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Sammanfattning/Abstract 

I den här uppsatsen har vi undersökt i vilken utsträckning den ökade kommersialiseringen av 

mediemarknaden i stort har påverkat Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapport. Vi har 

analyserat huruvida bevakningen av politik och samhälle har blivit mer kommersialiserad 

under åren 1985 till 2012. Teoretiskt har vi utgått från Jesper Strömbäcks och Anna Maria 

Jönssons definitioner av kommersialisering: minskat utrymme för politik, ökat utrymme för 

spel- och skandalgestaltningar, personifiering och snuttifiering. 

Studien bygger på en kvantitativ innehållsanalys av inslag om politik och andra 

samhällsfrågor från Rapports 19.30-sändningar vecka 11 åren 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 

2010 och 2012. Totalt omfattar undersökningsmaterialet 157 inslag från 49 nyhetssändningar.  

Analysen visar att formen för nyhetssändningarna har förändrats mycket genom åren, speciellt 

mellan 1985 och 1990 då det skedde stora förändringar i hur journalistiken presenterades. 

Men undersökningen visar inte att Rapports politik- och samhällsnyheter har blivit mer 

kommersialiserade. 

Nyckelord; kommersialisering, personifiering, politik, Rapport, snuttifiering, skandal- och 

spelgestaltning 
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1 Inledning och syfte 

Mot bakgrund av den starka position som public service har i Sverige har vi valt att undersöka 

TV-nyheter i Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapport. Public service-företagen åtnjuter 

högst förtroende av alla medieföretag hos det svenska folket (Weibull, 2011, s.537) och 

Sveriges Televisions nyhetsprogram har sedan många år tillbaka höga tittarsiffor och är en 

mycket viktig nyhetsförmedlare för en stor del av den svenska befolkningen. Eftersom de 

svenska public service-företagen har ett särskilt samhällsuppdrag där nyhetsförmedling har en 

central position anser vi att det är viktigt att undersöka olika aspekter av just 

nyhetsförmedlingen i Sveriges Televisions nyhetsprogram, i den här undersökningen Rapport. 

I ett vidare perspektiv menar vi att undersökningar som vår egen kan bidra till ökad kunskap 

om hur väl public service-företaget Sveriges Television genomför sitt publicistiska uppdrag. 

En annan anledning till att vi har valt att inrikta oss på TV är att TV-nyheter är relativt lite 

undersökt jämfört med tryckt press – det behövs helt enkelt mer forskning inom det här 

området. 

Även om public service-företagen har en särställning agerar de fortfarande på en omgivande 

mediemarknad där olika krafter, inte minst kommersiella, har stor betydelse. Flera 

undersökningar tyder på att kommersialiseringen på mediemarknaden har ökat, till exempel 

Nyheter i konkurrens - journalistikens kommersialisering? av Anna Maria Jönsson och Jesper 

Strömbäck (2005), The Commercialization of News av John. H McManus (2009) i Handbook 

of Journalism Studies och Kort, lättsamt och dramatiskt av Linnéa Wannefors (2012). 

Syftet med denna uppsats är undersöka i vilken utsträckning politik- och samhällsnyheterna i 

SVT:s Rapports 19.30-sändningar åren 1985 till 2012 uppvisar tecken på kommersialisering. 
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1.1 Frågeställningar 

 Hur har politik- och samhällsnyheterna förändrats i Rapport mellan 1985 och 2012? 

 Hur har utrymmet för “hårda nyheter” (politik och samhällsfrågor) förändrats? 

 Hur har gestaltningen av nyheterna förändrats? 

– mer eller mindre spel- och skandalgestaltning? 

– mer eller mindre snuttifiering?  

– mer eller mindre personifiering? 
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2 Public service och svensk mediemarknad: en 

bakgrund 

Public service är ett komplext begrepp som syftar dels på vissa företag, dels på en ideologi om 

hur medierna ska vara organiserade i samhället. På svenska kallas public service för radio och 

tv i allmänhetens tjänst (Jönsson, 2004, s.71). I Sverige är Sveriges Television – SVT, 

Sveriges Radio – SR och Utbildningsradion – UR public service-företag som sänder radio och 

tv, och även webb, i allmänhetens tjänst. 

I Västeuropa dominerar den medieideologi som brukar kallas för den sociala 

ansvarsideologin. Medierna anses ha en särskilt viktig uppgift för att demokratin ska fungera, 

och därför bör de inte styras enbart av marknadskrafter. Public service som idé har sitt 

ursprung i den här ideologin. USA genomsyras däremot av ett annat synsätt, det frihetligt 

liberala, som fokuserar på mediers rätt att stå fria från statlig påverkan (Jönsson, 2004, s.71 

och 73). 

För att minska marknadskrafternas negativa konsekvenser för medierna och demokratin 

ställer samhället vissa krav på public service-medierna: I Sverige ska public service utbud 

präglas av demokratiska värden, saklighet, kvalitet och opartiskhet. Men public service får 

också speciella förmåner gentemot andra medier. I Sverige handlar det bland annat om att 

verksamheten finansieras med hjälp av licenspengar (Jönsson, 2004, s.71-73). 

De svenska public service-företagens verksamhet regleras i sändningstillstånd som utfärdas av 

regeringen. 

I sändningstillståndet för Sveriges Television § 9 står följande: 

Nyhetsverksamheten i SVT ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och 

kommentarer kommer till uttryck i olika program. 
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SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden 

och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och 

ta ställning i samhälls- och kulturfrågor. 

SVT ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör 

medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom andra maktsfärer. 

Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha olika perspektiv, så att händelser speglas 

utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter. 

SVT ska sända regionala nyhetsprogram.  

I Sverige finns alltså tre public service-företag: Sveriges Television, Sveriges Radio och 

Utbildningsradion och dessa företag hade länge monopol på rikstäckande 

etermediesändningar. AB Radiotjänst bildades 1924 och fick ensamrätt på radiosändningar 

(Hadenius, Wadbring & Weibull, 2008, s.87). Vissa regler slogs fast redan från början, som 

att staten skulle utfärda regler för verksamheten men inte lägga sig i enskilda program, att 

verksamheten skulle finansieras med licenspengar och att innehållet skulle präglas av 

saklighet och opartiskhet. 1925 började reguljära radiosändningar i Sverige (Hadenius, 

Wadbring & Weibull, 2008, s.88). 

1956 beslutade riksdagen att införa televisionen i Sverige. TV blev en del av AB Radiotjänst 

– Sveriges Radio AB från 1957 – och skulle precis som radion finansieras med licenspengar. 

Utbyggnaden skulle ske så att hela Sverige, även glesbygden där utbyggnaden var dyr, skulle 

få tillgång till det nya mediet på samma villkor (Hadenius, Wadbring & Weibull, 2008, 

s.100). SVT startade officiellt sina sändningar den fjärde september 1956 (svt.se). 

Från början hade SVT bara en TV-kanal men 1969 startade de en andra rikssänd kanal – TV2. 

Även radion startade successivt fler kanaler (Hadenius, Wadbring & Weibull, 2008, s.94). 

Detta var ett sätt att försöka möta kritik om brist på mångfald och frihet och etermedier 

byggda “uppifrån” (Hadenius, Wadbring & Weibull, 2008, s.110-111). Men påfrestningarna 

på monopolet blev till slut för stora och SVT:s ensamrätt på marksändningar avskaffades 

slutgiltigt i början på 1990-talet. Teknisk utveckling med TV och radio via kabel/satellit och 

globalisering hade gjort det omöjligt att ha en mediepolitik som avvek alltför mycket från 

omvärlden. Sveriges public service-företag hade i princip redan kommersiell konkurrens 

(Jönsson & Strömbäck, 2005, s.8-9) – när TV3 startade 1987 och började sända till Sverige 
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via satellit var tv- monopolet för svensk television brutet. Eftersom TV3 sände från London 

behövde de inte ta hänsyn till svensk lagstiftning utan kunde sända reklamfinansierad 

television som svenska tv-tittare kunde se på via parabol eller kabel-tv. (Hadenius, Wadbring 

& Weibull, 2008, s.108).   

Ställda inför denna nya verklighet beslöt politikerna i Sverige att tillåta en privat svensk aktör 

att sända i det marksända TV-nätet. De ville inte att TV skulle domineras av 

utlandsproducerat material och ansåg att investeringar i tv-reklam skulle stanna i landet. TV4 

fick rättigheterna till den nya marksända kanalen och började sina sändningar i marknätet 

1992 (Hadenius, Wadbring & Weibull, 2008, s.108-109). Även radion släpptes fri på 1990-

talet och en rad kommersiella radiokanaler startade. Sverige var ändå ett av de sista länderna i 

Västeuropa att tillåta privata radio- och tv-kanaler (Hadenius, Wadbring & Weibull, 2008, 

s.110). Sedan monopolet avskaffades har utbudet av olika medier ökat kraftigt. Med internet 

har dessutom helt nya dimensioner tillkommit, med ständig publicering och ett konstant 

informationsflöde.  

Men hur har institutionen SVT och dess nyheters flaggskepp Rapport stått sig i den här 

utvecklingen? Rapport är fortfarande det största nyhetsprogrammet i Sverige med 1,6 

miljoner tittare 2012 (MMS 2012) och har varit så under hela 90-talet (Jönsson & Strömbäck, 

2004, s.31), men det är rimligt att anta att förändringar har skett i nyhetsrapporteringen i och 

med det förändrade medieklimatet. Public service måste konkurrera med andra medier om 

människors uppmärksamhet för att kunna legitimera sin egen existens (Jönsson och 

Strömbäck, 2005, s.21-22). Har den ökade konkurrensen fått SVT och Rapport att anpassa sig 

efter en kommersiell logik? 
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3 Tidigare forskning: kommersialisering  

De senaste decennierna har mediemarknaden präglats av några övergripande, och sinsemellan 

sammanhängande, tendenser: kommersialisering, globalisering och ökad ägarkoncentration 

(Jönsson, 2004, s.90). Medieutbudet har ökat dramatiskt, men tiden som människor lägger på 

att konsumera medier har inte ökat i samma utsträckning (Jönsson & Strömbäck, 2005, s.7). 

Detta har lett till hårdare konkurrens vilket har drivit på en kommersialisering. Andra sätt att 

beskriva kommersialiserade medier är “marknadsanpassade”, “marknadsdrivna” eller 

“marknadsorienterade” (Jönsson & Strömbäck, 2005, s.2). 

Lite förenklat så verkar all journalistik parallellt i två olika sfärer: publiksfären och 

marknadssfären. Journalistik har alltså två olika uppdragsgivare – publiken och ägarna, eller 

två olika uppdrag – att gagna demokratin och se till att företaget går med vinst (Jönsson & 

Strömbäck, 2005, s.3). Vilket synsätt som dominerar på en viss redaktion, vilken sfär den 

bedömer som viktigast, påverkar också vilken sorts journalistik den kommer att producera. 

