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Abstract  

 

Denna studie bygger på en jämförelse mellan Nyhetsmorgon och Aftonbladet morgons 

nyhetsvärdering. En kombination av undersökningsmetoder har använts för att få en bättre 

förståelse för nyhetsvärderingen på de olika morgonprogrammen. Detta kallas för triangulering där 

studien är uppbyggd av kvantitativ innehållsanalys, observationsstudie och intervju som metod. 

Frågeställningarna som besvaras i studien är: Hur ser nyhetsvärderingen ut på Nyhetsmorgon och 

Aftonbladet morgon? I vilken utsträckning styrs nyheterna av underhållande- eller informativt 

syfte? Vad finns det för skillnader och likheter mellan det traditionella morgonprogrammet 

Nyhetsmorgon och det webbaserade morgonprogrammet Aftonbladet morgon? Finns det några 

likheter och skillnader mellan medielogiken som råder hos Aftonbladet morgon och Nyhetsmorgon? 

 

Studien utgår ifrån olika teorier om nyhetsvärdering, bland annat Ghersetti (2012) och Galtung och 

Ruge (1965). Den generella slutsatsen som kan dras av studien är att morgonprogrammet 

Aftonbladet morgon som verkar på webben ska producera snabba lättillgängliga nyheter där tittaren 

inte behöver engagera sig under en längre tid. Webb-tv:n måste även förhålla sig till resten av sajten 

för att ge ett enhetligt intryck, medan det traditionella morgonprogrammet Nyhetsmorgon inte har 

detta problem. Nyhetsmorgon producerar fortfarande enligt den här studien långsammare och längre 

nyheter där kravet om engagemang från tittaren är betydligt större än på Aftonbladet morgon. 

 

Nyckelord: Aftonbladet morgon, Morgon-tv, Nyhetsmorgon, Nyhetsvärdering, Traditionell tv, 

Webb-tv 
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1 Inledning 

 

Måndagen den 5 oktober 2015 präglas TV4 Nyhetsmorgon av höga och exalterade röster samt en 

hel del galopperande från dagens trav. Magen kurrar när Lisa Lemke lagar köttfärslimpa med 

muskotnöt och dragon. Stämningen i studion är mysig när programledare från olika redaktioner 

pratar om sina bästa minnen från sina lärare som unga. Tilde de Paula och Peter Jihde sjunker ned i 

soffan när Rickard Söderberg gästar och pratar om sin turné för kärlek och tolerans. Senare i 

sändningen framför han låten “Tack” i djupa, långdragna toner. 

 

Samtidigt, i Aftonbladets mediehus i närheten av centralstationen i Stockholm, sitter 

programledaren Maria Bjaring med sin sidekick Amie Bramme Sey på höga stolar med låga 

stolsryggar och sänder ut sitt morgonprogram på webben. I 150 minuter diskuteras bland annat stora 

oväder som just nu drabbar flera länder, vad som blivit mest delat på sociala medier i helgen och 

hur man ska bete sig om man plötsligt finner sig i en fallande hiss. I studion hålls det allvarliga 

diskussioner om begreppet ”slut-shaming”, såväl som en ny nätkampanj i Iran som ska skapa ökad 

jämställdhet mellan könen i landet. 

 

Båda programmen präglas av en lättsamhet mellan både utrikesnyheter och underhållning. Båda 

sändningarna innehåller diverse gäster och avverkar ämnen som ISIS och veckans mest sedda 

youtube-klipp. Båda studiosändningarna avbryts för att sända nyheter och båda sändningarna 

innehåller ett lotterimoment. 

 

Så vad ser vi då för skillnader? Vad skiljer marksända Nyhetsmorgon från Aftonbladet morgons 

webb-tv sändning? 

 

Denna studie jämför två morgonprogram på två olika plattformar. Studien fokuserar på 

nyhetsvärderingen i två kommersiella morgonprogram – marksända Nyhetsmorgon och webb-

baserade Aftonbladet morgon. Dessa två program är utvalda för att representera två format av 

kommersiella morgonprogram, men som sänds på olika plattformar. Vi har valt fem program från 

vardera plattform där varje inslag i programmen analyserar för sig. Vi vill undersöka vad det finns 

för likheter och skillnader hos dessa två program i syfte att se om det finns en tendens för den 

traditionella TV:n att anpassa sig mer efter den moderna webb-plattformen. Samt om formatet 

webb-tv förhåller sig till ett annat tänk och syfte än marksända kanaler när de väljer ut sina ämnen. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

 

Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela Wadbring skriver i Massmedier: Press, radio och tv i 

den digitala tidsåldern att TV4 var den första svenska kanalen som fick sända reklambaserad tv i 

det svenska marknätet, men kraven var att kanalen var tvungen att leverera ett brett innehåll av 

samhälls- och kulturprogram tillsammans med program anpassade för barn och unga. TV4 skulle 

precis som övriga public service kanaler täcka hela Sverige. Den stora skillnaden var att TV4 skulle 

finansieras via reklamintäkter (2011 s. 210). 

