.6 Journalistikens styrfält  

Professor Bengt Johansson håller inte helt med McManus. Han skriver att begreppet medielogik 

är nyanserat. Ofta sammanfattas medielogiken av hur medierna arbetar, och då ger Johansson tre 

aspekter; 1) hur mediet arbetar för att fånga in och tilltala publiken, 2) hur väl anpassad nyheten 

är för formen i mediet och 3) hur mediets rutiner fungerar. Av det som påverkar nyhetsurvalet är 

ekonomin och medielogiken i sig alltså inga egna styrfält. De påverkar inte själva urvalet, utan är 

med och påverkar och framför allt styr hur arbetet med nyheterna går till, för en händelse som 

passar mediernas sätt att jobba blir lättare en nyhet (Johansson, 2004, s. 236-238). 
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Professor Ingela Wadbring anser även hon att ekonomi styr inte hur nyheter väljs, däremot hur 

de produceras. Waldbring refererar till Allern (se nedan) och hans fyra kommersiella 

nyhetskriterier: 

– Ju mer kostsamt att täcka en händelse desto mindre troligt att det blir en nyhet. 

– Ju mer en källa förberett materialet journalistiskt desto troligare att det blir en nyhet. 

– Ju mer selektivt en händelse distribueras desto troligare att det blir en nyhet. 

– Ju mer ett medium fokuserar på sensationella nyheter desto troligare att dessa nyheter väljs.  

Hon skriver vidare att dessa kriterier enkelt visar nyhetsurvalet och att lika väl som att de 

ekonomiska intressena kan utnyttja journalistiken, så kan journalistiken utnyttja ekonomin för att 

nå sina mål (Wadbring, 2004, s. 141-142). 

 

2.1.7 Främjar grävande journalistik 

Slutligen vill jag nämna professorn Sigurd Allern, som anser att de som ser 

mediekommersialiseringen som endast något negativt lägger för stor vikt vid de ekonomiska 

aspekterna och för lite på de positiva, nyskapande sidor som visar sig inom journalistiken; 

kriterierna för kommersiella nyheter främjar undersökande journalistik snarare än att försöka 

tygla den. Nyheter som det inte tidigare fanns resurser för att gräva fram skulle härmed se dagens 

ljus. Den traditionella journalistiken kan på så sätt kompletteras av den kommersiella 

journalistiken, vilket på sikt leder till ökad demokrati (Rolland 2007, s 940-941). Vidare anser 

Allern att kommersialiserade nyheter bidrar till att det geografiska täckningsområdet vidgas och 

att nyheterna delas upp i redaktionella avdelningar vilket i sin tur kan säkerställa kvaliteten 

(Allern 2002, s. 142). 

 

3. Teoretisk ram 

 

3.1 Kommersialiseringsteorin 

Utifrån de fyra särdrag som Asp anser utmärker kommersialisering (snuttifiering, personifiering, 

trivialisering och dramatisering), gör han själv det primära antagandet att ju större mått av dessa 

fyra särdrag desto mer kommersialiserad är nyhetsrapporteringen (Asp 1995, s. 3). De två första 

faller in under den formmässiga aspekten, det vill säga hur presentationen mot publiken sker. 

Snuttifiering beskriver ett sönderhackat innehåll med högt tempo, personifieringen har jag valt 

att utesluta ur min undersökning, vilket jag går in på under Metod i nästa kapitel (4.2). De två 
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senare beskriver urvalet och är mått på den innehållsmässiga aspekten. Trivialisering är hur pass 

lättviktiga inslagen är och dramatisering ger ett mått på hur pass dramatiska inslagen är (Asp 

1995, s. 3-5). Alltså: ju större mått av dessa desto mer kommersialiserade är inslagen. 

 

3.2 Marknadsteorin 

Marknadsteorin jobbar mot den journalistiska urvalsteorin där de redaktionella rutinerna verkar 

för att välja ut händelser med nyhetsvärde och publicera dessa. Marknadsteorin ser i stället 

organisationen, där redaktionen ingår, som ett företag. Grundtanken är att journalistik som kostar 

mer att producera än vad den genererar inte är ekonomisk försvarbar och därför inte kan behålla 

sin plats på marknaden (McManus 1994, s. 85-86 och Jönsson et al. 2007, s. 32-33). Enligt 

denna teori kan journalistik följa tre typer av logik: 1) övervägande journalistiskt, 2) främst på 

marknaden och 3) en kompromiss mellan journalistik och marknad. Vilken strategi som väljs 

beror på hur pass viktigt det är för medieföretaget att gå med (stor) vinst. För att maximera sin 

vinst bör nyheterna locka många tittare och redaktionen kan bidra till detta genom att välja de 

händelser som dels har störst närhet till publiken (geografiskt men också med ett visst mått av 

inlevelse), dels bör vara så billiga som möjligt att producera. Antingen kan urvalen göras genom 

logik 1, logik 2 eller så utgår man från logik 3 och låter de två första samvariera (McManus 

1994, s. 114-115).  

 

4. Material och metod 

 

4.1 Material  

Materialet består av en nyhetssändning per dag och program, måndag till och med söndag första 

veckan i december 1990, 2000 och 2010. Jag jämförde veckorna de tre åren och kommit fram till 

att det inte inträffade någon årlig stor händelse (i likhet med ett politiskt val eller OS) i Sverige, 

under första veckan i december. 

 

1990 är det veckan som innehåller måndagen den 3 december till och med söndagen den 9 

december, 2000 börjar veckan med måndagen den 4 december och slutar med söndagen den 10 

december och år 2010 börjar veckan med måndagen den 6 december och slutar med söndagen 

den 12 december. Jag begränsar materialet till dessa tre år för att kommersiell tv (TV4) 

introducerades hösten 1990 och det har gått tjugo år sedan dess. Det faller sig därför naturligt att 
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dela upp detta i tre perioder för att se ett mått över tid. Under alla tre veckorna är det Nyheternas 

22-sändningar och Rapports 19.30 sändningar som undersökts. Längden på sändningarna för 

Nyheterna har varierat lite, dels från dag till dag under veckan men även genom åren, precis som 

Asp var inne på (Asp 1995, s. 2), men har under samtiga år varit kortare. Vissa dagar till och 

med hälften så korta som Rapports och dessutom innehåller de senare årens sändningar en 

reklampaus i sändningen. 