Nyhetsredaktioner som ser publiken, det vill säga medborgarna, som sina främsta 

uppdragsgivare och att främja demokratin som sin främsta uppgift kommer att rapportera om 

sådant som människor behöver veta för att kunna fungera som demokratiska medborgare på 

ett bra sätt. Redaktioner som ser ägarna som sina främsta uppdragsgivare, och att generera 

vinst som det övergripande uppdraget, kommer att producera journalistik som lockar så 

många människor som möjligt till en så låg kostnad som möjligt, för att kunna sälja annonser 

(Jönsson & Strömbäck, 2005, s.4-5). Detta behöver inte nödvändigtvis ske med journalistik 

som gagnar demokratin. Vad publiken vill veta blir viktigare än vad publiken borde veta 

(Johansson, 2004, s.233).  

Det som har hänt i och med kommersialiseringen är att marknadssfären generellt sett har 

blivit viktigare med ökade krav på att medieföretagen ska generera vinst. Detta kan uppnås 

genom att medieföretagen med sin journalistik försöker locka fler läsare/tittare/lyssnare 

genom att rapportera om sådant som de tror att folk vill veta, sådant som väcker 

uppmärksamhet – men också genom att försöka producera så billig journalistik som möjligt 

(Johansson, 2004, s.273). 
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Anna Maria Jönsson och Jesper Strömbäck menar att kommersialiseringen av den svenska 

mediemarknaden kan sammanfattas i fyra punkter (Jönsson & Strömbäck, 2005, s.2): 

1. Konkurrensen om människors uppmärksamhet och annonsörernas pengar har ökat. 

2. Det tvingar medierna att ta ökad hänsyn till efterfrågan från mediepublikerna och 

annonsörerna. 

3. Ekonomiska överväganden har blivit allt viktigare för medierna. 

4. Detta påverkar nyhets- och samhällsjournalistiken. 

John H. McManus definierar kommersialisering som: 

… varje handling som syftar till att öka profiten som stör en journalists eller 

nyhetsorganisations ansträngningar att maximera publikens förståelse av de frågor och 

händelser som formar samhället de [journalisterna och nyhetsorganisationerna] säger sig tjäna 

(McManus, 2009, s.219 i egen översättning). 

Public service konkurrerar inte på annonsmarknaden eller för att generera vinst, men måste 

likväl tävla med andra medier om publikens uppmärksamhet för att kunna legitimera sin egen 

existens. På så sätt påverkas även public service av kommersialiseringen på mediemarknaden 

i stort (Jönsson & Strömbäck, 2005, s.21-22). 

3.1 Hur yttrar kommersialiseringen sig? 

Kommersialisering yttrar sig på en rad olika sätt. Bland annat genom popularisering, 

snuttifiering, trivialisering, polarisering och dramatisering (Jönsson, 2004, s.85). 

Popularisering innebär att journalister förenklar nyheterna, gör de lättsammare och mer 

lättillgängliga. Snuttifiering innebär att nyheterna styckas upp i korta informationssnuttar och 

presenteras utan vidare bakgrund och fördjupning, att tempot höjs och att inslag/artiklar blir 

kortare samtidigt som bilderna blir fler och större i tidningar eller bild/ordväxlingar blir fler i 

TV och radio. Trivialisering innebär att många “lättviktiga” personer intervjuas och att 

bevakningen inriktas mer på lättsamma och sensationella nyheter än på information. 

Polarisering innebär att bevakningen fokuserar på konflikter och motsättningar och 

dramatisering innebär att brottsrapportering och händelser av dramatisk karaktär får mer 
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uppmärksamhet. Det finns alltså många begrepp för att beskriva kommersialisering, och det 

de alla har gemensamt är att de beskriver olika sätt att göra nyheterna mer 

uppseendeväckande, lättillgängliga och möjliga att producera till en lägre kostnad.  

I och med ett ökat fokus på vad publiken vill ha så har mängden “hårda” och svåra nyheter, 

alltså politik, sådant som är samhälleligt viktigt och som kräver energi och engagemang för att 

ta till sig, minskat till förmån för “mjukare” nyheter som brott, hälsa och konsumtion – sådant 

som underhåller snarare än informerar och som inte kräver så mycket engagemang för att 

förstå och ta till sig (Jönsson & Strömbäck, 2005, s.13). 

Ett annat tecken på kommersialisering är att även hårda nyheter paketeras på ett, som 

medieföretagen tror, lättillgängligare sätt. Till exempel så minskar den journalistik som 

gestaltar politiken som sakfrågor och spel- och skandalgestaltningar ges istället ökat utrymme. 

Gestaltningen av politik som ett spel och en tävlan om makten är tänkt att fånga upp den 

publik som kanske inte har ett större intresse eller kunskaper i ämnet. Det blir ett mer 

dramatiskt och spännande sätt att gestalta nyheter på. De spelgestaltande inslagen är dessutom 

ofta billigare att producera och får därmed ett större utrymme, eftersom reduceringen av 

kostnader blivit en viktig faktor i nyhetsproduktionen (Jönsson & Strömbäck, 2005. s.16).  

 

Enligt Anna Maria Jönsson och Jesper Strömbäck är följande tendenser tecken på 

kommersialisering (Jönsson & Strömbäck, 2005, s.15-21): 

1. Ett krympande utrymme för nyheter som handlar om politik och partipolitik. 

2. En ökad frekvens av spelgestaltningar av politik. 

3. Ett krympande utrymme för undersökande journalistik. 

4. Ett ökat utrymme för nytto-orienterad journalistik som tilltalar privatpersoner i jakt på 

egen nytta, till exempel tester, konsumentjournalistik, väder och olika tips. 

5. En högre andel material från nyhetsbyråerna. 

6. Ett ökat utrymme för nyheter om brott, kändisar och human interest. 

7. Ett ökat fokus på och utrymme för enstaka sensationella händelser. 

8. Ett ökat användande av sensationshöjande språk. 



 9 

9. Ökad snuttifiering. 

10. Ett ökat utrymme för journalisterna och deras tolkningar. 

11. En ökad personifiering. 

12. Ett minskat användande av flera olika källor. 

13. Mer reklam för den egna produkten. 

Personifiering kan definieras på två olika sätt. Det ena är att journalister och nyhetsankare får 

mer utrymme, till exempel genom att de får komma med egna analyser och kommentarer. Det 

andra är att nyheterna lyfter fram fler konkreta personer, eller att fler människor släpps fram, 

ofta vanligt folk (Jönsson & Strömbäck. 2005, s.20).  

Ytterligare konsekvenser av kommersialiseringen är att innehållet i nyheterna har blivit allt 

mer likriktat, mångfalden i programutbuden har minskat, och gränserna mellan vad som är 

nöjesrapportering och nyhetsrapportering har blivit otydligare (Stúr, 2004, s.59-60). Elin 

Skanne (2008) och Linnéa Wannefors (2012) har båda jämfört TV4- Nyheterna och Rapport. 

De kom fram till att snuttifiering och trivialisering ökat i båda programmen och att 

sändningarna blivit mer lika varandra.  

3.2 Vad får kommersialiseringen för konsekvenser? 

Enligt förespråkarna för en kommersialiserad mediemarknad ger det konsumenterna makt och 

frihet samt minskar risken för politiskt förtryck. Konsumenterna ses med detta synsätt som 

kungar på marknaden samtidigt som staten inte har makt över det som publiceras. En 

reglering av mediemarknaden ses i det här sammanhanget som en inskränkning av 

yttrandefriheten. Men kritiker anser att en kommersialiserad mediemarknad leder till en 

försvagad demokrati – eftersom marknaden styrs av konsumenternas köpkraft kommer de 

med stark köpkraft alltid att ha mer makt än de med svag köpkraft (Jönsson & Strömbäck, 

2005, s.23). Vidare menar kritikerna också att de som förespråkar en kommersialiserad 

mediemarknad bortser från en rad faktorer som måste till för att en marknad ska kunna 

fungera optimalt. En sådan faktor är att konsumenterna måste ha tillgång till saklig och 

sanningsenlig information om de alternativ som marknaden har att erbjuda. Men hur ska 

människor kunna göra informerade val av information som de ännu inte känner till? Dessutom 
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tar inte människor hänsyn till alla positiva eller negativa följdeffekter som kan uppstå när de 

väljer nyheter (Jönsson & Strömbäck, 2005, s.24).  

Forskning har visat att spelgestaltande journalistik minskar människors förtroende för 

politiker. Detta på grund av att spelgestaltande journalistik framställer politiken som en 

tävling om makt, och politikernas egenintresse och maktambitioner ges större utrymme än 

allmänintresset. Sakgestaltande journalistik anses däremot ligga närmare de demokratiska 

idealen om vad människor bör informeras om (Strömbäck, 2004, s.277-278). Samtidigt menar 

förespråkarna för den kommersiella journalistiken att en positiv aspekt av den är att den 

förmår väcka känslor och engagera på ett sätt som traditionell journalistik inte är lika bra på 

(Jönsson & Strömbäck, 2004, s.41).                                                                                                                                         
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4 Metod och Material 

Vi har valt att använda kvantitativ innehållsanalys i den här undersökningen. Kvantitativ 

innehållsanalys är ett kraftfullt verktyg för att kunna analysera olika typer av information i ett 

material, ofta handlar det om att svara på hur frekvent någonting förekommer eller hur stort 

utrymme någonting får. Kvantitativ innehållsanalys är även ett utmärkt verktyg för att kunna 

se förändring över tid (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012, s.197). Vid en 

kvantitativ innehållsanalys krävs ett stort antal fall, till skillnad från en kvalitativ 

innehållsanalys då man istället går på djupet med ett par väl valda fall. Tecken på 

kommersialisering kan med fördel studeras även med en kvalitativ analys och vi hade för 

avsikt att komplettera vår kvantitativa innehållsanalys med en kvalitativ analys av ett par 

inslag, men på grund av tidsbrist var vi tvungna att lämna den idén till framtida forskning. 

Vi har analyserat inslag från Rapports 19.30-sändningar vecka 11 åren 1985, 1990, 1995, 

2000, 2005, 2010 och 2012. Vi valde 1985 som första år för att vi anade att stora förändringar 

skulle ske efter det. 1985 var ju precis innan SVT fick konkurrens från TV3 och TV4. Vi 

valde vecka 11 eftersom det är en vanlig vecka på våren och inga ovanliga händelser, såsom 

val, skulle påverka hur nyheterna såg ut. Vi hade tänkt göra ett nedslag även 2013 för att få in 

färskt material men eftersom sändningarna inte fanns tillgängliga digitalt hos Kungliga 

Biblioteket, bestämde vi oss istället för att göra nedslaget 2012. I de 49 Rapportsändningar 

som vi har analyserat passade 157 inslag in under våra kriterier, som vi redovisar längre fram 

i texten.  