  

Medieforskarna Gunnar Nygren och Maria Zuiderveld skriver i boken En himla många kanaler att 

rörlig bild på webben hade ett stort genombrott år 2010. Bakom genombrottet fanns flera faktorer 

och ökade utbud som OS, VM och tv-serier som distribuerades på fler plattformar än tv:n hemma 

framför soffan. År 1997 sände Aftonbladet sin första livesändning på internet och fortsatte sedan 

sända mål från fotbolls – och ishockeymatcher (2011 s. 86). 

 

År 2006 gjorde Aftonbladet en stor satsning och startade en egen markbunden tv-kanal, TV7. 

Kanalen skulle producera program till den traditionella tv:n som även var anpassat för webben. 

Syftet var att ha material som kunde publiceras på olika plattformar och erbjuda program med 

starka profiler som Sofis mode. TV7 lades ned efter knappt ett år på grund av ekonomiska problem 

(Nygren & Zuiderveld, 2011 s. 95). Trots misslyckandet med TV7 gav denna erfarenhet Aftonbladet 

mer kunskaper om tv, därför bestämde man sig för att göra rörlig bild på en plattform som man 

behärskade väl – webben. I maj 2010 hade Aftonbladets webb-tv 1,5 miljoner unika besökare i 

veckan (Nygren & Zuiderveld, 2011 s. 58). I februari 2011 hade Aftonbladet nästan 1,7 miljoner 

unika besökare varje vecka på sin webb-tv (Nygren & Zuiderveld, 2011 s. 133). Idag erbjuder 

Aftonbladet TV en stor variation av program som talkshowen Schulman Show, Brottscentralen och 

Aftonbladet morgon. 

 

Aftonbladet morgon började sändas den 19 november 2014 (Larsson, Dagens media 2014-10-07) 

och har sedan starten sänt sin morgon-tv vardagar mellan 06.30 och 09:00. Formatet hos 

Aftonbladet morgon är en studiomiljö där samtliga programledare och gäster sitter vid ett 

nyhetsbord, det vill säga ett högt bord i mitten av studion, i höga stolar. Det hela påminner om en 

nyhetsstudio. Programmet leds av flera olika programledare, tre fast rullande programledare och två 

sidekicks turas om att leda programmet (Caroline Wiberg, producent för Aftonbladet morgon). 
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Journalisten Jonas Löfvenberg skriver i en artikel för Dagens media att Aftonbladet morgons 

tittarsiffror har blivit bättre än förväntat. Man hade beräknat omkring 100 000 startade strömmar per 

program. 29 Januari 2015 hade Aftonbladet morgon 280 000 startade strömmar per program 

(Löfvenberg, Dagens media, 2015-01-29). Enligt Caroline Wiberg, nuvarande producent för 

Aftonbladet morgon, har programmet haft ett snitt på 435 000 tittare under hösten 2015 (Caroline 

Wiberg, producent för Aftonbladet morgon). 

 

Anna Jamero skriver i sin uppsats Frukost-TV: En jämförande studie mellan Rapport morgon och 

Nyhetsmorgon att morgonprogrammet Nyhetsmorgon började sändas i TV4 år 1992. Då sändes 

programmet varje vardag mellan 06:00 och 09:20. Programmets inspiration kom från de 

morgonprogram som sändes på amerikansk tv. I början fanns ingen inriktning på specifik målgrupp, 

utan målgruppen var snarare morgontittare. (1997 s. 12) Nyhetsmorgon är i dagsläget det största 

morgonprogrammet i Sverige. Viveka Hansson, programdirektör på TV4, skriver i TV4gruppen att 

Nyhetsmorgon under 2015 har omkring 680 000 tittare per program under vardagssändningarna. 

Tittandet ligger på en jämn nivå, vilket ger programmet utrymme att etablera sig ytterligare inom de 

digitala medieformerna så som mobil, surfplattor och datoranvändning (Hansson, TV4gruppen 

2015-03-18). 