 

Totalt sett blev det 42 nyhetssändningar och drygt 470 inslag. Detta är en tredjedel av vad Asp 

undersökte under sina fem år, men med tanke på tidsaspekten och arbetets omfattning anser jag 

att mitt material är tillräckligt omfattade för syftet. Jag resonerar dock kring detta under 

metodkritik nedan (4.4 Metodkritik). 

 

4.2 Metod 

Metoden jag har använt är en kvantitativ innehållsanalys, vilken är den mest lämpliga metoden 

eftersom jag med hjälp av siffror kan räkna ut hur pass frekvent ett mått förekommer och med 

hjälp av dessa räkna ut samband, både över tid och mellan analysenheterna (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2007, s. 223; Asp 1995, s. 2).  

 

Jag har återanvänt Asps definitioner av kommersialisering;  

– snuttifiering beskriver ett sönderhackat innehåll med högt tempo och som mäts dels genom 

längden på inslagen, dels genom längden på soundbites, dels genom längden på bildbitar. Ju 

kortare dessa är desto mer snuttifierade är inslagen. 

– personifieringen mäts för det första på programledarens framtoning, för det andra genom 

reporterns roll och för det tredje i vilken grad reportrarna själva visar sig i bild. Jag har valt att 

utesluta detta särdrag ur min undersökning, dels för att jag anser att dessa aspekter inte är 

relevant för nyheterna i sig, dels för att de inte heller ger ett rättvisande mått på 

kommersialisering. När Asp skrev sin rapport 1995 var personifieringen inom tv i allmänhet och 

tv-nyheter i synnerhet en ny företeelse, men efter att ha fått växa till sig under tjugo år är ett 

personligt tilltal numer ett estetiskt grepp snarare än ett mått på kommersialisering.  

– trivialisering är hur pass lättviktiga inslagen är och mäts dels i vilka intervjupersoner som får 

komma till tals, dels vilka ämnesområden det rapporteras om och slutligen dels vilken typ av 

nyhetshändelser som blir nyheter. Här skiljer Asp vidare på de innehåll som är av vikt och 

intresse och skriver att innehållets vikt kan handla om två saker: den allmänna betydelsen i 
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samhället och konsekvenser för enskilda människor. Det som beskrivs som intressant handlar om 

att innehållet är ovanligt/oväntat, dramatisk/spännande och att tittaren får möjlighet att 

identifiera sig, vilket Asp kallar inlevelse (Asp 1995, s. 23).  

– dramatisering mäts på två olika sätt: hur pass mycket bevakningen är inriktad på 

brottsrapportering och hur stor uppmärksamhet dramatiska händelser får. 

 

Utifrån dessa definitioner formulerades sedan variabler och underalternativ till dessa (se Bilaga 

1). Sedan tillbringade jag drygt två veckor i Kungliga bibliotekets audiovisuella avdelning. Med 

deras sökmotor kunde jag enkelt få fram de valda inslagen och de inslag som inte fanns 

digitaliserade kunde jag beställa fram på ett par dagar. Den första tiden i undersökningen 

testkodade jag ett par inslag för att se att mina variabler höll. Jag genomförde även ett 

validitetstest (se under 4.4 Metodkritik). 

 

Vissa underalternativ behövde kompletteras och specificeras vartefter undersökningen fortskred, 

men när jag inte hade behövt göra några korrigeringar på två dagar beslöt jag att inte ta med de 

ytterligare aspekter jag kom på vartefter. Hade jag tagit hänsyn till alla dessa skulle arbetet aldrig 

ha tagit slut, för man kan alltid förbättra och precisera verktygen ytterligare, efter att ha testat 

dem praktiskt.  

 

Mätningarna av soundbites och bildbitar i sekunder skedde antingen direkt i spelarens ruta med 

tidskod eller med medtaget stoppur. 

 

4.3 Urval 

Materialet bestod av ett strategiskt urval och jag har tittat på typiska fall för att få fram de datum 

jag undersökte närmare. Därefter fokuserade undersökningen på de delar av nyhetssändningen 

som beskrivs som inslag. Jag har räknat ett inslag från det att bilden gått över till första 

bildsekvensen i inslaget. Inslaget är slut när sista bilden är slut. Studioinslag där intervju med 

expert förekommer är inte medräknade. Däremot räknas intervjuer med egna medarbetare i annat 

land som inslag, därför att man då får ett miljöombyte från studion. 

 

Ekonominyheter har jag tagit med då dessa funnits som inslag. Däremot inte börsnoteringar, 

vädret eller sporten i den separata sportsändningen som nyheter. Sporten valdes bort när dessa 

inslag låg i en separat sändning som i tablån kallas ”Sporten” eller liknande och därför inte 
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ingick i själva nyhetssändningen. Om sporten däremot ingick i nyhetssändningen och antingen 

presenterades direkt av programledaren eller med en ”påa” så är dessa räknade som ett inslag i 

nyhetssändningen. Lokalnyheterna har tagits med även när dessa legat separata för det kändes 

mer relevant för undersökningen, även om man också kan diskutera nyhetsvärdet på 

sporthändelser. 

 

Soundbites och bildbitar har räknats i medeltal under inslagen. Detta för att antalet analysenheter 

skulle bli hanterbart, men också för att få fram ett individuellt mått på alla inslag.  Jag har inte 

heller räknat intervjuer i bild som bildbitar, det vill säga då man får se den person som intervjuas, 

eftersom jag ville få fram ett mått på hur snabba bildväxlingarna i inslagen var. Om intervjun 

däremot klipptes till miljöbilder eller liknande räknades dessa. Grafik i inslagen är också räknat 

som bildbitar då dessa ersätter miljöbilder och är tänkta att föra inslaget framåt. 

 

Att få fram ett enskilt mått på ett inslag under de olika variablerna var problematiskt. Jag har här 

valt att göra som Strömbäck och Jönsson, som skriver: 

 

även om en nyhet kan anses vara både viktig och intressant har vi valt att definiera varje 

nyhetsinslag utifrån det primära nyhetsvärdet, vilket innebär att vi gör ett antagande om 

huruvida nyheten valts ut primärt för att den är viktig eller för att den är intressant 

(Jönsson et al 2007, s. 152). 