Själva arbetet började med att vi funderade på vad exakt vi ville ta reda på och vilka variabler 

vi skulle behöva använda oss av för att få svar på våra forskningsfrågor. Vi konstruerade 

sedan ett utkast till ett kodschema som vi testkodade utifrån. Vid en kvantitativ 

innehållsanalys är det viktigt att det finns klara tolkningsregler för hur innehållet ska 

kategoriseras, alla variabelvärden måste vara tydligt definierade (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wägnerud, 2012, s.206). Allteftersom testkodningen fortskred fann vi nya sätt 

att förändra och komplettera vårt kodschema. När vi till sist bedömde att vi hade ett väl 

fungerande och hållbart kodschema började vi från början och kodade materialet på riktigt. 
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Vi arbetade online i Google Drive, och satt alltid tillsammans och kodade inslagen. När vi var 

osäkra på hur vi skulle koda någonting så kunde vi diskutera med varandra. Efter ett tag, när 

vi fått in vanan, gick vi över till att koda var för sig, men eftersom vi fortsatte att sitta bredvid 

varandra så kunde vi bara pausa och rådfråga varandra om någonting var oklart. Vi har också 

gjort stickkontroller av ett par inslag efter att vi avslutat kodningen för att kontrollera att vi 

inte råkat göra några misstag. 

När vi hade kodat klart alla inslag förde vi över informationen till statistikprogrammet SPSS. 

Där kunde vi bearbeta datan på ett mer avancerat sätt, till exempel genom att göra ”crosstabs” 

och på så sätt analysera flera variabler samtidigt. På detta sätt fick vi fram tydliga uträkningar 

och kunde lätt se olika tendenser. Till sist så gjorde vi diagram i Excel då vi tyckte att dessa 

var mer lättolkade än de som gick att ta fram i SPSS. 

4.1 Reliabilitet och validitet 

God begreppsvaliditet uppnås genom att systematiska fel utesluts genom att relevanta begrepp 

och bra definitioner används – bra mätverktyg helt enkelt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wägnerud, 2012, s.58). Hög reliabilitet innebär att risken för osystematiska fel, som slarv, 

slump etc, minimeras (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012, s.63). Med vårt 

arbetssätt; testkodning och att sitta tillsammans och koda, har vi haft som målsättning att ge 

vår studie god begreppsvaliditet och hög reliabilitet. Vi har bedömt att slutresultatet har god 

resultatvaliditet. Men reliabiliteten hade dock varit ännu högre om någon utomstående fått 

göra stickkontroller genom att koda slumpvis utvalda inslag med hjälp av vårt kodschema 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012, s.64). 

Alla innehållsanalyser bygger på någon form av tolkningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wägnerud, 2012, s.198). Vi har försökt vara så precisa som möjligt i våra definitioner av 

variabler och variabelvärden. Vi har försökt undvika misstolkningar, och vissa variabelvärden 

omdefinierade eller förtydligade vi under vår testkodning. Ändå stötte vi på en del 

svårigheter. Variabeln “fokus/vinkel” var särskilt svår och det var många inslag som vi inte 

riktigt visste hur vi skulle kategorisera. Det vi fick göra då var att se om inslaget flera gånger 

och tillsammans diskutera och bedöma. Vi har funderat på om vi inte har definierat 

variabelvärdena tillräckligt bra eftersom vi så ofta hade svårigheter med just fokus/vinkel. 
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Skulle någon som inte varit med och diskuterat och påverkats av våra tankar tolka på samma 

sätt?  

Ett annat möjligt problem med vår undersökning är att vi har relativt få analysenheter per år. 

Kanske hade resultaten blivit tydligare om vi hade undersökt färre år, men istället en längre 

period varje undersökt år. 

Vi har också funderat på om det hade varit bättre om vi kodat alla inslag i varje 

nyhetssändning, då hade vi kunnat se om exempelvis brottsrapporteringen eller 

utrikesnyheterna fått större eller mindre utrymme, om det läses upp fler telegram än tidigare 

eller om de inrikespolitiska inslagen fått ge plats åt något annat. Men sådana undersökningar 

har gjorts förut.  

Vid kvantitativa studier av förändringar över tid kan det vara svårt att veta vad som egentligen 

är orsak och verkan. Vi vet till exempel att TV3 startade 1987, att TV4 började sända i 

marknätet 1992 och att en rad nya TV-kanaler blev tillgängliga för det svenska folket via 

satellit och kabel på 1980- och 1990-talet. Men vi vet inte om de förändringar som har 

uppmätts i olika kanaler, se till exempel Skanne (2008) och Wannefors (2012), faktiskt beror 

på denna ökade konkurrens. Dock så finns det teorier om varför vissa förändringar har ägt 

rum i takt med att medieutbudet och konkurrensen har ökat. Kommersialisering är ett sätt att 

förstå dessa förändringar. I den här uppsatsen har vi alltså inte gjort anspråk på att förklara 

varför Rapports nyheter ser ut som de gör. Vi har däremot undersökt förändringar över tid, 

och gjort detta med kommersialisering som möjlig förklaring i bakhuvudet. 

4.2 Avgränsning och definitioner  

Vi har undersökt inslag som handlar om politik och andra samhällsfrågor och som berör 

Sverige. Med inslag menar vi att det måste innehålla rörliga bilder, telegram som läses upp av 

nyhetsankare i studion räknas alltså inte. Vi har räknat inslagets tid från det att den första 

bildrutan dyker upp, till det att den sista bildrutan försvinner.  

Med politik menar vi sådant som har att göra med hur (det svenska) samhället styrs och 

fungerar. Vi fokuserar här på verksamheter inom vissa institutioner. Politiker, partier, 
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kommun- och landstingsfullmäktige, länsstyrelser, myndigheter och riksdag hör hit, liksom 

EU, då Sverige är medlem i Europeiska Unionen och beslut fattade i EU påverkar Sverige 

direkt. Däremot räknar vi inte med utrikespolitik i allmänhet eller bevakning av utländsk 

politik. Vi anser att det är en stor skillnad på hur man bevakar inrikes- och utrikesnyheter och 

att det därför inte är relevant att jämföra dessa på samma sätt. Svenska medier bevakar ju till 

exempel inte Bangladesh inre angelägenheter regelbundet, utan det som når oss i Sverige är 

större, ofta ovanliga, händelser. Utrikesrapportering handlar oftast inte om vardagen eller om 

hur ett land fungerar i normala fall. Dessutom hade materialet blivit för omfattande om vi 

hade tagit med utrikesbevakning. 

Med samhällsfrågor menar vi sådant som kan sägas vara resultatet av politiska beslut och 

som påverkar de flesta människor i egenskap av medborgare, till exempel skola, vård, 

omsorg, miljö, samhällsekonomi och skatter. Även vissa intresseorganisationers aktiviteter 

hör hit. 

Sådant som står utanför vårt undersökningsområde är olyckor, brott/kriminalitet, 

hälsa/medicin, teknisk utveckling, privatekonomi/konsumentfrågor, sociala frågor (droger, 

missbruk, prostitution), katastrofer, försvar, utrikespolitik, sport, väder, kultur och nöje.  

De här områdena handlar om sådant som står utanför mänsklig kontroll och inte innebär 

systemfel (till exempel olyckor och katastrofer), sådant som i första hand berör individer 

(medicin/hälsa), sådant som inte berör Sverige (utrikesnyheter), och sådant som inte tillhör ett 

samhälles primära funktioner (sport, kultur) eller berör människor som medborgare. Vi 

funderade på om vi skulle ta med sociala frågor som droger och prostitution i vår definition av 

samhällsfrågor, men vi kom fram till att dessa frågor inte direkt påverkar de flesta människor i 

Sverige.  

Vidare har vi funderat på vad det är som ska avgöra hur ett inslag kategoriseras, 

ämnet/frågan/händelsen i sig eller innehållet i inslaget? Vi kom fram till att varje inslag skulle 

bedömas utifrån sitt eget innehåll, och inte utifrån den övergripande fråga det handlar om. 

Men det är såklart inte alltid lätt att avgöra vad som är politik och vad som är samhälle, dessa 

definitioner glider ju in i varandra. Vi upplevde inga större problem med att kategorisera 

under själva kodningsarbetet, men har i efterhand funderat på om kategorin politik per 

definition innehåller mycket spel, vilket i sådana fall vore ett validitetsproblem. Vi anser dock 
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att det måste vara möjligt att bevaka politiska institutioner utan att för den skull fokusera på 

spel. Inslaget ”I EU diskuterar euro-länder stödpaket till Grekland. Sverige bidrar inte” är ett 

exempel på ett inslag i kategorin politik som gestaltar politiken som sakfrågor.  

När det gäller den journalistiska bevakningen av politik som sakfrågor, spel eller skandal har 

vi använt oss av Jesper Strömbäcks definitioner (Strömbäck, 2004, s.277): 

Med politik som sakfrågor menar vi bevakning som fokuserar på politikens sakliga innehåll, 

det vill säga vad som har hänt eller kommer att hända, vad någon har föreslagit eller vad 

någon har sagt, i den mån det syftar på politikens innehåll. 

Med politik som spel menar vi bevakning som fokuserar på strategi, vinnare och förlorare i 

kampen om opinionen, relationen mellan politiska aktörer och på hur politik bedrivs. 

Med politik som skandal menar vi bevakning som fokuserar på skandaler och moraliskt eller 

juridiskt klandervärda beteenden av politiker. 

4.2.1 Definition av intervjupersoner  

Med politiker menar vi en person som blivit vald till politiskt uppdrag i kommun, landsting, 

riksdag eller EU-parlament. Även en person med högt uppsatt position i organisationer knutna 

till ett parti, till exempel kvinnoförbund och ungdomsförbund räknas in. Politikernas 

pressekreterare räknas också som politiker. 

Med partimedlem menar vi en person som är medlem i ett politiskt parti men inte vald till 

någon politisk post. 

Med myndighetsperson menar vi en person som jobbar på en myndighet, representerar ett 

statligt företag eller är talespersoner för parlament och EU:s institutioner. 

Med företagsrepresentant menar vi en person som är chef, ägare, högt uppsatt eller 

representant (till exempel pressansvarig) för ett privat företag. 

Med facklig företrädare menar vi medlemmar och anställda inom olika fackförbund. 
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Med företrädare för (intresse)organisationer menar vi personer som representerar 

organisationer.  

Med expert menar vi en person med speciella kunskaper inom ett visst område, som intervjuas 

enbart för dessa kunskaper. Det kan till exempel vara en professor (eller annan akademiker) 

eller en utredare. 

Med medborgare/allmänhet menar vi en slumpmässigt utvald, vanlig person som inte 

intervjuas i sin yrkesroll eller utifrån några speciella kunskaper, ofta ute på gatan. 

Med yrkesperson menar vi en person som blir intervjuad i sin yrkesroll. Det kan vara en 

anställd eller en lägre chef, men inte någon som har något större ansvar eller inflytande över 

arbetsplatsen. 