 

Även Ioana Sorobeta skrev om morgonprogrammet i studien TV4 Nyhetsmorgon: Nyheter, 

Underhållning eller mittemellan. Sorobeta kom fram till att formen på programmet är en blandning 

mellan seriösa nyheter och underhållning, detta kallas även för ”infotainment” (2011 s. 5). Studien 

har valt att utgå från Shoemaker, Chang och Brendlingers tolkning av nyhetsvärdering. Denna 

tolkning innehåller tre utgångspunkter: avvikelser, sociala betydelsefulla händelser och skeenden 

och nyheter som rör nytt och nära (Sorobeta, 2011 s. 9). Denna uppsats är relevant för studien då 

den diskuterar nyhetsvärderingen i morgonprogrammet Nyhetsmorgon, samt för att den tar upp en 

annan teori om nyhetsvärdering. 

 

Malin Sjögren och Helena Tossavainen skrev c-uppsatsen Vem vaknar du helst med?, i vilken de 

berättade att programmet i början döptes till ”Godmorgon” men med tiden ändrades detta till 

Nyhetsmorgon. Programmets upplägg hösten 2015 bestod av en blandning mellan flera olika 

studiomiljöer, där programledarna satt vid ett frukostbord, tog emot sina gäster i en soffa eller 

fåtöljer eller där programledare och gäster samlades stående kring ett bord. Det var återkommande 

att en man och en kvinna leder programmet, dessa varierades mellan ungefär tre olika 

programledarpar. När studien genomfördes sändes programmet mellan 05:30 och 10:00 på 
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vardagarna och programmet sändes även under helgerna men då under ett kortare tidsintervall 

(2009 s. 7-8). 

 

En annan tidigare forskning på detta område är Jönssons och Johanssons uppsats TV4-kan 

kommersiellt och demokrati gå hand i hand?:-En studie om extern påverkan i en tv-kanal och hur 

kommersiella och demokratiska intressen förhåller sig till varandra. Denna uppsats studerar 

sambandet mellan demokrati och kommersiell TV och om dessa faktorer kan samarbeta. Vad som är 

relevant ur denna uppsats för vår studie är dess ingående beskrivning och undersökning om TV4 

och Nyhetsmorgon som program. Jönsson och Johansson drar slutsatsen att TV4:s nyhetsvärdering 

bygger på att hitta relevanta nyheter som känns angelägna. Detta kan även innebära nyheter som har 

en hög relevans för en liten grupp människor. Framförallt styrs nyhetsvärderingen av att vara först 

med en nyhet då denna anses vara väldigt exklusiv (2013 s. 34). 

  

 

3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att identifiera och analysera nyhetsvärderingen som ligger till grund för 

Nyhetsmorgon i TV4 och Aftonbladet morgon på webben. Vi vill undersöka om det finns några 

skillnader mellan de två plattformarna webb-tv och traditionell tv med hjälp av de två undersökta 

programmen. Vi vill även se om det finns skillnader mellan Nyhetsmorgons och Aftonbladet 

morgons nyhetsvärdering - vilka nyhetsvärderingar, val av ämnen, vinkel på nyheterna, tidsram för 

de olika inslagen och studiogäster väljer morgonprogrammen?  

 

Våra frågeställningar är därför: 

1. Hur ser nyhetsvärderingen ut på Nyhetsmorgon och Aftonbladet morgon? 

2. I vilken utsträckning styrs nyheterna av underhållande- eller informativt syfte? 

3. Vad finns det för skillnader och likheter mellan det traditionella morgonprogrammet 

Nyhetsmorgon och det webbaserade morgonprogrammet Aftonbladet morgon? 

4. Finns det några likheter och skillnader mellan medielogiken som råder hos Aftonbladet 

morgon och Nyhetsmorgon? 
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Tidigare studier har gjorts kring liknande ämnen som Ioana Sorobetas uppsats TV4 Nyhetsmorgon: 

Nyheter, Underhållning eller mittemellan (2011) som undersöker Nyhetsmorgons format. Även 

Peter Gunnarssons Formatets betydelse: hur arbetsprocesser och produktionsvillkor formar 

journalistiken i webb-tv (2012), som undersöker medielogiken och journalistrollen i webb-tv. Men 

ingen jämförelse har gjorts mellan de olika plattformarna. Detta gör den här studien relevant för att 

skapa en ytterligare förståelse kring skillnader mellan traditionella medier och nya medieformer.     