 

I de fall i kodschemat där alternativet ”framgår ej” förekommer handlar det om att jag ville ha så 

många underalternativ som möjligt för att sedan kunna ta bort eller slå ihop dessa vid behov. Jag 

vill att mina mätningar ska ha stor reliabilitet och att tveksamheter ska minimeras (Esaiasson et 

al. 2007, s. 231).    

 

Helgernas sändningar är medtagna i undersökningen för att visa måtten under en hel vecka. Man 

kan här resonera om formaspekterna är desamma under veckodagarna som under helgerna. Jag 

har inte sett något problem i detta, varken under konstruktionen av kodschemat eller under själva 

mätningen. De skillnader som eventuellt dyker upp i analysstadiet, kan i så fall med fördel 

plockas fram och redovisas.  

 

Längden på soundbites och bildbitar har mätts i hela sekunder enligt kodschemat. Vissa 

uttalanden hade ett medelvärde på någonstans emellan och då valde jag att avrunda till närmaste 
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hel sekund, till exempel 11,5 sekunder blir 12 sekunder. 

 

4.4 Metodkritik 

Att välja en kvantitativ metod var dels rätt ur ett undersökningsperspektiv, men det medförde 

även att validiteten stärktes ytterligare. Det är större sannolikhet att en annan forskare som 

använder kodschemat får samma resultat som jag fick, än om undersökningen var baserad på 

kvalitativ analys, alltså tolkningar (Esaiasson m fl. 2007, s. 224). 

 

Asp har i sin rapport inte redovisat hur han har gått till väga eller bifogat kodschema eller 

liknande. Det betyder att min operationalisering av hans begrepp är baserat på mina egna 

tolkningar av hans resultat och hans grafik. 

  

Man kan alltid resonera om materialet verkligen var tillräckligt omfattande för att kunna 

besvara forskningsfrågorna. Mängden inslag var en tredjedel av de som Asp använde sig 

av, och även han resonerar huruvida hans material är tillräckligt stort för att ge 

tillförlitlighet. Att dryga ut mitt material skulle säkerligen ge ett mer rättvisande resultat, 

men jag behövde göra en avgränsning. Jag återkommer till detta under kapitlet Förslag på 

framtida forskning (6.4).  

 

Under variabel 10 där jag undersöker typ av nyhetshändelser och vad denna får för konsekvenser 

har jag även här valt att fokusera på det primära fokuset i inslaget. Givetvis skulle en händelse 

kunna ha flera värden och både vara dramatiskt och spännande och samtidigt ha konsekvenser 

för individen. Jag gjorde däremot denna uppdelning för att se hur det grundläggande 

nyhetsurvalet såg ut.  

 

Medan värdet på variabel 11 (Rapportering om brott) är enkel att bedöma, är variabel 12 

(Rapportering om dramatiska händelser) mer komplex. Vad som definieras som dramatiskt är 

inte lika uppenbart som huruvida inslaget innehåller rapportering om brott eller inte. Det jag tittat 

på här är om inslaget innehåller våldsamheter, strider, upplopp, skottlossning, skadade, bränder, 

katastrofer, med mera. Också här har jag gått på det primära innehållet (Jönsson et al 2007, s. 

152): Även om ett inslag kan vara dramatiskt till en början och sedan övergå till ett 

ickedramatiskt innehåll har jag analyserat detta som att inslaget innehåller dramatiska händelser. 
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4.5.1 Validitet  

Validitet betyder att man mäter det man påstår sig mäta (Esaiasson et al. 2007, s. 63). 

Kodschemat gjorde det enkelt att hålla fokus medan jag tittade på inslagen, men mätningsarbetet 

hade underlättats avsevärt med ytterligare en kodare. Detta hade även nyanserat alla diskussioner 

som dök upp under arbetets gång och som jag nu behövde resonera med mig själv om. 

 

4.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet betyder att det inte förekommer några slumpmässiga eller osystematiska fel i 

undersökningen (Esaiasson et al. 2007, s. 70). Med andra ord ska mätningen vara utförd med 

tillförlitlighet och enhetlighet. Jag har fått hjälp att reliabilitetstesta mitt material innan 

undersökningen startade. Under reliabilitetstestet användes aktuella – nutida – nyhetssändningar, 

en från Nyheterna och en från Rapport, och vi kodade parallellt de båda sändningarna var för sig. 

Resultatet gicks sedan igenom och jämfördes och medförde vissa justeringar i kodschemat för att 

eliminera alla tvivelaktigheter innan den riktiga mätningen satte igång. 

 

Jag använde även de tre första nyhetssändningarna för Rapport 3 december till och med 5 

december 1990 som testmätningsperiod, vilka jag sedan gick igenom igen för att säkerställa 

mätningen. Jag gick igenom totalt 38 inslag utan att finna att jag gjort annorlunda tolkningar från 

första till andra genomgången. Reliabiliteten i min undersökning kan därför sägas vara hög, även 

fast den skulle höjas ytterligare något om en utomstående testade med hjälp av mitt kodschema, 

så kallad interkodarreliabilitet (Esaiasson et al. 2007, s. 228). 
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5. Resultat och analys  
 

Här redovisas resultaten i undersökningen. Jag är inspirerad av Asps tabeller och figurer och 

dessa kan skådas i sin helhet i hans rapport Kommersialiserade Tv-nyheter på gott och ont från 

1995. Först redovisas likheter och skillnader i programmens upplägg i stort och sedan redovisas 

resultatet efter de tre särdrag som jag beskrev i mitt urval. 

 

5.1 Programmens upplägg 

Skillnaderna mellan programmen var som minst 1990 då Nyheterna till och med hade fler inslag 

under veckan än Rapport hade, närmare bestämt 1,5 stycken fler (Tabell 5.1). Den följande 

perioden hade Rapport dragit i från och hade 3,6 stycken fler inslag under undersökningsveckan. 

År 2010 hade den siffran stigit till 4,2 fler inslag för undersökningsveckan.  