Allmänna uttalanden på presskonferenser räknas inte som en intervju, men om journalisten 

har ställt en fråga som tydligt hörs, och som besvaras, då har vi räknat det. 

4.2.2 Definitioner av vinklar/fokus 

Med partier menar vi att inslaget fokuserar på partiers aktiviteter. 

Med politiker menar vi att inslaget har fokuserat på en enskild politiker (eller i ett fåtal fall, en 

högt uppsatt, inflytelserik statlig tjänsteman), och att politikern har fått mer utrymme än det 

politiska parti hen representerar. 

Med vanliga människor menar vi att inslaget fokuserar på hur vanliga människor påverkas 

eller drabbas av något. 

Med organisation menar vi att inslaget fokuserar på någon typ av organisations aktiviteter 

eller åsikter om någonting. 

Med stat/kommun/landsting innebär att inslaget har fokuserat på någon statlig myndighet, ett 

statligt företag, en utredning eller på verksamhet i kommuner och landsting som exempelvis 

skola och vård. 
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Med händelse/sakfråga menar vi att inslaget är redovisande/informerande och att inga åsikter 

uttrycks. 

Med nationer/EU fokuserar inslaget på EU, EU:s institutioner, EU:s regler eller vissa 

medlemsnationer aktiviteter (om dessa aktiviteter tas upp på EU-nivå och därmed påverkar 

även Sverige) 
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5 Resultat och analys 

Vi har undersökt i vilken utsträckning samhälls- och politikbevakningen i SVT:s Rapport har 

kommersialiserats åren 1985 till 2012. Vi har genomfört vår undersökning utifrån några av 

punkterna på Anna Maria Jönssons och Jesper Strömbäcks lista över tecken på 

kommersialisering. Vi vill svara på om Rapport har; 

1. Krympt utrymmet för nyheter som handlar om politik och partipolitik. 

2. Ökat användningen av spelgestaltningar och skandalgestaltningar av politik. 

3. Ökat snuttifieringen. 

4. Ökat personifieringen.  

I den här undersökningen innebär snuttifiering kortare inslag. Och vi utgår från den andra 

definitionen av Jönssons och Strömbäcks två definitioner av personifiering – vi mäter enbart 

hur många som förekommer i inslagen och hur ofta vanligt folk får komma till tals. 
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5.1 Utrymme 

Av samtliga undersökta inslag 1985-2012 handlade 37,6 procent om politik och 61,8 procent 

om andra samhällsfrågor. 1985 var det lika många inslag som handlade om politik som om 

andra samhällsfrågor, men efter det har de flesta inslag handlat om annat än politik. 1990 och 

2000 var det särskilt liten andel av inslagen som handlade om politik (17 och 18 procent). 

  

Figur 5.1 Fördelning mellan ämnena politik och annan samhällsfråga i undersökta inslag i Rapport åren 1985-2012 

 

Politik- och samhällsinslagen som berör Sverige har tagit upp mellan 13 procent (1990) och 

35 procent (2005) av den totala sändningstiden under åren 1985-2012. De flesta år tog politik- 

och samhällsinslagen upp mellan 21 och 24 procent av den totala sändningstiden 

.  

Figur 5.2 Andel av sändningstiden som har ägnats åt inslag om politik och samhällsfrågor  i Rapport åren 1985-2012
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1985 tog inslag som handlade om politik upp 12 procent av den totala sändningstiden. 1990 

hade andelen inslag om politik sjunkit till 2 procent, 1995 ökade andelen till 7 procent och år 

2000 hade den sjunkit ner till 4 procent. Men därefter tog inslagen om politik upp mer 

sändningstid och 2005 tog inslag om politik upp 16 procent av den totala sändningstiden för 

att sedan, fem år senare, sjunka ner till 7 procent. 2012 tog de politiska inslagen upp 8 procent 

av den totala sändningstiden. 

1985 tog samhällsfrågorna upp 12 procent av den totala sändningstiden och 1990 låg siffran 

på 10,5 procent. 1995 tog samhällsfrågorna upp 14 procent av tiden, år 2000 fick de 19 

procent, och 2005 18,6 procent. Därefter sjönk nivån och 2010 tog andelen samhällsinslag 

upp 14 procent av den totala sändningstiden. 2012 var siffran 13 procent. 

 

Figur 5.3 Andel av sändningstiden som har ägnats åt inslag om politik respektive andra samhällsfrågor 

i Rapport åren 1985-2012 
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5.2 Gestaltning – sakfråga, spel eller skandal 

Totalt sett framställde 66,2 procent av de undersökta inslagen innehållet som sakfrågor, 17,2 

procent fokuserade på spel och 14,6 procent fokuserade på skandaler.  

1990 och 2000 var de år med den största andelen inslag med sakfrågegestaltning (75 procent 

respektive 77 procent) – 1990 saknar helt inslag som framställer innehållet som spel. 1990 

och 2000 var också de år med lägst andel inslag om politik. 

De flesta år hade större andel inslag med skandalgestaltning än spelgestaltning – undantaget 

är valåren 1985 och 2010. Då var spel klart vanligare än skandal, och skandalgestaltningen 

låg på riktigt låga nivåer. Men bortsett från valåret 2010 så verkar det som att 

skandalgestaltningen generellt sett har ökat. 

 

Figur 5.4 Fördelning mellan sakfråge- spel och skandalgestaltning i samtliga undersökta inslag i Rapport 

åren 1985-2012 
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Analysen av inslagen som handlade om politik ger en annan bild. Då framställer bara 25,4 

procent av inslagen innehållet som sakfrågor medan 39 procent fokuserar på spel och 32,2 

procent på skandaler. Under valåren 1985 och 2010 framställdes politiken oftare som spel, än 

de andra åren. Faktum är att spel var det vanligaste sättet att gestalta politiken på under dessa 

år. 1990 och 2000 var de år som innehöll minst andel inslag om politik. De politiska inslag 

som ändå fanns med handlade uteslutande om skandaler år 2000 och till hälften om skandaler 

år 1990 (hälften av de politiska inslagen 1990 har vi inte kunnat kategorisera). 

 

Figur 5.5 4 Fördelning mellan sakfråge- spel och skandalgestaltning i undersökta inslag om politik i Rapport 

åren 1985-2012 

90,8 procent av inslagen som handlade om annat än politik framställde innehållet som 

sakfrågor. Både spel- och skandalgestaltningar tog upp 4,1 procent av de inslagen. Detta 

förklarar varför 1990 och 2000, som var de år som hade störst andel inslag om andra 

samhällsfrågor än politik, också ligger i topp när det gäller att framställa innehållet som 

sakfrågor. 
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5.3 Snuttifiering 

Inslagen var som längst 1985 med 137,77 sekunder, men mellan 1990 (133 sekunder) och 

2005 (131,06 sekunder) har medellängden förändrats mycket lite. 1995 och 2000 låg 

medellängden på 131,35 respektive 130,45 sekunder. 2010 blev medellängden markant 

mycket kortare (89,29 sekunder) för att sedan öka igen 2012 (110,86 sekunder).  

 

Figur 5.6 Medellängd i sekunder på inslag om politik och andra samhällsfrågor i Rapport åren 1985-2012 

Det fanns endast mycket små skillnader i medellängd mellan inslag som handlar om politik 

och inslag som handlar om andra samhällsfrågor fram till 2010. När medellängden blev 

kortare 2010 blev inslagen som handlade om politik kortare än inslagen om andra 

samhällsfrågor. Medellängden för inslag om politik var då 76 sekunder och för inslag om 

andra samhällsfrågor 98 sekunder. Samma sak gällde 2012 då medellängden på inslag om 

politik var 92 sekunder, och medellängden på inslag om andra samhällsfrågor var 126 

sekunder. 
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Antalet inslag om politik och andra samhällsfrågor per sändning började på 22 inslag år 1985 

men minskade till 12 inslag år 1990. Sedan ökade det successivt fram till en peak på 31 inslag 

år 2005. Men sedan dess har antalet inslag minskat igen och 2012 var de tillbaka på 22. 

 

Figur 5.7 Antal inslag om politik och andra samhällsfrågor i Rapport åren 1985-2012 

De senare åren har Rapport haft fler korta inslag per sändning. 22 av de 30 kortaste inslagen 

kommer från 2005, 2010 och 2012. 10 av de 30 kortaste inslagen kommer från 2010, vilket 

förklarar varför medellängden på inslag blev så kort detta år. 

När det gäller de 30 längsta inslagen är de ganska jämnt fördelade över tid.  De år med flest 

inslag på längsta-listan är 1985 (7 stycken) och 2005 (6 stycken). Att 2005 har en del långa 

inslag förklarar varför medellängden på inslag inte har gått ner, trots att 2005 hade flest inslag 

av alla år, och även finns med i topp på listan över de kortaste inslagen. 
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5.4 Intervjupersoner 

Antalet intervjupersoner per inslag har ökat sedan 1985 (1,27) med en topp år 2000 (2,64). 

Trots en nedåtgående trend mellan 2000 och 2010 så ser det ut som att intervjupersonerna har 

blivit fler. 2012 låg genomsnittet på 2,27 intervjupersoner per inslag. 

 

Figur 5.8 Antal intervjupersoner i inslag om politik och andra samhällsfrågor i Rapport åren 1985-2012 

Det är dock svårt att dra några allmänna slutsatser om vilka personer som har intervjuats i 

Rapport eftersom andelen av olika personkategorier varierar så kraftigt mellan åren. Särskilt 

stora skillnader mellan åren finns när det gäller andelen intervjuade politiker, men även andel 

intervjupersoner ur kategorin “allmänhet och yrkespersoner” varierar rejält mellan olika år. 

Det har aldrig intervjuats så stor andel politiker som 1985, då var 50 procent av de som fick 

komma till tals politiker. Men bara fem år senare ligger kategorin politiker på den lägsta nivån 

i vår undersökning, 9 procent. 1995 hade andelen intervjuade politiker stigit till 47 procent, 

bara för att år 2000 sjunka tillbaka ner till 19 procent. 2005 steg andelen politiker igen, denna 

gång till 42 procent. 2010 och 2012 låg andelen intervjuade politiker på 32 respektive 28 

procent. 

Värt att notera är att andelen politiker inte tycks påverkas av om det är valår eller inte. Valåret 

1985 hade visserligen den högsta andelen intervjuade politiker, men samma sak gäller inte för 

2010. Både 1995 och 2005 hade högre andel politiker än 2010. 



 26 

Allmänhet och yrkespersoner låg på en relativt högt nivå 1985 – 32 procent. Denna kategori 

intervjuades mest 1990 (43 procent) och 2012 (50 procent). 1995 var ett bottenår med 18 

procent, sedan steg andelen intervjuade till 34 procent 2000, för att sedan sjunka tillbaka till 

bottennivån 18 procent 2005. Efter 2005 har andelen allmänhet/yrkespersoner stigit. 2010 var 

30 procent av de intervjuade allmänhet eller yrkesperson, 2012 hörde 50 procent av de 

intervjuade till denna kategori. 