 

Hypotesen som vi har är att det finns likheter mellan Aftonbladet morgon och Nyhetsmorgon till 

form och struktur. Med form och struktur menar vi en hypotes om att båda programmen är 

uppbyggda kring återkommande inslag, repriser, en vilja att variera ämnen i nyheterna och ha en 

generellt sett lättsammare ton i sina inslag. Vi tror att plattformarna tv och webb är inne i en 

konvergens där det som sänds i traditionell tv även sänds ut via webben. Därför anpassar även 

traditionell tv sitt innehåll och längd på inslag för formatet på webben. 

 

 

4 Teoretisk ram/utgångspunkt 

 

Nyhetsvärdering är det skeende som inträffar på redaktioner när en ny händelse eller händelser 

inträffar, enligt medieforskaren Marina Ghersetti. Ghersetti skriver i Medierna och demokratin 

(2012, s. 212) att genom nyhetsvärdering ska redaktionen bestämma vad som de väljer att 

rapportera om, det vill säga vad som blir nyheter. Det finns flera teorier kring nyhetsvärdering, men 

några kriterier och punkter förekommer oftare än andra. Närhet, sensation, elitcentrering och 

förenkling är de mest förekommande gemensamma nämnarna hos nyheter enligt Ghersetti. Där 

närhet innebär händelsens tidsmässiga, geografiska och kulturella avstånd. Sensation, en avvikelse 

som innebär oväntade och ovanliga händelser. Elitcentrering innebär nyheter som kretsar kring högt 

uppsatta personer i samhället såsom politiker, idrottslig elit eller skådespelare. Med förenkling 

innebär nyheter som är enkla att ta till sig för läsaren i form av språk och händelseförlopp. En 

händelse som handlar om en enskild händelse och är enkel att förstå blir oftare nyheter än utdragna 

och komplicerade förlopp med flera tolkningar (Ghersetti, 2012 s. 213-214). 

 

Galtung och Ruge publicerade 1965 The Structure of Foreign News, en av de första 

undersökningarna och sammanställningarna av vilka faktorer som tidningar och nyhetskällor 
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förhåller sig till i sin nyhetsvärdering. Deras teori räknad upp följande kriterier: 

 

Frekvens: Ju mer tidsspannet för utvecklingen av en händelse stämmer överens för 

mediets periodicitet, desto mer sannolikt att det blir en nyhet.  

Tröskelvärde: Det finns en tröskel som händelsen behöver passera för att bli en 

intressant nyhet. Ju större händelse, desto större sannolikt att det blir en nyhet. 

Tolkning: En händelse med en klar tolkning, utan tvetydigheter kring dess innebörd 

föredras över en mångtydig händelse. Ju tydligare tolkning, desto större sannolikt att det 

blir en nyhet. 

Kulturell närhet: Ju närmare kulturell närhet och relevans det finns, desto större 

sannolikt att det blir en nyhet. 

Förväntat: Förväntade eller önskvärda händelser. Ju mer förväntad en händelse är, 

desto större sannolikt att det blir en nyhet. 

Oväntad: Ovanliga och oförutsedda händelser. Ju mer ovanlig händelsen är, desto 

större sannolikt att det blir en nyhet. 

Kontinuitet: Om en händelse redan klassificerats som en nyhet kommer det högst 

sannolikt fortsättas rapporteras om händelsen. 

Sammansättning: Balansen mellan olika nyheter i en sändning/nummer. Hur bra en 

händelse passar in med resterande rapporteringar under tidsspannet. 

(Galtung & Ruge, 1965 s. 66-67). 

 

Utöver dessa kriterier innehåller teorin fyra till: 

Elitnationer: Ju mer en händelse involverar elitnationer, desto större sannolikhet att 

den blir en nyhet. 

Elitpersoner: Ju mer en händelse involverar elitpersoner, desto större sannolikhet att 

den blir en nyhet. 

Personifiering: Ju mer händelsen kan ses i personliga termer, på grund av inverkan av 

enskilda individer, desto större sannolikhet att det blir en nyhet. 

Negativt följe: Ju mer negativa konsekvenser av en händelse, desto större sannolikhet 

att det blir en nyhet. 

(Galtung & Ruge, 1965 s. 68). 

 

Galtung och Ruges teori är relevant för denna studie då nyhetsvärderingen är en del av varför 

en redaktion väljer att rapportera om en händelse. Denna studie fokuserar på att se vad det 
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finns för likheter och skillnader mellan ett morgonprogram som sänds på markbunden kanal 

och ett som sänds på webben. För att undersöka vad som generellt rapporteras om när det 

handlar om jämförandet av dessa plattformar, är det viktigt att ha en tydlig utgångspunkt i form 

av pelare och kriterier att jämföra varje kanal med. 