 

Tabell 5.1 Antal inslag i Rapport och Nyheterna (inslag/program) 

 
Rapport 

1990 
Rapport 

2000 
Rapport 

2010 
Nyheterna 

1990 
Nyheterna 

2000 
Nyheterna 

2010 

       

Totalt antal inslag per  
program och vecka 

67 86 106 78 61 76 

Antal inslag i medeltal 
per program och vecka 

9,6 12,3 15,1 11,1 8,7 10,9 

   

 n= 474 inslag 

 

I Tabell 5.2 ser vi en större skillnad. Framför allt för Rapports del där lite mer än 60 procent är 

inrikesnyheter mot drygt 30 procents utrikesnyheter. Endast sista undersökningsåret överstiger 

Nyheterna den mängd inrikesinslag som Rapport har. De andra åren ligger mängden 

inrikesinslag på 42 respektive 54 procent. 

 

Tabell 5.2 Fördelning av inrikes- och utrikesinslag i Rapport och Nyheterna (procent) 

 Rapport 
1990 

Rapport 
2000 

Rapport 
2010 

Nyheterna 
1990 

Nyheterna 
2000 

Nyheterna 
2010 

       

Inrikesinslag 61 63 67 42 54 74 

Utrikesinslag 39 37 33 58 46 26 

Summa 
procent 

100 100 100 100 100 100 

 

  n= 474 inslag 
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5.2 TV-nyheternas mått av snuttifiering 

Det första särdraget är snuttifiering, det vill säga hur pass sönderhackat materialet är. Detta 

redovisas med hjälp av tre kategorier: längden på inslag, längden på soundbites och längden på 

bildbitar.  

  

 

 

  

  

 

 

 

n= 474 

Figur 5.1 Inslagens genomsnittslängd i Rapport och Nyheterna 1990 (sek/inslag). 

 

Figur 5.1 visar att även om genomsnittslängden minskat för båda programmen har Rapport gjort 

den största förändringen, den mellan 2000 och 2010. År 2000 låg genomsnittslängden för 

Rapport på 95 sekunder, medan genomsnittlängden hade minskat till 49 sekunder till 2010. 

Nyheternas genomsnittslängd har också minskat men inte så radikalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 474 

Figur 5.2 Intervjuuttalandenas (soundbites) genomsnittslängd i Rapport och Nyheterna. 

 

Som framgår av Figur 5.2 visar undersökningen att det är störst skillnader i början av min 

undersökningsperiod, 1990, då genomsnittslängden för soundbites var på 38 sekunder i Rapport 

mot 16 sekunder i Nyheterna.  Från denna skillnad gjorde sedan Nyheterna en stigning till 2000 

och närmade sig Rapports genomsnittslängd. Denna vecka låg båda programmen på cirka 37 

sekunder i genomsnitt. För 2010 verkar det däremot som om Nyheterna återigen har börjat dra 

ner på längden för intervjuuttalanden.  
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n= 471 

Figur 5.3 Bildsekvensernas genomsnittslängd i Rapport och Nyheterna (sek). 

Kommentar: Anledning till att antalet inslag här endast är 471, mot tidigare 474 stycken, är för att tre inslag där soundbites 

räknats endast hade stillbilder. Dessa var då redaktionerna hade intervju med utsänd reporter.  

 

Att bildsekvenernas genomsnittslängd minskar genom åren är tydligt (Figur 5.3). 1990 låg 

bildbitarna i Rapport på 6,5 sekunder i genomsnitt, medan Nyheternas låg på 4 sekunder. Sedan 

har Rapport dragit ner på längden och klippt upp inslagen mer. Både 2000 och 2010 ligger 

genomsnittslängden på 3,5 sekunder. 2000 hade Nyheterna längre bildbitar, då på 4,5 sekunder.  

 

5.3 TV-nyheternas mått av trivialisering  

Måttet på trivialisering mäts även det i tre kategorier; valet av intervjupersoner, valet av 

bevakningsområden och valet av nyhetshändelser. 

 

I överkategorin företrädare ingår kategorierna; politiker, myndighetspersoner, 

organisationsrepresentanter och företagsrepresentanter och i överkategorin allmänhet ingår; 

experter, kändisar, enskilda – berörda, enskilda – på stan och egna medarbetare. Även fast man 

skulle kunna påstå att både experter och medarbetare kan vara mer företrädare än allmänhet 

medverkar de här inte som representanter för någon annan än sig själva och sin egen åsikt och 

erfarenhet. Det skiljer dem från de personer som faller in under företrädare och faktiskt 

företräder en större verksamhet. 
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Tabell 5.3 ”Företrädare” och ”allmänhet” som intervjupersoner i Rapport och Nyheterna 

(procent) 

 
Rapport 

1990 
Rapport 

2000 
Rapport 

2010 
Nyheterna 

1990 
Nyheterna 

2000 
Nyheterna 

2010 

       
"Företrädare" 57 51 53 47 62 44 

"Allmänhet" 43 49 47 53 38 56 

       
Summa procent 100 100 100 100 100 100 

 

n= 775 personer 

 

Som synes ovan visar undersökningen att Nyheterna hade en övervikt av kategorin allmänhet 

1990. För Rapport ligger andelen företrädare relativt stadigt de tre mätningsåren, mellan 51 och 

57 procent. Medan Nyheternas andel har svängt kraftigt med en kulmen 2000 på 62 procent. Vad 

gäller kategorin allmänhet har Rapport i stället gjort en ökning från 43 procent 1990 till 47 

procent 2010. Nyheterna hade däremot en motsvarande sänkning, och började på en övervikt på 

53 procent, gick sedan ner till 38 procent 2000, men ökade igen och låg 2010 på 56 procent. 

 

Tabell 5.4 Ämnesinnehåll i Rapport och Nyheterna (procent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 471 inslag 

Kommentar: Här står allmänna nyheter för inslag som inte tillhör någon av ovan kategorier, t.ex. valet i USA som pågick under 

2000 eller inslag som rör EU-möten. Dessa kan komma att få allmänna konsekvenser eller konsekvenser för individen, men vid 

tillfället då inslagen sändes så föll de inte in under någon av de andra kategorierna. Även här har jag behövt avrunda tre resultat 

(samhällsfrågor, vardagsfrågor och olyckor och brott för Nyheterna 2000) med en decimal, då de hade samma värde och jag 

ville ge ett rättvisande resultat. I kategorin samhällsfrågor ingår ämnen som har en större påverkan på samhället i stort, snarare 

än på individer. Vardagsfrågor däremot innehåller sådant som mer direkt påverkar individerna i ett samhälle. Det kan handla 

om priser på mat, undersökningar inom skolan eller nya rön inom vården.  