När det gäller experter och myndighetspersoner finns ett tydligare mönster över tid. 1985 års 

sändningar innehöll den lägsta andelen intervjupersoner ur denna kategori, 7 procent, men 

sedan har andelen ökat varje år fram till 2000 då andelen experter och myndighetspersoner låg 

på 24 procent. Efter 2000 har denna kategori intervjupersoner sjunkit, med undantag av 2010 

då den ökade något. 2012 hade andelen experter och myndighetspersoner sjunkit till 12 

procent. 

Även representanter för fackförbund och intresseorganisationer tycks generellt sett vara på en 

nedåtgående trend sedan 1990. 1985 var andelen intervjuade ur denna kategori 11 procent 

men 1990 hade den stigit till 26 procent. 1995 och 2000 låg andelen intervjuade 

representanter på 18 respektive 12 procent. 2005 och 2010 hade andelen stigit något till 17 

procent. Men 2012 var andelen intervjuade representanter för fackförbund och 

intresseorganisationer nere på 8 procent. 

 

Figur 5.9 Fördelning av olika kategorier av intervjupersoner i undersökta inslag i Rapport åren 1985-2012 (en 

intervjuperson som kategoriserats med ”oklart” finns inte med i figuren.) 
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Om vi renodlar kategorierna av intervjupersoner till “Vanligt folk” (allmänhet, yrkespersoner 

och partimedlemmar) och “Elitpersoner” (politiker, experter, myndighetspersoner och chefer) 

så syns det tydligt att elitpersoner intervjuas mer och nästan alltid har gjort det. Det finns dock 

två undantag: 1990 och 2012 intervjuades större andel vanliga människor än elitpersoner. 

Annars är 2010 det år med det minsta glappet: då var skillnaden mellan elitpersoner och 

vanligt folk 19 procentenheter. 

 

Figur 5.10 Fördelning mellan intervjuade vanliga människor och elitpersoner i undersökta inslag i Rapport 

åren 1985-2012 
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Det intervjuas minst en politiker i 40 procent av alla undersökta inslag. Intervjuer med 

allmänhet/yrkesperson förekommer i 33 procent av alla inslag. Högst representerade är 

experter och myndigheter, de får komma till tals i 43 procent av alla inslag. Representanter för 

fackförbund och andra organisationer får inte lika mycket utrymme men förekommer i 21 

procent av inslagen. I 13 procent av alla inslag intervjuas ingen alls. 

 

Figur 5.11 Andelen undersökta inslag med intervjuer med olika kategorier av intervjupersoner 

i Rapport åren 1985-2012 

5.5 Vinklar 

De fyra vanligaste vinklarna i samtliga undersökta inslag 1985-2012 är politiker (18,5 

procent), stat/kommun/landsting (17,8 procent), partier (16,6 procent) och vanligt folk (16,6 

procent). Även inslag som fokuserar på fackförbund och intresseorganisationer är vanliga (14 

procent). 

Partier och stat/kommun/landsting varierar så kraftigt från år till år att det är svårt att uttala sig 

om tendenser över tid, medan kategorierna politiker och vanligt folk inte förändras lika 

mycket vilket gör det lättare att se trender. 

Politiker var den vanligaste vinkeln 1985, 32 procent av inslagen fokuserade på politiker detta 

år, men sedan dess har trenden generellt sett varit nedåtgående. 1990 hade andelen inslag som 

fokuserade på politiker sjunkit till 17 procent. 1995 steg andelen något till 20 procent, för att 

sedan sjunka till en bottennotering på 14 procent 2000. Sedan skedde en svag ökning med två 



 29 

procentenheter per år, bara för att 2012 vara tillbaka på bottennivån 14 procent. I alla 

undersökta inslag är ändå politiker den vanligaste vinkeln, då 18,5 procent av alla inslag 

fokuserar på politiker och lägstanivån är relativt hög jämfört med andra vinklar. 

Andelen inslag som fokuserar på vanligt folk började på 18 procent 1985 och ökade sedan till 

25 procent 1990. 1990 var vanligt folk den vanligaste vinkeln. Men 1990-2010 minskade 

andelen inslag som fokuserade på vanligt folk varje år för att sedan plötsligt gå upp till 

toppnivån 32 procent år 2012. 

Den näst vanligaste vinkeln i hela vårt undersökningsmaterial är stat/kommun/landsting, men 

den plötsliga uppgången till 36 procent år 2000 har dragit upp snittet. Även 2010 noteras en 

markant uppgång till 25 procent. Alla andra år ligger andelen inslag som fokuserar på 

stat/kommun/samhälle mellan 8 och 15 procent. 

Hur stor andel av inslagen som fokuserar på partier är i princip omöjligt att förutsäga då 

nivåerna har ökat eller minskat ganska kraftigt varje undersökt år. År 2000 fokuserade bara 5 

procent av inslagen på partier, medan 2005 innebar en toppnotering på 26 procent. År 2005 

var partier den vanligaste vinkeln. 

 

Figur 5.12 Fördelningen mellan olika vinklar i samtliga undersökta inslag i Rapport åren 1985-2012 
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När det gäller inslag som handlar om politik så var politiker den vanligaste vinkeln alla år 

utom 2005, då inslag som vinklades mot partier var något vanligare. Att de flesta politiska 

inslag fokuserar på enskilda politiker snarare än partier kan säkert hänga ihop med att de 

flesta inslag om politik faktiskt inte framställde politiken som sakfrågor. Över 70 procent av 

politikinslagen framställde istället politiken som spel eller skandaler. År 2000 låg andelen 

inslag med fokus på politiker på en särskilt hög nivå, 75 procent, men detta var också året då 

samtliga inslag om politik framställde politiken som skandaler. 

Vi kan också se att intresset för EU var relativt stort 1995 då 29 procent av de politiska 

inslagen fokuserade på nationer/EU. 1995 var nationer/EU den näst vanligaste vinkeln efter 

politiker. Men redan år 2000 var andelen inslag som fokuserade på EU nere på 0 procent, och 

även om andelen inslag som vinklades mot EU har stigit sedan dess så har de aldrig nått upp 

till 1995 års nivåer igen. 2005 (14 procent), 2010 (18 procent) och 2012 (10 procent) har 

andelen inslag som fokuserar på nationer/EU varit ungefär hälften av vad andelen var 1995. 

 

Figur 5. 13 Fördelningen mellan olika vinklar i inslag om politk i Rapport åren 1985-2012 

När det gäller vinkeln på de inslag som handlar om andra samhällsfrågor har det varierat 

mycket från år till år. De fyra vanligaste vinklarna på samhällsinslagen är: organisation, 

vanligt folk, näringsliv och stat/kommun/landsting.  

1985 var vanligt folk den vanligaste vinkeln på inslag om samhällsfrågor, 36 procent av 

inslagen fokuserade på vanligt folk detta år. 1990 hade andelen sjunkit till 30 och 1995 hade 

andelen sjunkit ytterligare ner till 15 procent. Därefter låg vinkeln vanligt folk på en relativt 
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jämn nivå fram till 2010 men 2012 steg andelen inslag med detta fokus plötsligt till 58 

procent. 

Andelen samhällsinslag som fokuserar på organisation har varierat mycket mellan de 

undersökta åren. 1985 låg fokus på organisation på 18 procent. Fem år senare hade det stigit 

till 40 procent. Därefter började det sjunka och tio år senare, det vill säga år 2000 hade inga 

samhällsinslag fokus på organisationer. Det skulle dock enbart dröja fem år innan andelen 

inslag som fokuserade på organisation var tillbaka på 40 procent. 2010 hade det sjunkit en 

aning till 35 procent för att sedan återigen hamna på 0 procent 2012. 

Andelen inslag med fokus på näringsliv har haft en relativt jämn förändringskurva jämfört 

med övriga. De flesta år har vinkeln näringsliv legat mellan 9 och 12 procent. Men 1995 låg 

andelen inslag som fokuserade på näringsliv på 0 procent. 2012 var året med störst andel 

inslag med den här vinkeln, 17 procent.  

Vinkeln på stat/kommun/landsting har också varierat kraftigt genom åren. 1985 låg andelen 

på 27 procent. 1990 och 2012 låg den som lägst på 10 respektive 8 procent. År 2000 låg den 

som högst på 44 procent sedan sjönk den ner till 12 procent 2005 och 2010 steg den till 41 

procent. 

 

Figur 5. 14 Fördelningen mellan olika vinklar i inslag om samhällsfrågor i Rapport åren 1985-2012 
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6 Slutsatser och diskussion 

Sammantaget så kan vi utifrån vår undersökning inte säga att kommersialiseringen har ökat i 

SVT:s nyhetsprogram Rapport mellan 1985 och 2012. För att kunna uttala oss mer säkert om 

hur utrymmet för politik respektive sakfråge- och spelgestaltning förändrats över tid hade vi 

behövt göra fler nedslag. Däremot har vi kunnat se en ökning i skandalgestaltningen. När det 

gäller snuttifiering och personifiering noterade vi en förändring under vårt sista nedslagsår 

2012, vilket gör att vi inte kan veta om det är en tillfällig avvikelse eller en utveckling som 

kommer att hålla i sig framöver. Att Rapport inte har kommersialiserats skulle kunna 

förklaras genom de förväntningar och krav som publiken har på nyhetsprogrammet. Medier 

som förväntas vara seriösa, så som public service-företagen, kan inte låta sig präglas allt för 

mycket av kommersialiseringens uttryck eftersom de då skulle förstöra sitt varumärke 

(Jönssom & Strömbäck, 2005, s.15). 

Innan vi redovisar och diskuterar våra slutsatser punkt för punkt så vill vi berätta om några 

iakttagelser vi gjorde under kodningsarbetet: 

 1985 var ett år som skilde sig väldigt mycket från de senare åren i vår undersökning. 

Inslagen var väldigt långa och innehöll mycket bakgrundsinformation. För oss 

moderna TV-tittare som är vana vid ett snabbare tempo kändes det som att det var 

mycket onödig information. 1985 var också det enda året då några av inslagen inte 

innehöll några rörliga bilder alls. Visserligen hade vi i vår definition av inslag slagit 

fast att det måste innehålla rörliga bilder, men vi tyckte att det var tydligt att dessa 

inslag från 1985 verkligen var inslag och inte telegram. De var alldeles för långa för 

att vara telegram, och de följde också formen för inslag i övrigt. Istället för rörliga 

bilder kunde de innehålla stillbilder, illustrationer och grafik. Vi vet inte om dessa 

stillbildsinslag är ett resultat av att tekniken på 1980-talet var betydligt omständligare 

att förflytta och journalisterna därför undvek att åka iväg och filma om det inte var 

absolut nödvändigt, eller om det kan vara så att bristen på konkurrens från andra 

företag gjorde journalisterna på Rapport bekväma. 
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 Vi noterade också att det var anmärkningsvärt många utrikesnyheter 1990 och 1995. 