 

  

4.1 Nyhetsurvalet 

 

Eftersom att denna studie är en jämförelse mellan nyhetsvärdering och innehåll i två 

morgonprogram på två olika plattformar är det relevant att utgå från teorier om hur urvalet av 

nyheter och inslag går till, samt hur nyheten vinklas. 

 

Enligt Ghersetti utgår nyhetsurvalet på en redaktion från två dimensioner: nyheternas innehåll och 

form (2012 s. 214). Nyhetens innehåll ska innefatta händelse, involverade personer och aktörer och 

presenteras utifrån den form som mediet och kanalen kräver. På detta sätt kan formen på en 

plattform påverka vilket innehåll som tar plats, på samma sätt som innehållet kan påverka formen 

av inslaget, artikeln eller plattformen. 

 

Framställningen av nyheten delas upp i yttre form och inre form. Yttre form är hur nyheten ska 

framställas och anpassas till kommunikativa och layoutmässiga former. Till framställningen av 

nyhetens yttre form hör attribut som periodicitet. Med periodicitet menas att någonting är 

regelbundet eller återkommande, i det här fallet kan det handla om en återkommande nyhet 

(Ghersetti, 2012 s. 216). Nyhetens inre form är hur nyheten måste skrivas och formas till en 

begriplig berättelse som fångar mottagarens uppmärksamhet. Olika kulturer och samhällen har olika 

berättartekniker för att förhålla sig till mottagaren (Ghersetti, 2012 s. 217). 

 

När det kommer till journalistik i rörlig bild tycks det finnas ett särskilt nyhetsurval, där formen styr 

innehållet. Det finns skillnader mellan vad som borde rapporteras om i form av text och vad som 

borde visualiseras i bild. Journalistik i form av rörlig bild väcker känslor. ”I tidningen kan en 

politiker inte ställas mot väggen och kläs av på samma sätt som tv gör på trettio sekunder” (Nygren 

& Zuiderveld, 2011 s. 92). Nyhetsurvalet i tv-mediet kan därför betraktas annorlunda då tv är en 

visuell effekt. Spektakulära bilder kan väcka känslor hos tittaren och påverka nyhetsurvalet, även 

om inte nyhetsvärdet är särskilt stort (Nygren & Zuiderveld, 2011 s. 91).   
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Nygren och Zuiderveld skriver att korta nyhetsklipp kan kallas för framåtlutad tv-tittande, då 

tittaren är aktiv i sitt tittande och söker efter information. Medan längre programformat klassificeras 

som bakåtlutad tv, där tittaren istället kan titta i lugn och ro i soffan. Aftonbladet diskuterade 

innehållet utifrån tittarens perspektiv och här har valet gjorts att skilja mellan framåtlutat och 

bakåtlutat tv-tittande (2011, s. 88). 

 

 

4.2 Medielogik 

 

Michael Karlsson och Jesper Strömbäck skriver i Handbok i journalistikforskning att varje 

nyhetsmedium har ett speciellt format och en specifik logik, vilken man måste ta hänsyn till för 

att förstå vilka aspekter och egenskaper som påverkar nyhetsurvalet på en redaktion (2015 s. 

161). Begreppet medielogik har förklarats på olika sätt. Enligt Karlsson och Strömbäck handlar 

medielogiken i grunden om att det som publiceras är det innehåll som passar in på mediets 

egna format, organisation, yrkesmässiga normer och behov av uppmärksamhet (2015 s. 161). 

 

Teorin om medielogik är relevant att applicera tillsammans med teorierna om nyhetsvärdering 

och nyhetsurval för att förstå vad som blir nyheter på olika plattformar. Medielogiken, 

tillsammans med nyhetsvärderingen och nyhetsurvalet, handlar alltså inte bara om att se de 

objektiva egenskaperna hos nyheter, utan även huruvida nyheter kan formas för att möta 

mediernas form (Karlsson & Strömbäck, 2015 s. 162). 