 Rapport 1990 
Rapport 

2000 
Rapport 

2010 
Nyheterna 

1990 
Nyheterna 

2000 
Nyheterna 

2010 
       

Samhällsfrågor 36 28 19 7 16,3 12 

Vardagsfrågor 24 11 28 10 16,3 29 

Olyckor och 
brott 

15 28 32 24 16,3 38 

Förströelser, 
upplevelser 

9 17 8 28 18 11 

Övrigt 0 0 0 3 2 0 

Allmänna 
utrikesnyheter 

16 16 13 28 31 10 

       
Total 100 100 100 100 100 100 
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Undersökningen visar i Tabell 5.4 att Rapport hade en övervikt av samhällsfrågor i sin 

rapportering 1990. För Nyheterna hade kategorierna förströelse, upplevelser och allmänna 

utrikesnyheter de största andelarna 1990, båda på 28 procent. Allmänna utrikesnyheter har 2000 

gått om förströelse, upplevelser, och 2010 har dessa båda minskat avsevärt till 10 respektive 11 

procent och i stället lämnat plats åt olyckor och brott, på 38 procent och vardagsfrågor, på 29 

procent, och visade därmed en liknande nyhetsvärdering som Rapport. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 471 inslag 

Figur 5.4 Samhällsbevakning och bevakning av förströelse, olyckor och brott i Rapport och Nyheterna (procent). 

 

Figur 5.4 visar hur utvecklingen för samhällsbevakningen (innefattar samhällsfrågor och 

vardagsfrågor) och förströelser, olyckor och brott förändrats de tre mätningsåren. Vad gäller den 

andra delen – förströelser, olyckor och brott – så har Rapport ökat från 24 procent 1990 till 40 

procent 2010. För Nyheternas del var mängden nere på 34 procent 2000, men har de två andra 

åren hållit sig runt 50 procent.  
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Tabell 5.5. Nyhetsvärderingen i Rapport och Nyheterna – fem nyhetskriterier (procent) 

 
Rapport 

1990 
Rapport 

2000 
Rapport 

2010 
Nyheterna 

1990 
Nyheterna 

2000 
Nyheterna 

2010 

        

VIKTIGA HÄNDELSER       

    "Allmän betydelse" 69 49 62 58 46 54 

    "Konsekvenser för individen" 10 13 14 6 16 16 

       
INTRESSEVÄCKANDE HÄNDELSER       

    "Ovanligt och oväntat" 6 20 7 5 11 9 

    "Dramatiskt och spännande" 12 9 11 10 7 9 

    "Inlevelse" 3 9 6 21 20 12 

       
Summa procent 100 100 100 100 100 100 

 

n= 471 inslag 

 

I Tabell 5.5 ser vi att för de båda programmen har viktiga händelser, och då i synnerhet nyheter 

av allmän betydelse, alltid haft en övervikt. Faktum är att programmen uppvisar likartade siffror, 

och det är egentligen bara inlevelsen som skiljer sig för Nyheterna, och då främst under de två 

första mätningsåren. 

 

5.4 TV-nyheternas mått av dramatisering  

Dramatisering kan synas både i innehållet och i formen. Undersökningen fokuserar på den 

innehållsmässiga aspekten. Det handlar om huruvida nyhetsurvalet görs på spännande händelser 

och dramatiska bevakningsområden. Det mäts i hur stor del av bevakningen som är inriktad på 

brottsrapportering och hur stor uppmärksamhet dramatiska händelser får. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 471 inslag 

Figur 5.5 Brottsrapporteringen i Rapport och Nyheterna (procent). 

Kommentar: Denna figur ska inte förväxlas med Tabell 5.5 eftersom den även innehåller värdet för olyckor. Figur 5.5. visar 

endast statistiken for brottsrapporteringen. 
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Figur 5.5 visar att Rapport legat över Nyheterna under merparten av undersökningsperioden. 

Däremot har en stor utveckling skett hos Nyheterna mellan 2000 och 2010 och en ökning på 25 

procentenheter syns tydligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 471 inslag 

Figur 5.6 ”Dramainriktat” händelseurval i Rapport och Nyheterna (procent). 

 

Som vi kan se ovan syns det att Nyheterna endast låg över Rapport i andelen dramatiska 

händelser under 1990. Då låg programmen nära varandra på 13 respektive 14 procent. Därefter 

har Rapports andel gjort en ökning på cirka två procentenheter, för att sedan återigen börja 

planas ut. Andelen för Nyheternas har efter 1990 legat under Rapports, men har gjort en 

motsvarande utveckling åt andra hållet; från ökning till minskning till ökning. Fortfarande ligger 

Nyheterna under Rapports andel det sista undersökningsåret, 11 mot 9 procent. 

 

6. Diskussion och slutsats 

 

Här diskuterar och tolkar jag mina resultat. Jag besvarar mina frågeställningar utifrån resultatet, 

gör en ansats till en rimlig slutsats och resonerar kring framtida forskning kan titta på. 

 

6.1 Diskussion om resultatet 

Resultaten av analysen visar först och främst att Rapport och Nyheterna är relativt lika i sitt 

innehåll, både vad gäller mängden inslag och fördelningen av inrikes- och utrikesinslag. 

Skillnaderna i mängden inslag var som störst 2010, då det skiljde hela 30 procentenheter. Endast 

veckan 1990 hade Nyheterna fler inslag än Rapport. Det kan ha att göra med det faktum att 

Nyheternas sändningar är kortare än Rapports, på helgerna till och med så mycket som hälften så 

korta. Rapport har däremot hållit sig över 60 procent i andel inrikesinslag, jämfört med 
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Nyheterna som pendlat från 42 procent 1990, till 74 procent 2010, och därmed låg det över 

Rapport även här. 