Detta beror naturligtvis på att det hände väldigt mycket då; Sovjet löstes upp, 

Tyskland skulle återförenas efter Berlinmurens fall och så vidare. Efter 1995 

uppfattade vi att utrikesnyheterna minskade. 

 2005 var det istället anmärkningsvärt mycket nyheter om brott, samt mycket kuriosa 

och sådant som handlade om enskilda personer/händelser. Även seriösa nyheter 

paketerades på ett “skojigare” sätt 2005. Denna trend fortsatte även 2010 och 2012. 

2000 och 2005 började man också rapportera om kända och betydelsefulla personer 

som avlidit. 

 Ekonominyheter med börskurser började 2000, fortsatte 2005 och har sedan ökat med 

tiden. 

 2010 och 2012 tycktes utrikesinslagen öka igen och även hälsonyheterna hade ökat 

markant. 2010 och 2012 var sådana nyheter en betydande del av inslagen. 

 Genom alla år tycker vi även att väldigt många nyheter har handlat om olika 

fackförbund. 

6.1 Utrymmet för politik 

Sammantaget 1985-2012 tycks utrymmet som upplåts åt inslag om politik och samhällsfrågor 

ligga på en ganska jämn nivå. 1990 och 2005 var undantag med en tillfällig nedgång 

respektive uppgång i utrymmet, men alla andra år har utrymmet för politik- och 

samhällsinslag legat på mellan 21 och 24 procent. 

Men när vi delar upp inslagen och analyserar inslag om politik respektive samhällsfrågor 

separat så verkar det som att utrymmet för politik har minskat något medan utrymmet för 

andra samhällsfrågor har ökat något. Men politik har alltid fått mindre utrymme än andra 

samhällsfrågor. 

Anna Maria Jönsson och Jesper Strömbäck (2005) skriver att ju mer kommersialiserade 

medierna är, desto mindre blir utrymmet för politisk journalistik. Vår undersökning ger ett 
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visst stöd åt tesen att utrymmet för nyheter om politik har minskat i Rapport, men då andelen 

inslag om politik varierade kraftigt mellan de år vi har undersökt hade vi behövt göra fler 

nedslagsår för att kunna uttala oss mer säkert. Dessutom varierade antalet inslag i vår 

undersökning mycket från år till år, och det berodde till stor del på vad som hände runt om i 

världen det aktuella året. Vi har ju valt att enbart analysera inslag som berör Sverige, och 

1990 var det exempelvis väldigt många utrikesinslag vilket gjorde att bara 12 inslag från det 

året passade våra definitioner. På just den här punkten, utrymmet för politik, kan vi alltså inte 

utifrån vår undersökning säga att kommersialiseringen har ökat i Rapport 1985-2012. 

6.2 Spel- och skandalgestaltningar 

Av samtliga undersökta inslag 1985-2012 gestaltade 66,2 procent innehållet som sakfrågor, 

17,2 procent var spelgestaltande och 14,6 procent skandalgestaltande. 1985 låg 

sakfrågegestaltningen på 64 procent och 2012 var den tillbaka på 64 procent, däremellan låg 

sakfrågegestaltningen mellan 58 och 77 procent. Eftersom det varierat så mycket mellan åren 

kan vi inte se en generell trend för denna typ av gestaltning. Även spelgestaltningen har 

varierat så mycket att det är svårt att se någon övergripande tendens. Denna gestaltning ökade 

visserligen mellan 2000 (5 procent) och 2010 (25 procent) men kom aldrig tillbaka till 1985 

års nivå på 32 procent. Skandalgestaltningen har däremot ökat, om man bortser från valåret 

2010, från 5 procent 1985 till 23 procent 2012.  På den här punkten har Rapport blivit mer 

kommersialiserat. 

Jesper Strömbäck (2004) kom i sin undersökning av den politiska journalistiken veckorna 

innan valen 1998 och 2002 fram till att sakgestaltningen i Rapport hade ökat från 51 procent 

till 66 procent, medan spelgestaltningen hade minskat från 33 procent till 21 procent och 

skandalgestaltningen minskat från 10 procent till 8 procent. Det verkar som att vårt resultat 

skiljer sig från Strömbäcks, även om vi har utgått från hans definitioner. Till exempel så 

ligger skandalgestaltningen på en lägre nivå hos Strömbäck jämfört med vår undersökning. 

Men vi tror inte att han har definierat politisk journalistik på samma sätt som vi har. Av 

antalet inslag i Strömbäcks undersökning att döma så verkar han inkludera det vi kallar 

samhällsjournalistik i sin definition av politisk journalistik, kanske har han även tagit med 

inslag om saker som vi inte alls har tagit med i vår undersökning. Dessutom har vi ju inte 
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analyserat samma år som Strömbäck, och heller inte samma period på året. Därför är det svårt 

att jämföra våra undersökningar rakt av. 

I vår studie har vi ju delat upp inslagen efter ämnena politik och samhällsfrågor. Av alla de 

inslag som handlade om politik 1985-2012 gestaltade över 70 procent politiken som spel eller 

skandal och endast 25 procent gestaltade politiken som sakfrågor. Spelgestaltningen ökade 

betydligt under valåren, medan andelen skandalgestaltningar var lägre dessa år. Även om 

andelen spel- och skandalgestaltningar av politiken ligger på en, enligt oss, förvånansvärt hög 

nivå, så varierar det så kraftigt mellan åren att det är svårt att säga om det skulle ha ökat över 

tid. Det skulle behövas en ny undersökning med fler nedslagsår för att kunna se ett tydligare 

mönster. Trots att det kanske inte skett en större förändring över tid är det enligt oss lite 

alarmerande att spel och skandal kan ta upp en så stor del av de politiska inslagen. Något folk 

kanske sällan tänker på när de tittar på nyheterna.  

Varför har Rapport, med sitt samhällsansvar, så få politiska inslag som handlar om sakfrågor? 

Blir det för tråkigt att titta på nyheterna om de gestaltas på annat sätt? Är det mänsklig natur 

att vi vill ha skandaler, spel och intriger? Och även om vi nu lockas av intriger så betyder väl 

inte det att vi inte vill ha seriös sakgestaltad journalistik också? Forskning har ju visat att 

spelgestaltande journalistik minskar människors förtroende för politiker. Så varför fortsätter 

journalistiken framställa politiken som spel och skandal? Är Rapport det medium människor 

ska vända sig till för att underhållas eller för att få viktig information? Vad händer med 

demokratin när relevant information inte får lika mycket utrymme, när tittarsiffor blir prio 

nummer ett?  

6.3 Snuttifiering 

Jönsson och Strömbäck (2005) beskriver snuttifiering som ett medel för kommersiella medier 

att behålla publikens intresse och uppmärksamhet. Genom att korta ner inslagen och öka 

användningen av bilder och grafik skapar medierna många ingångar för tittarna. 

Medellängden på inslagen i vår undersökning var kortare de två senaste åren, 2010 och 2012, 

än den var tidigare. De tidigare åren ligger medellängden på en relativt jämn nivå.  
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Medellängden har visserligen minskat med ett par sekunder efter 1985, men vi kan utifrån vår 

undersökning inte uttala oss om ifall de senaste årens korta medellängder bara är ett tillfälligt 

tapp eller om inslagen i Rapport faktiskt har snuttifierats. Två tidigare uppsatsskribenter från 

Södertörna högskola, Linnéa Wannefors och Elin Skanne, som gjort en innehållsanalys av 

Rapport sändningar kom däremot fram till att snuttifieringen ökat. 

6.4 Personifiering 

Enligt Jönsson och Strömbäck (2005) kännetecknas personifiering av att inslagen lyfter fram 

konkreta personer, antingen genom att nyheten handlar om en specifik person eller att fler 

intervjupersoner dyker upp i inslagen, speciellt vanligt folk. Att intervjua vanligt folk på gatan 

är kostnadseffektivt. Johansson (2004) skriver att denna typ av intervjuobjekt möjliggör 

identifikation hos människor.  

I vår undersökning upptäckte vi att det nästan konsekvent fokuseras mer på enskilda politiker 

än på partier. Den vanligaste vinkeln bland alla undersökta inslag 1985-2012 är politiker, 18,5 

procent av inslagen fokuserar på politiker. Här kan vi dock se en nedåtgående trend. 1985 var 

politiker den vanligaste vinkeln då 32 procent av inslagen detta år fokuserade på politiker. 

Även 1995 var politiker den vanligaste vinkeln, men denna gång med 20 procent av inslagen 

och på delad förstaplats med partier. 2012 hade andelen inslag med politiker i fokus sjunkit 

till 14 procent. 

Analyserar vi bara inslagen som handlar specifikt om politik så är det särskilt tydligt att 

politiker är den vanligaste vinkeln. Politiker var den vanligaste vinkeln alla år utom 2005, då 

partier fick något mer fokus Även här ser det dock ut som att trenden generellt sett är 

nedåtgående, med undantag av år 2000 (75 procent) och 2010 (46 procent). År 2012 var 

andelen inslag om politik som fokuserade på politiker nere på 30 procent. 

Antalet intervjupersoner har totalt sett ökat något genom åren och andelen intervjuer med 

vanliga människor har ökat sedan 2005, med den högsta uppmätta nivån år 2012. Dock har 

alla andra år legat under 1990 års nivå, så vi vet inte om uppgången 2012 är tillfällig eller om 

andelen intervjuer med vanliga människor kommer att fortsätta ligga på en hög nivå framöver. 
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När det gäller inslagens vinkel så har fokus på vanliga personer minskat mellan 1990 och 

2010, men 2012 ökade andelen inslag med detta fokus kraftigt. Även här är det dock svårt att 

säga om det beror på ett generellt trendbrott eller bara en tillfällig avvikelse. 

Utfrån vår undersökning kan vi inte säga att personifieringen ökat i Rapport mellan 1985 och 

2012. Det behövs uppföljningar för att se om personifieringen är kvar på samma höga nivå 

som 2012. 

6.5 Förslag på framtida forskning 

Vi har i vår undersökning bland annat analyserat vilka personer det är som kommer till tals i 

inslagen. Det vi inte vet är hur stort utrymme dessa personer fick. Det skulle vara intressant 

om framtida forskning kunde undersöka exakt hur lång taltid olika sorters intervjupersoner får 

i olika typer av inslag genom åren. Vidare så är det är ganska uppenbart att det behövs 

betydligt fler nedslag, helst för varje år, för att få en tydligare bild av utvecklingen och vad 

kommersialiseringen innebär för public service.  

Gestaltningen av politik och samhällsnyheter i TV behöver över huvud taget fler 

undersökningar, inte minst kvalitativa. Vi skulle vilja se fler undersökningar som går lite mer 

på djupet. Det finns många undersökningar som har kategoriserat nyheterna med enkla 

rubriker som ”brott”, ”nöje”, ”politik” med mera. Vi skulle önska att någon analyserade varje 

enskild kategori noggrannare. Till exempel nyheter om politik: vad handlar de om? Hur 

gestaltas de? Och så vidare.  