 

Då det råder ett överskott av information och ett underskott av uppmärksamhet från publiken 

handlar det i medielogikens perspektiv om att utveckla berättartekniker, till dessa hör: 

tillspetsning, förenkling, polarisering, personifiering, konkretion, intensifiering och 

stereotypisering (Karlsson & Strömbäck, 2015 s. 162). Teorin om medielogik är relevant för 

denna studie då den, tillsammans med Galtung och Ruges teori, diskuterar skillnaden mellan 

den medielogik och nyhetsvärdering som förekommer och används på tv-redaktioner. Peter 

Gunnarsson resonerar kring webb-tv:s särskilda medielogik i Formatets betydelse: hur 

arbetsprocesser och produktionsvillkor formar journalistiken i webb-tv. Enligt Gunnarsson är 

den medielogik som följer i stort sett varje tv-klipp för webben präglad av förenklingar, 

polarisering och konkretisering (Gunnarsson, 2012 s. 53).  
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5 Metod och material 
 

Undersökningen bygger på en kombination av undersökningsmetoder, så kallad triangulering: 

kvantitativ innehållsanalys, observationer och intervju som metod. Medieforskaren Mats Ekström 

menar i Metoder i kommunikationsvetenskap att kombinationen av observationer och intervjuer 

behövs för att få en förklaring till varför människor gör som de gör under observationerna (Ekström 

& Larsson 2010 s. 48). Professor Larsåke Larsson skriver i samma bok att triangulering är en teknik 

för att stärka kvaliteten av en undersökning (Ekström & Larsson, 2010 s. 78-79). 

 

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

 

Denna del av uppsatsens undersökning baseras att undersöka inslagen i fem sändningar från 

Nyhetsmorgon och Aftonbladet morgon vardera. En vecka, måndag till fredag, ingår i studien. Vi 

valde vecka 41, år 2015, då detta var en normal nyhetsvecka utan några större nyhetshändelser.  

 

I denna studie har valet gjorts att kalla samtliga analysenheter för inslag i en sändning. Med andra 

ord är ett inslag i denna uppsats den tid från att programledaren börjar prata om ett ämne, tills dess 

att ett nytt ämne tar över. Ett inslag behöver således inte involvera de traditionella journalistiska 

redskapen som: en speaker, synk och klippbild i denna studie. Ett inslag kan till exempel vara 

trisskrapet i Nyhetsmorgon eller en diskussion i studion om mobbning i skolan på Aftonbladet 

morgon. Påor som presenterar inslag senare under programmet samt reklam för andra program på 

kanalen har inte kodats. Då djur förekommer frekvent i våra morgonprogram, gjorde vi 

avgränsningen att endast människor som får komma till tals har kodats. 

 

Åsa Nilsson skriver i boken Metoder i kommunikationsvetenskap att kvantitativ innehållsanalys är 

en metod som använts för att systematiskt analysera en stor mängd data. Syftet med att analysera 

innehållet är att sedan dra generella slutsatser (2010 s. 119). För att använda denna metod behövs ett 

kodschema med variabler som genererar det som ska undersökas (se Bilaga 1). Variabler kan ha 

syftet att undersöka både konstruktionen och substansen i en analysenhet (Nilsson, 2010 s. 135). 

Till kodschemat utformades även kodanvisningar med syfte att definiera begrepp (se Bilaga 2). 

Detta för att undvika differens i resultaten, då olika människor med olika erfarenheter och bakgrund 

kan tolka samma inslag annorlunda annars. 



13 

Den kvantitativa innehållsanalysen och dess frågeställningar kan delas upp i två olika ansatser: den 

deskriptiva och den explanativa ansatsen. Deskriptiv skulle kunna bytas ut till beskrivande ansats, 

den här ansatsen bygger alltså på att beskriva innehållet i den kvantitativa innehållsanalysen. Det 

kan bland annat handla om ett specifikt tema eller en specifik händelse. Den explanativa ansatsen 

kan bytas ut till förklarande ansats. Den bygger på att förklara innehållet i den kvantitativa 

innehållsanalysen, exempelvis utifrån medieförutsättningar, kulturella värderingar och 

marknadskrafter (Nilsson, 2010 s. 128).   

 

Vår studie av morgonprogrammen bygger på både en deskriptiv (beskrivande) och en explanativ 

(förklarande) ansats. Den deskriptiva ansatsen kretsar kring dels en beskrivning av innehållet ur ett 

specifikt medium. Här valdes då Nyhetsmorgon och Aftonbladet morgon och en jämförande analys 

mellan olika medier av samma typ i det här fallet handlar det om morgonprogram. Den explanativa 

ansatsen kretsar kring innehållet som beroende variabel där den här studien fokuserar på 

nyhetsvärderingen och dess betydelse för vad som blir nyheter i de olika morgonprogrammen.    

 

Sammanlagt analyserades 120 nyhetsinslag i fem sändningar av Nyhetsmorgon mellan 5 oktober 

och 9 oktober 2015 och 216 nyhetsinslag i fem sändningar av Aftonbladet morgon mellan 5 oktober 

och 9 oktober 2015. Nyhetsmorgons program har kodats på Kungliga biblioteket i deras mediearkiv. 