 

6.1.1 TV-nyheternas mått av snuttifiering  

Rapport har gjort ett intåg i snuttifieringens värld. Framför allt har inslagens längd närmat sig 

Nyheternas och ligger enligt undersökningen på 49 sekunder, mot Nyheternas 53 sekunder. Båda 

programmen har dock dragit ner på både längden på inslagen och längden bildbitar. Vad gäller 

soundbites har Nyheterna däremot gjort nästan en fördubbling i genomsnittslängd på uttalanden 

genom åren.  

 

Över dessa tjugo år har snuttifieringen ökat för båda programmen. Utvecklingen är störst hos 

Rapport mellan 2000 och 2010, där både inslagens längd och bildsekvenserna kortats. 

Nyheternas inslag har en längre genomsnittslängd, medan Rapport har längre bildbitar, så båda 

uppvisar tendenser av snuttifiering. Nyheterna har även kortare soundbites – även om dessa ökat 

markant mellan 1990 och 2000 – än Rapport. 

 

Om man utgår från Asps teori om att ju större mått av dessa särdrag som inslagen och själva 

sändningen i sig har desto mer kommersialiserade är de (Asp 1995, s. 3), visar båda programmen 

mått på snuttifiering. Formmässigt har programmen har närmat sig varandra. 

 

Strävan att vilja producera billigare material återfinns i McManus teori om att journalistiken 

antingen kan vara övervägande journalistiskt, ske främst på marknaden eller vara en kombination 

av dessa (McManus 1994, s. 114-115). Här kan den tydliga ökningen av snuttifiering peka mot 

denna strävan eftersom sönderhackade inslag inte kräver sammanhängande bildbitar för att 

kunna produceras. Men eftersom genomsnittstiden för soundbites har ökat och borde detta 

innebära att reportrarna åkt ut och gjort intervjuer, vilket drar upp kostnaderna för inslagen. 

Detta kan därför ses som en del av den journalistiska logiken. 

 

6.1.2 TV-nyheternas mått av trivialisering 

Undersökning visar att Rapport hållit sig runt 50 procent för båda kategorierna företrädare och 

allmänhet och snarare dragit ner på den tidigare till förmån för allmänheten under årens lopp. 

Nyheterna har också hållit sig runt 50 procent, med störst skillnad 2000, men har gjort en 

marginell ökning mot kategorin allmänhet i stället för att närma sig en balans till företrädare. 
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Samhällsbevakningen i Rapport har minskat med 13 procentenheter och hos Nyheterna har den i 

stället ökat med 24 procentenheter. Även för kategorin förströelser, olyckor och brott har 

programmen utvecklats mot varandra. Rapport har ökat andelen med 16 procent och Nyheterna 

har i stället minskat sin andel med 4 procent. Dock visar Figur 5.4 att de snarare rör sig från 

varandra än närmare sig varandra för denna kategori. Vad gäller de nyheter som kategoriseras 

som antingen viktiga händelser eller intresseväckande händelser visar Tabell 5.5 att båda 

programmen har en övervikt av viktiga händelser. En siffra som håller i sig alla tre åren. 

 

Rapport har närmat sig Nyheternas mått av trivialisering eftersom det tagit efter förekomsten av 

intervjupersoner och mängden nyheter under kategorin förströelser, olyckor och brott. På det 

stora hela kan man helt klart se att nyhetssändningarna gått mot ett mer lättsamt nyhetsurval, 

även om de än så länge inte kommer upp i Nyheternas siffror från 1990. Samhällsbevakningen 

nu verkar vara på väg upp (igen) även om programmen inte ligger på samma nivå som Rapport 

gjorde under 1990. Och dessutom har andelen nyheter som benämns som förströelser, olyckor 

och brott ökat.  

 

Valet av intervjupersoner har alltid dominerats av företrädare hos Rapport, medan det hos 

Nyheterna har pendlat. Undersökningen visar dock en ökning av allmänheten hos Rapport, även 

om den fortfarande ligger marginellt under. Likaså ligger nyhetsvärderingen i kategorierna 

samhällsbevakning och förströelser, olyckor och brott nära varandra och snarare verkar det vara 

så att innehållet i Rapport utvecklats mer åt det trivialiserade, än vad det gjort hos Nyheterna. 

 

Inslagen uppvisar delar av marknadsdriven logik. Det vill säga att valet av innehållet präglas 

främst av marknaden och att nå ut till sin publik (McManus 1994, s. 114-115). Detta yttrar sig i 

lättsmälta nyheter med intervjupersoner som publiken (allmänheten) kan identifiera sig med. 

 

6.1.3 TV-nyheternas mått av dramatisering 

Det är intressant att se att från 1990 har Rapports andel av dramatiska händelser ökat och nu gått 

om Nyheternas, om än så bara med några få procentenheter. Rapporteringen om brott har ökat 

för båda programmen under mätningsåren, medan dramatiska händelser har minskat för båda.  
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Båda programmen låg under 50 procent i båda aspekterna, och även om brottsrapporteringen har 

ökat, har dramatiseringen minskat och ligger runt 10 procent för båda programmen, vilket inte 

stärker Asps teori om ökad dramatisering. 

 

Större mått av dramatisering är precis som trivialiseringen ett steg mot mer lättsamma nyheter 

där nyhetsurvalet görs utifrån intressanta händelser snarare än viktiga händelser. Detta torde 

också locka en större publik än händelser som är viktiga eftersom dessa har en närhet till 

publiken och gör att de kan identifiera sig med det som sker. Det kan definieras som en del av 

den marknadsdrivna logiken (McManus 1994, s.114-115), den som medieföretag använder för 

att locka en större publik. 

 

6.2 Svar på frågeställningar 

– Har det funnits en utveckling mot en ökad kommersialisering av nyhetsrapporteringen i svenskt 

television sedan införandet av en ny kommersiell TV-kanal? 

Undersökningen visar att två av de tre särdrag har ökat, framför allt mellan 2000 och 2010. Att 

Nyheterna och Rapport har närmat sig varandra under de första tio åren och sedan fortsatte mot 

ökade snuttifiering och trivialisering, bidrog till att Rapport ökade sin kommersialisering under 

de första tio åren, och att det tillsammans med Nyheterna sedan fortsatt mer eller mindre rakt i 

denna riktning. 