Det vore också intressant med publikstudier om folks syn på sak- spel- och 

skandalgestaltning. Är folk medvetna hur stor del av nyheterna som är spel- och 

skandalgestaltade och vad tycker de om det? Vad vill folk få ut av att ta del av nyheter? 

Vilken information efterfrågar de? Detta ska alltså inte blandas ihop med 

marknadsundersökningar eller frågor om vad folk vill konsumera för media överhuvudtaget. 

Slutsligen så vore det spännande att undersöka hur internet och sociala medier har påverkat de 

traditionella mediernas nyhetsinnehåll och publikens nyhetskonsumtion. 
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Bilagor 

Kodbok 

V1– InslagsID 

V2– Kodare  

V3– Kodardatum 

V4 – Sändningsdatum 

V5 – År 

V6 – Veckodag 

V7 Inslaget handlar om 

1. Politik  

2. Annan samhällsfråga 

V8 Hur nyheten framställs 

1. Sakfråga 

2. Spel 

3. Skandal 

4. Framgår ej 

V9-V15. Intervjuperson 

0. Ingen 

1. Politiker  

2. Partimedlem 

3. Myndighetsperson 

4. Företagsrepresentant 

5. Facklig företrädare 

6. Företrädare för (intresse)organisation 

7. Akademiker, professor, expert 

8. Medborgare/allmänhet 

9. Anställd/lägre chef/yrkesperson 
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10. Kändis 

11. Oklart/framgår ej/annat 

V16 Fokus/vinkel 

1. Partier 

2. Politiker 

3. Vanliga människor/medborgare 

4. Organisationer 

5. Privata företag/näringsliv  

6. Stat, kommun och landsting  

7. Händelse/sakfråga 

8. Nationer/EU 

9. Annat/går ej att avgöra 

V17 Tid i sekunder 

 

Lista på inslag 

1985 

135. Det vore bäst för Centern om Socialdemokraterna vann valet. 

136. LO vill ha en löneförhöjning. Förhandlingar mellan arbetsgivare och olika fackförbund 

pågår. 

137. Finansminister gör det tydligt för fackförbunden att det inte blir någon skatterabatt. 

138. Näringslivet går till hårt angrepp mot regeringens förslag om förenklade 

självdeklarationen. Förslaget ger skattemyndigheten vittgående möjlighet att granska 

deklarationsuppgifter hos enskilda och företag utan någon som helst misstanke. 

139. Sverige har tagit initiativ till en stor handelskonferens på ministernivå i Stockholm, för 

att diskutera att de internationella regler som gäller för handel inte följs. 

140. Finansminister besökte en gymnasieskola i Danderyd, den kommun som kommer att få 

betala mest till andra kommuner. Eleverna är kritiska mot “Robin Hood”-systemet. 

141. Om elever med speicell begåvning ska få högre undervisning diskuteras. Danderyd är 

först ut. TCO går till angrepp eftersom det skapar segregation bland elever. 

142. Regeringens förslag om särskilda statsbidrag till de fattiga kommunerna kommer inte bli 

lika dyrt som väntat. 

143. Köerna för att operera bort gråstarr är lång. Men har man 14 000 kr behöver man inte 

vänta. Detta bidrar till att de rika kan gå före i kön. 

144. Finansminstern drar tillbaka sitt förslag om lagförändringen där skattemyndigheterna 

kunde få obegränsade tillgång för kontroll. 

145. Sverige har slagit rekord, och har den snabbast växande inflationen i Västeuropa. 
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146. Metallarbetar- och verksadsföreningen misslyckades med avtalsrörelsen. 200 000 

besvikna metallarbetare.  

147. Utrikesminister Lennart Bodström har suttit i ett tre timmar långt förhör på KU, för sina 

affärer han på senaste tiden varit indragen i. 

148. KDS har kallat in till extra stämma i Karlstad. Kända miljöaktivisten Björn Gillberg 

petad från KDS valsedel i Värmland. 

149. Thorbjörn Fälldin första namn på Centerns vallista för Västernorrland. Vid ett 

framsträdande diskuteras partiets framtid. 

150. Bohusläns folkpartister har haft årsmöte i Uddevalla. Folkpartiet riktar kritik mot 

Moderaterna och tänker inte ingå ett borgerligt sammarbete om inte Moderaterna viker sig.  

151. Moderaterna har låtit göra en rad djupare undersökningar än de vanliga 

väljarundersökningarna. Exakt vad undersökningarna visar håller Moderaterna hemligt. 

152. Olof Palmes “Riv igång”-turné på två veckor genom landet avslutades idag i förorten i 

Stockholm, där socialdemokraterna har ett starkt fäste. 

153. Finansminstern drog igår tillbaka sitt förslag om ändrad skattelag. Det har blivit 

vanligare att färdiga lagförslag har dragits tillbaka under de senaste åren. 

154. Verkstadsföreningen och metallarbetarföreningen förhandlar avtal för 200 000 

metallarbetare.  

155. Centerpartiets ledare Torbjörn Fälldin vill ha reklam-tv i Sveriges Television. Centerns 

Ungdomsförbund och Centerns kvinnorförbund är emot förslaget. Moderaterna vill ha en helt 

ny reklam-tv utanför Sveriges Television. VPK är helt emot förslaget. 

156. 1400 demonstrerade mot en ökad främlingsfientlighet i landet. 

 

1990 

0. Miljöutsläpp i älven i Skamshed påverkar ortsbor negativt 

1. Motormännen är emot en sänkning av hastighetsgränserna 

2. LO vill bara ge löneökningar åt de som tjänar mindre än 170000 kr/år 

3. När företagen tar över kostnaderna för sjukfrånvaron ökar deras utgifter med 5%. 

4. Trafikpolisen är kritisk till en sänkning av hastighetsgränserna. 

5. Svensk ekonomi på tillbakagång, i Riksdagen tycker den borgerliga oppositionen att 

socialdemokraterna inte agerar tillräckligt kraftfullt.  

6. KU granskar Bofors påstådda mutor i Indien 

7. Omförhandlingar av löneavtalen. Facket vill ha högre löner på grund av inflation. 

8. Riksdagen har beslutat att minska kväveutsläppen. Vattnet blir dyrare när reningsverk 

byggs om. 

9. Läraravtal granskas i KU. 

10. Kommuner sparar pengar genom att bedriva fritidsverksamhet i skollokaler. 

11. Vårdanställda i upprop för mer pengar till vården. 

 

1995 

12. Nordbankens direktörer avstår bonusar efter protester från fackförbund 

13. Malmöhus landsting vill isolera patienter med pneumokocker då antibiotikabehandling 

inte biter på bakterierna. Resistenta bakterier kan bli ett nationellt problem. 

14. Konflikt mellan EU och Kanada om fiskefrågor. 

15. Socialdemokraterna och Centerpartiet sänker ersättningen till friskolor 

16. Många problem i invandrartäta områden. 

17. Fiskekonflikten mellan EU och Kanada trappas upp. 

18. Trädsprängning kan rädda den utrotningshotade vitryggade hackspetten 
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19. Regeringen vill att barnbidraget sänks med 100 kronor/månad men får inte med sig 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet på en uppgörelse 

20. Sjöfartsverket får svår kritik i utredning 

21. Folkpartiledaren Maria Leissner har slarvat med flera deklarationer 

22. Flera kommunalpolitiker i Göteborgs kranskommuner åtalas för olika korruptionsbrott 

23. Utredningen om Sjöfartsverket blir offentlig 

24. Stopp för torskfiske i Östersjön 

25. Fiskekonfllikten mellan EU och Kanada tas på svenskt initiativ upp i EU:s ministerråd 

26. Ny kommission för förändring av arbetsrätten 

27. Finansminister Göran Persson hoppas få med sig Centern på en kommunal 

skatteutjämning. 

28. Översvämningar på kontinenten leder till algblomning på svenska västkusten. Orsakar 

bottendöd. 

29. Lärarförbundet vill ha 5-årsavtal som förutom lön innehåller arbetsvillkor och plan för 

skolan. 

30. Handikappsombudsmannen måste ges möjlighet att processa för att kunna tvinga fram 

bättre anpassning av offentliga byggnader. 

31. Många svenska kyrkor motsätter sig regeringens beslut att utvisa 5000 bosnier. 

 

2000 

32. Högkonjukturen har bidragit till fler jobb, allra flest bland invandrare. 

33. Det är svårare för flyktingar att ta sig in på arbetsmarknaden än det är för andra grupper av 

invandrare. 

34. 75 procent av lärararna anser sig ha bristande kunskaper om IT. 

35. Arbetet med tillväxtavtalen skulle vara inkluderande men enbart 3 av 21 län i landet följde 

regeringens direktiv. Många grupper stängdes ute och inga nya idéer kom fram. 

36. Göran Perssons utreds efter fiasko i Sydafrika. 

37. LO-förslag: Skatteavdrag för företag som enbart anställer vit arbetskraft. 

38. Politiska uttalanden påverkar den svenska börsen. 

39. Brännbart avfall på soptippen förbjuds. Värmeverket i Kiruna vill bygga ut och importera 

brännbara sopor. Kirunaborna är kritiska. 

40. Tippningsförbudet av brännbart avfall innebär att mycket mer avfall måste hanteras på 

annat sätt. Många befarar att utbyggnaden av förbränningsindustrin innebär att satsningar på 

miljövänlig energi blir allt förre vilket påverkar miljön i längden. 

41. Systematisk förföljelse hotar Kungsörnens existens säger experter efter en utredning. 

42. Kontroversiell uttalande från statsmininstern kring privatiseringen av det statliga företaget 

Telia. 

43. Telia beordras att sänka sina mobilkostnader av Post och Telestyrelsen.  

44. Göran Perssons statssekreterare Lars Danielsson medger att han är delvis ansvarig för 

fiaskot i Sydafrika. Danielsson avgår även som ordförande i försvarberedningen. 

45. IT-företagen oroar sig inte över de senaste nedgångarna på börsen. 

46. Läkarbristen i Sverige gör så att Landstingen söker kompetens utomlands. 

47. Staten bygger ut nätet, för att möjligöra konkurrensen på marknaden i framtiden, istället 

för att utnyttja det redan befintliga. 

48. Göran Persson tar på sig ansvaret för Sydafrikafiaskot. 

49. Svenskar som jobbar inom EU-administrationen i Bryssel skyddas inte av det svenska 

försäkringssystemet. 

50. Husockupation i Lindköping. Ungdomar kräver ett “ungdomens hus”. 
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51. Svensk sjukvård inväntar personalkris. Arbetsförmedlingen förbereder storrekrytering. Nu 

har fler invandrare chansen till jobb. 

52. Vårdutbildningarna behöver bli mer attraktiva, för att förhindra fortsatt brist på 

arbetskraft. 

53. Omorganistation av polisstyrkan i Västmanland. I Fagersta och i glesbygden har antalet 

poliser halverats på några år. 