Aftonbladet morgon finns inte på Kungliga biblioteket, utan endast i ett eget arkiv på redaktionen. 

Deras program fick vi därför skickade till oss av en av programmets producenter. Vi mejlade även 

med producent Caroline Wiberg för att komplettera med inslag som saknades i två av 

programavsnitten, samt körscheman från vissa sändningar för att kodning skulle kunna genomföras 

fullständigt. 

 

Första avsnittet av båda programmen undersöktes och kodades av båda studenterna tillsammans, 

detta för att diskutera eventuella problem som kunde uppstå kring kodschema och tolkning. Det 

gjordes även en provkodning, en pilotstudie, av en livesändning från Aftonbladet morgon innan vi 

fått tillgång till deras arkiv. Detta för att vara säkra på att kodschemat skulle kunna användas på 

samma sätt i båda programmen.  

 

Till kodschemat sammanställdes även en lista av tolkningsbara begrepp, där dessa variabler och 

variabelvärden beskrevs mer ingående för minimalt tolkningsutrymme (se Bilaga 2). Detta för att 

förenkla kodningsprocessen, samt för att undvika eventuella misstolkningar. Under första 

kodningstillfället fanns det mindre ändringar som var tvunget att åtgärdas i både kodschema och 
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lista av tolkningsbara begrepp. Detta för att kodningen av övriga program skulle bli så korrekt som 

möjligt. Kodning av övriga program gjorde var och en för sig. 

 

Vi började med att koda huruvida inslagen var en mjuk eller hård nyhet. Löfgren Nilsson skrev en 

sammanställning i Kvinnor och medier vad som klassificeras som mjuka, respektive hårda nyheter. 

Där räknas följande områden som hårda: brott, näringsliv, politik, teknik, ekonomi, utrikesnyheter, 

vetenskap och sport. Till mjuka ämnen hör: mänskliga rättigheter, kultur, miljö, konsumentfrågor, 

samt sociala frågor som inkluderar utbildning, vårdfrågor, barnomsorg och bostäder (2000, s. 12). 

Vi valde att utgå från Löfgren Nilssons punkter, men sammanfattade en egen sammanställning av 

vad som är mjuka, respektive hårda nyheter. 

 

I denna studie klassificeras mjuka nyheter som nyheter inom sociala frågor, vårdfrågor, skola, 

barnomsorg, sport, kultur och underhållning, medan hårda nyheter klassificeras som inslag inom 

politik, näringsliv, fackliga frågor, försvar, brottsrapportering och katastrofer. Skillnaden mellan 

mjuka och hårda nyheter är en relevant utgångspunkt för att undersöka huruvida 

morgonprogrammens syfte är att underhålla eller informera. Det är även relevant att visa i vilken 

ordning olika inslag kommer i syfte att diskutera medielogiken i programmen. 

 

Nästa variabel som valdes var tidsramen för ett inslag, det vill säga hur långt varje inslag är. Genom 

att studera detta kan det utläsas vilken nyhetsgenre som får mest plats i sändningen. 

Variabelvärdena till denna variabel har konstruerats i intervaller för att undvika en för stor mängd 

data som hade försvårat kodningen och sammanställningen. 

 

Nästa variabler blev vem får komma till tals i ett inslag, samt hur inslagen framställs/vinklas. 

Nyhetens vinkel styrs av huruvida den har en lättsam eller allvarlig ton. Denna variabel rör även 

sändningens trovärdighet och huruvida en kommersiell sändning medvetet väljer att ha en 

lättsammare och humoristisk ton även till hårda nyheter.  

 

Nästa variabel vilket syfte har nyheten? besvarar frågan huruvida nyheterna styrs av underhållande- 

eller informativt syfte. 

 

Variabeln om vart källorna kommer ifrån i varje inslag är utvald som variabel då även det påverkar 

trovärdigheten och nyhetsvärdet i en nyhet. Med källor menas både informationskällor och 

bildkällor som hänvisas till i inslagen. Exempel är nyhetsbyråer som TT eller sociala medier som 
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Instagram. För att en källa ska klassificeras som egen rapportering krävs det att programmet 

antingen har en egen nyhet eller en egen rapportering av en nyhet i form av en inbjuden gäst eller 

vinkling. 

 

Variabeln vilket ämne nyheten faller under handlar om att sätta in inslaget under en nyhetsgenre 

som exempelvis utrikes, inrikes eller underhållning. Denna variabel berör både nyhetsvärderingen 

på redaktionen och medielogiken bakom sändningen. Detta kan sedan sammanställas med vilken 

ordning inslagen följer, samt vilka källor som används för att utskilja både formen på inslaget samt 

trovärdigheten.  