 

– Vilka likheter och skillnader finns det mellan de båda nyhetsprogrammen Rapport, i det 

licensfinansierade SVT och Nyheterna i det reklamfinansierade TV4? 

Likheterna är många, fler än de Asp tar upp i sin rapport. Båda nyhetsprogrammen har under 

tjugo års tid hackat sönder sina inslag, gått från hårda till i alla fall mjukare nyheter och ändrat 

sin nyhetsvärdering åt det mer dramatiska hållet. De skillnader som jag identifierar är framför 

allt i längden på inslagen och i mängden inrikesinslag. Dessa ingår dock inte i min undersökning 

utan visar endast min utgångspunkt. Jag finner däremot skillnader i de intervjupersoner som har 

fått komma till tals. Under alla tre åren har Rapport haft en majoritet av kategorin företrädare 

och Nyheterna har haft en majoritet av kategorin allmänheten. Dessa majoriteter är endast 

marginella, men inte helt oviktiga. Det visar att Nyheterna hållit sig nära till sin publik och 

månat om identifikation och inlevelse. 
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– Hur pass kommersialiserade är Nyheternas sändningar jämfört med Rapports? 

Det inte är så stor skillnad på de båda nyhetssändningarna och de har båda gjort en resa i form 

och innehåll under årens lopp. Både från och mot kommersialisering. 

 

– Har Rapport tagit efter Nyheternas (eventuella) kommersialiserade framtoning?   

Framför allt i inslagens och bildbitarnas genomsnittslängd märks det att Rapport har närmat sig 

Nyheternas tider. Detta kan förstås vara en mer eller mindre omedveten utveckling från Rapports 

sida. Det kan vara så att de såg ett vinnande koncept i det, att den tekniska utvecklingen 

medförde att nyhetsrapporteringen blev snabbare eller att det estetiska uttrycket förändrades i 

den riktningen, för att nämna några förklaringar. Under trivialiseringen märks endast marginella 

skillnader, förutom i valet av ämnen, där samhällsbevakningen minskat och andelen förströelser, 

olyckor och brott ökat och närmat sig Nyheternas andelar. 

 

6.3 Slutsats 

Kommersialism kan, efter vad vi sett, uttryckas i form, ämne eller presentation (den sista faller 

under särdraget personifiering). Dessa uttryck kan grunda sig i en journalistisk- och/eller 

marknadsdriven strävan. Med marknadsdriven innebär att medieföretaget ser till kostnader och 

vinster i produceringen och att dessa styr nyhetsurvalet. Min undersökning visar att framför allt 

ökad snuttifiering och trivialisering har förekommit de senaste tjugo åren. Denna utveckling 

behöver dock inte enbart ses som ett tecken på kommersialisering, i meningen försämrad 

journalistik, utan kan också betyda att journalistiken publikanpassar sig eller att det är en form av 

estetiskt uttryck och därmed helt rätt i tiden. 

 

Att nyhetsprogrammen anpassar sig till den publik de har, eller siktar på att ha, behöver inte 

betyda kommersialisering eller att det leder till försämrad journalistik, snarare handlar det just 

om anpassning till det som kallas publikmarknaden. Och då skulle i praktiken även public 

service-medier kunna kommersialiseras. Att vi ser en tendens mot kommersialisering behöver 

inte bero på en marknadsdriven journalistik. Eftersom ny teknik möjliggör för snabbare 

nyhetsrapportering skulle det kunna innebära att den ökade snuttifieringen har sitt ursprung där. 

Dessutom kostar olika nyheter olika mycket att producera och man måste då även se till de 

individuella redaktionernas resurser.  
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Så väl research som källkritik påverkas av nyhetsförmedlingens allt snabbare tempo. Både 

saklighet och relevans kompromissas alltför ofta bort. Frågan är om man verkligen har tid för ett 

mer genomarbetat material om man vill vara först med nyheterna? Har vi pressat våra 

redaktioner till max nu? Vad blir nästa steg i utvecklingen? Att nyhetskanalerna nischas efter hur 

snabbt de kan hantera information och kategoriseras som bakgrund- eller rapporteringsmedier?  

 

Jag skriver i tidigare kapitel att kommersialiserad journalistik fokuserar på att ge sin publik vad 

de efterfrågar snarare än vad medborgarna i publiken anses behöva. Något som jag inte tittat 

närmare på, men föreslår under nästa kapitel, är hur dessa nyheter tas emot av allmänheten. Rent 

generellt kan man se en tendens av lättja hos publiken där valet av nyheter inte är längre bort än 

en knapptryckning. Om detta är en aspekt under publikmarknaden så finns det en möjlighet att 

en mer målgruppsanpassad nyhetsjournalistik kan fånga upp de medborgare som inte tilltalas 

eller förstår den mer traditionella nyhetsjournalistiken. Olika människor tilltalas av olika saker 

och detta skulle i så fall kunna vara ett steg mot minskade kunskapsklyftor i samhället och borde 

ses som något positivt. 

 

Det tre särdragen som Asp definierat har ökat inom nyhetsjournalistiken från 1990 fram till 

2010. Frågan är om detta är något som enbart påverkar journalistiken negativt? Att rapportera 

om händelser som inte bara är viktiga utan intressanta och att skapa nyheter som gör 

allmänhetens röst hörd ökar med största sannolikhet chanserna att fler ur den allmänhet man 

försöker nå också tar del av nyheterna. Som Jönsson och Strömbäck skriver: 

 

En av journalistikens viktigaste utmaningar är [därför] att rapportera om det viktiga så att 

det känns intressant och relevant, så att nyheterna både har ett högt informationsvärde och 

ett högt engagemangsvärde (Jönsson et al. 2007, s. 152). 