 

2005 

54. Fler flyktingar ska få stanna i Sverige 

55. Moderaterna ändrar inställning till SVT. En del i Moderaternas omställning. 

56. Försäkringskassan föreslår att barnbidraget ska delas mellan föräldrar som separerat, om 

föräldrarna har gemensam vårdnad och barnen bor växelvis hos båda föräldrarna. 

57. Ung Vänsters rapportering av medlemmar ska granskas efter anklagelser om fusk. 

58. Övergödning största hotet mot Östersjön 

59. LO-medlemmar samlades på Sergels Torg i en manifestation för kollektivavtalen 

60. Fackföreningar i hela Europa mobiliserar. Inför EU-ledarnas möte om en vecka ställer 

Europafacken krav. 

61. Regeringen föreslår ny upphovsrättslag. Den innnebär bland annat att nedladdning av 

musik och film kriminaliseras. 

62. Göran Persson kommenterar anklagelser om fusk inom SSU. 

63. Gymnasieungdomar i Motala avslöjar dåliga kunskaper om politik hos lokala politiker. 

64. Arbetsförmedlingen i Nyköping hotade arbetslösa byggnadsarbetare med indragen a-kassa 

om de inte deltog i LO:s manifestation för kollektivavtalen. 

65. Ambulanssjukvårdarna hoppar av Kommunal och bildar eget fackförbund. 

66. Thomas Bodström anklagas för ministerstyre efter uttalande om att polisen inte ska jaga 

tonåringar som fildelar. 

67. Flera SSU-distrikt hotas av rättsliga påföljder efter alla anklagelser om bidragsfusk. 

Många tycker att ordföranden Ardalan Shekarabi ska avgå. 

68. Efter spekulationer om att statsminister Göran Persson ska avgå klargör han att så inte är 

fallet. 

69. EU-parlamentet vill införa foto- och filmförbud i parlamentet 

70. LO-facken får inte längre dela ut lägenheter till sina anställdas barn 

71. Regeringen vill uppdatera folkbokföringen och införa nytt lägenhetsregister. Detta tros 

kunna hjälpa mot bidragsfusk. 

72. Socialdemokraterna backar i SIFO-mätning. Vissa socialdemokrater skyller nedgången på 

medias rapportering. 

73. Kriget om internet trappas upp. Antipiratbyrån har anställt infiltratör för att komma in i 

hackarnas hierarki. 

74. Fackförbundet SEKO kräver att alla sprängarbeten vid bygget av Botniabanan stoppas 

tills säkerheten blir bättre. 

75. Kritik mot miljöminister Lena Sommestad. Enligt opposition och naturvänner tar hon inte 

tillräckligt ansvar för Östersjön. 

76. Svenskt Näringsliv hävdar att 500.000 svenska jobb kommer att försvinna inom fem år för 

att företag flyttar utomlands. 

77. Arbetsförmedlingen (AMS) tror inte att utflyttningen av företag leder till massarbetslöshet 

eftersom pensionsavgångarna är stora de närmsta åren. 

78. Chefen får statskontoret, Knut Rexed, får sparken på grund av kritik mot hans ledarstil. 

79. Två månader efter den stora stormen har många i södra Sverige fortfarande problem med 

el och telefoni. Sydkraft och Telia ställs tills svars på ett möte i Alvesta Folkets Hus. 
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80. Starka reaktioner efter Rapports avslöjande om att arbetsförmedlingen i Nyköping hotat 

byggarbetare med indragen a-kassa om de inte deltog i LO-demonstration. 

81. EU:s finansministrar i möte om stabilitetspakt 

82. När kärnkraften avvecklas vill Vattenfall bygga ut vattenkraften. 

83. Lärarförbundet vill ha mer pengar till forskning om skolan. 

84. Statsminister Göran Persson kommenterar opinionsraset och skandalerna i 

Socialdemokraterna. 

 

2010 

85. Efter Rapports avslöjande om dålig sjukhusstädning tar Socialstyrelsen över ansvaret för 

tillsynen. 

86. Medlemsraset för riksdagspartierna fortsätter, sammanräknat har var tredje medlem 

försvunnit under 2000-talet. Miljöpartiet är det enda partiet som bryter trenden, deras 

medlemsantal har ökat med 50 procent.  

87. Den borgerliga alliansen byter namn från “Allians för Sverige” till bara “Alliansen”. De 

lanserar även en ny orange logotyp och en ny hemsida. 

88. Lärarnas arbetstid är en stridsfråga i avtalsrörelsen. Alltfler kommuner vill att lärarna ska 

gå över till 40-timmarsvecka istället för friare arbetstid och lov. 

89. I EU diskuterar euro-länder stödpaket till Grekland. Sverige bidrar inte. 

90. Strejkhotet bland sjöbefäl avvärjt sedan arbetsgivarna gått med på kraven om bibehållen 

pensionsålder på 60 år.  

91. Socialstyrelsen slår i sina nya riktlinjer för psykiatrisk vård fast att deprimerade ska kunna 

välja mellan olika behandlingsmetoder. Men den behandlingsmetod som särskilt förespråkas, 

KBT, är svår att få tillgång till. 

92. Utbetalningarna för den statliga lönegarantin har ökat med trehundra procent. 

Anledningen är att företag med många anställda har drabbats hårt av lågkonjukturen. 

93. Infrastrukturminister Åsa Thorstensson tillsätter utredning om vinterns tågkaos. 

94. På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har överbeläggningar blivit ett så stort 

problem att Socialstyrelsen kräver att landstinget ska betala böter. 

95. Motsättningar inom Socialdemokraterna när det gäller kärnkraft. 

96. Efter 25 års hårdnackat motstånd har Vellinge kommun slutit avtal med Migrationsverket 

om att ta emot 4-8 flyktingbarn. Men kommer man att hålla avtalet? I Uppdrag Granskning 

ger kommunens borgmästare Göran Holm motstridiga besked. 

97. Göran Holms partikamrat Lars-Ingvar Ljungman tar avstånd från Holms uttalanden. 

98. Fler gymnasieskolor kan idag tänka sig att släppa in Sverigedemokraterna för att prata 

politik än inför förra valet. 

99. I ett EU-stött projekt på Arbetsförmedlingen tränas ungdomar i att söka jobb utomlands 

och bussas sedan till Norge för att gå på jobbmässa. 

100. Aktiespararna vill förbjuda rörliga löner för VD:ar i svenska börsbolag. 

101. Skatteverkets kartläggning visar att näthandlare skattefuskar för miljarder varje år. 

102. Regeringen vill tillåta ny kärnkraft. Men om fyra ledamöter röstar med oppositionen så 

förlorar regeringen. Rapport intervjuar den politiska vilden Göran Thingwall. 

103. Greklands premiärminister Giorgos Papandreou förvarnade EU-parlamentet att Grekland 

kan tvingas söka krishjälp hos IMF. Detta kan påverka trovärdigheten för hela europrojektet 

och därför ber Grekland EU om hjälp i första hand. 

104. Avtalsrörelse: delar av industrin har fått ett slutbud från medlarna. IF Metall har inte fått 

något slutbud då de inte tycker att löneökningsnivåerna som hittills diskuterats är tillräckligt 

höga. 

105. För första gången i historien kan ett pastoriat i Svenska Kyrkan gå i konkurs. 
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106. Arbetsförmedlingen vill locka ungdomar och utlandsfödda att flytta till glesbygden, där 

stora pensionsavgångar ger möjlighet till jobb. 

107. Det första avtalet i årets avtalsrörelse är klar. Tjänstemännen inom industrin har slutit 

avtal med Teknikföretagen utan att vänta in IF Metall. 

108. Fredrik Reinfeldt vägrar förhandla med Göran Thingwall om kärnkraften. 

109. Stödet för Miljöpartiets Maria Wetterstrand ökar och snart har hon kommit ikapp Fredrik 

Reinfeldt. Samtidigt rasar förtroendet för Mona Sahlin. 

110. En genomgång som Rapport har gjort visar att myndigheter allt oftare bryter mot lagen 

om offentlig upphandling. Det drabbar många småföretagare. 

111. Blir det konflikt med arbetsgivarna? Handels styerlse i extra möte. I värsta fall blir det 

strejk. 

112. Ett halvår kvar till valet. Sverige har aldrig haft så många förstagångsväljare förr.  

 

2012 

113. Rekordmycket pengar betalas ut i inkomstgaranti till riksdagspolitiker som har slutat 

114. En fällande dom efter många friande i muthärvan i Göteborg. Distrikschef i 

bostadsbolaget Poseidon döms för mutbrott 

115. Missnöjet med besparingarna i landstinget i Västerbotten sprider sig. Nu ockuperas även 

sjukstugan i Åsele. 

116. Missnöje med att polisen inte reder ut tillräckligt många vardagsbrott har öppnat upp för 

privata aktörer. 

117. Allt fler väljer att “vobba” - att jobba hemifrån samtidigt som man tar hand om sitt sjuka 

barn, enligt undersökning från fackförbundet Unionen. 

118. Krimilnalvårdens fastighets chef har fått sina tillgångar frysta, i väntan på rättegång. 

Misstänkt för mutrott. 

119. Diskussionen om vinstuttag i skolan har gjort att antalet ansökningar om att starta nya 

friskolor har halverats. 

120. EU:s finansministrar i möte. De höga svenska bolånen togs upp. 

121. Ryska vargar kan bli räddningen för den svenska vargstammen. 

122. I fyra av tio fall vill inte skolor och kommuner ersätta barn som blivit utsatta för 

mobbning. 

123. Trenden har vänt och nu ökar andelen fattiga barn. Enligt Rädda Barnen lever 250 000 

barn i Sverige i fattigdom.  

124. Det kan löna sig för långtidssjuka att gå arbetslivsintroduktion och sedan återvända till 

sjukförsäkringen. 17 procent av de som har återvänt till sjukförsäkringen har fått mer i 

ersättning.  

125. Barn som inte får ersättning av skola och kommun när de har blivit mobbade kan få sina 

fall prövade i domstol. Det har Sebastian Gren i Skövde fått. 

126. KU granskar regeringens militäravtal med Saudiarabien. 

127. Flygbevakning minskar oljeutsläpp i Östersjön. 

128. Moderaterna rustar för nya tag på Sverigemötet i Örebro.  

129. Demostration på Sergels torg mot vapenhandel med Saudiarabien.  

130. Försvarsministern Tolgfors svarar på kritik från två FOI chefer, som tycker att Tolgfors 

skyller ifrån sig gällande Saudiaffären. 

131. Finansminister diskuterar arbetslöshet på Sverigemötet. 

132. Socialdemokraterna ökar medan Moderaterna minskar i senaste SIFO-mätningen. 

133. Majoriteten av alla förundersökningar om arbetsmiljöbrott läggs ner. 

134. I 160 kommuner erbjuds ingen barnomsorg på obekväma arbetstider. 