 

Avslutningsvis vill jag ägna några rader åt valet att ta bort särdraget personifiering ur 

mitt urval. Jag gjorde det därför att jag inte ansåg det relevant för nyheterna eller gav ett 

rättvisande mått på kommersialisering. Under genomgången av materialet såg jag 

skillnader i detta mellan de olika programmen som hade varit intressanta att ta med i 

undersökningen. Jag anser fortfarande att särdraget inte är relevant för nyheterna i sig, 

men att det kan ha betydelse för hur nyheterna tas emot av publiken. Detta är en aspekt 

av kommersialisering – publikanpassning – som inte ska bortses från. Hur nyheterna säljs 

in. Mer om detta under framtida forskning (6.4). 
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6.4 Framtida forskning 

Mitt resultat visar inte den utveckling som har skett under respektive år, utan endast visar var 

programmen befann sig under de tre mätperioderna. Det betyder inte att kurvorna gått spikrakt 

mellan dessa värden. Mycket kan ha hänt från år till år. Jag tror även att man med en större 

mängd material, då förslagsvis från flera tidpunkter under dessa tjugo år, skulle få en mer 

rättvisande bild av hur utvecklingen gått och i vilken riktning den pekar. Med min undersökning 

kan jag endast ge en fingervisning åt vilket håll utvecklingen gått.  

 

Jag skriver ovan att undersökningar som syftar till att ta reda på hur det journalistiska innehållet 

tas emot av allmänheten kan bredda förståelsen för journalistikens utveckling och även 

förståelsen för kommersialismen, eller som man kanske ska kalla det, anpassningen till 

publikmarknaden. Att ta reda på vad som intresserar och vad som engagerar publiken skulle 

också skapa en större förståelse för hur det journalistiska uppdraget kan verka för demokratin, då 

förståelse för detta medför att journalister kan anpassa sitt material så att det når ut till fler 

människor. 

 

Att titta på hur personifiering påverkar nyheterna och hur nyheterna tas emot är en annan aspekt 

av hur nyheterna tas emot av allmänheten. Personifiering bör förbli ett av de fyra särdragen, men 

skulle eventuellt tjäna på att omdefinieras från Asps formuleringar om det ska undersökas. 

 

Något som slog mig under min undersökning var att många bildbitar som visade världen, 

samhället och allmänheten föreföll mer sönderhackade än de bilder som föreställde myndigheter 

av något slag. Att undersöka skillnader här skulle vara intressant. 

 

En motsvarande undersökning på de nyheter som sänds i de olika radiokanalerna skulle också 

vara intressant. Eftersom det är fler radiokanaler än tv-kanaler som sänder nyheter skulle 

materialet bli mer omfattande och jag tror även att det skulle visa större skillnader. 
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Bilaga 

Kodschema 

V1  –  InslagsID  

V2  –  Kodare 

V3  –  Kodardatum 

V4  –  Sändningsdatum 

 

Från V5 – V7 handlar kodningen om Snuttifiering 

V5  –   Längden på inslag 

V6  –  Längden på soundbites 

V7  –  Längden på bildbitar 

 

Från V8-V10 handlar kodningen om trivialisering  

V8  –  Valet av intervjupersoner 

V9  –  Valet av ämnesområden 

V10   –  Typ av nyhetshändelser 

 

Variablerna V11 och V12 handlar om dramatisering 

V11  –  Rapportering om brott 

V12  –  Rapportering om dramatiska händelser 

V13  –  Fördelningen av inrikesnyheter och utrikesnyheter per inslag 

 

Underalternativ 

V5 – Längden på inslag 

1 – 0 till 20 sekunder 

2 – 21 till 40 sekunder 

3 – 41 till 60 sekunder 

4 – 61 till 80 sekunder 

5 – 81 till 100 sekunder 

6 – 101 till 120 sekunder 

7 – 121 till 140 sekunder 

8 – 141 till160 sekunder 
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9 – 161 till 180 sekunder 

10 – 181 till 200 sekunder 

11 – 201 till 220 sekunder 

12 – 221 till 240 sekunder 

13 – 241 till 260 sekunder 

14 – 261 till 280 sekunder 

15 – 281 till 300 sekunder 

16 – 301 till 320 sekunder 

 

V6 – Längden på soundbites 

1 – 0 till 5 sekunder 

2 – 6 till 10 sekunder 

3 – 11 till 15 sekunder 

4 – 16 till 20 sekunder 

5 – 21 till 25 sekunder 

6 – 26 till 30 sekunder 

7 – 31 till 35 sekunder 

8 – 36 till 40 sekunder 

9 – 41 till 45 sekunder 

10 – 46 till 50 sekunder 

11 – 51 till 55 sekunder 

 

V7 – Längden på bildbitar 

1 – 0 till 5 sekunder 

2 – 6 till 10 sekunder 

3 – 11 till 15 sekunder 

4 – 16 till 20 sekunder 

5 – 21 till 25 sekunder 

6 – 26 till 30 sekunder 

7 – 31 till 35 sekunder 

8 – 36 till 40 sekunder 

9 – 41 till 45 sekunder 

10 – 46 till 50 sekunder 
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11 – 51 till 55 sekunder 

 

V8 – Valet av intervjupersoner 

1 – Politiker 

2 – Myndighetspersoner 

3 – Organisationsrepresentanter 

4 – Företagsrepresentanter 

5 – Experter 

6 – Kändisar, personligheter, offentliga personer 

7 – Enskilda – berörda 

8 – Enskilda – på stan 

9 – Egna medarbetare, journalist 

10 – Andra intervjuade 

0 – Ingen intervjuad 

 

V9 – Valet av ämnesområden 

1 – Samhällsfrågor 

2 – Vardagsfrågor 

3 – Olyckor och brott 

4 – Förströelse, upplevelser.  

5 – Övrigt 

6 – Internationellt 

 

V10 – Typ av nyhetshändelser 

1 – Allmän betydelse 

2 – Konsekvenser för individen 

3 – Ovanligt och oväntat 

4 – dramatiskt och spännande 

5 – Inlevelse 

 

V11 – Rapportering om brott 

1 – Innehåller rapportering om brott 

2 – Innehåller inte rapportering om brott 
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3 – Framgår ej 

 

V12 – Rapportering om dramatiska händelser 

1 – Innehåller rapportering om dramatiska händelser 

2 – Innehåller inte rapportering om dramatiska händelser 

3 – Framgår ej 

 

V13 – Fördelningen av inrikesnyheter och utrikesnyheter per inslag 

1 – Inrikesnyheter 

2 – Utrikesinslag 