 

Till sist undersöktes huruvida ett inslag är återkommande eller ej. Detta kan vara återkommande 

dagligt eller veckovis, ett exempel är Aftonbladet morgons dagliga ”Dagens tredspan” eller 

Nyhetsmorgons matlagningsprogram ”Mitt kök”. Då syftet med denna studie är att jämföra två 

morgonprogram på två olika plattformar är det relevant att undersöka hur en sändning är uppbyggd, 

för att sedan jämföra med respektive plattform. På samma sätt är det relevant för studien att jämföra 

om och hur många externa inslag varje sändning innehåller, det vill säga hur många inslag som är 

inspelade i en annan studio och egentligen hör till ett annat program på kanalen. Ett exempel på 

detta är Aftonbladet morgons dagliga ”Postkodmiljonären lottodragning” och Nyhetsmorgon ”Mitt 

kök”. Då dessa två morgonprogram båda är kommersiella är det intressant att se huruvida andra 

program är inblandade i reklam eller underhållningssyfte. 

 

 

5.2 Deltagande observationsstudie 

 

Observationsstudier används för att studera handlingsmönster på plats. I forskningen erhålls 

vanligtvis detaljerade beskrivningar och tolkningar av händelsen som utspelar sig i syfte att förstå 

det vardagliga livet (Ekström, 2010 s. 28). Larsåke Larsson menar att en observation på plats innan 

ett intervjuarbete kan stärka förförståelsen (2010, s. 73). Deltagande observation är en av de två 

grundmetoderna för observationsstudier. Fältstudie är ett alternativt ordval för deltagande 

observationsstudie men båda representerar motsvarande målsättning. Detta är någonting som Robert 

K. Yin skriver om i sin bok Kvalitativ forskning från start till mål (2011). I den deltagande 

observationsstudien kan man jobba utifrån någon av följande fyra modeller: endast vara deltagare, 

vara en deltagare som också observerar, vara en observatör som också deltar och enbart 

observera. Av dessa fyra bygger denna studie på modellen: vara en observatör som också deltar 
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(Yin, 2011 s. 124). Med deltagande observation i denna studie menas att frågor och konversationer 

med redaktionen under deras arbete störde deras vanliga arbetstempo och arbetssätt i den grad att 

observationen inte längre kunde förhålla sig till modellen endast observatör. 

 

Den ursprungliga tanken var att göra observationsstudie på både Nyhetsmorgon och Aftonbladet 

morgon för att kunna göra en jämförelse mellan de två morgonprogrammen. Därför skulle 

observationsstudien bli begränsad till en dag på vardera morgonprogram för att få en fördjupad 

förståelse för det redaktionella arbetet. Då Nyhetsmorgon inte hade möjlighet att ställa upp på en 

observationsstudie blev det slutliga resultatet av observationsstudien att det endast tillbringades en 

dag på Aftonbladet morgon. Den grundläggande tanken var att vi endast skulle använda oss av 

modellen enbart observatör, men detta ändrades under besöket på redaktionen till observatör som 

också deltar. De som arbetade på redaktionen hade en lugn morgon och då erbjöd möjligheten till 

mer deltagande. 

 

Genom att genomföra en deltagande observation i samband med intervju kan man jämföra hur 

verkligheten ser ut på redaktionen i realtid med hur den beskrivs i intervjuer. Genom utförandet av 

en deltagande observation kan forskare även involvera sig i processen samtidigt i form av att ställa 

frågor och observerar företeelser (Yin, 2011 s. 124-125). En dag tillbringades på redaktionen den 17 

november 2015. Besöket på redaktionen började klockan 4:30, samma klockslag som de första på 

redaktionen börjar sitt arbetspass. 

 

Under besöket antecknades hur redaktionen visuellt såg ut, samt hur själva urvalsprocessen och 

arbetet gick till. Utförliga förklaringar om olika processer i nyhetsurvalet och tekniken bakom 

programmet gavs under dagens gång. Möjlighet gavs att ställa frågor under arbetets gång för att 

bättre förstå de val av nyheter som kom med i programmet, samt de nyheter och inslag som inte fick 

plats i sändningen. Detta gav en fördjupande förståelse för nyhetsvärderingen och de restriktioner 

som programmet förhåller sig till. Vi fick även vara med i kontrollrummet under sändningen med 

producenten, bildproducenten, ljudproducenten och en researcher, där vardagliga steg och 

tillvägagångssätt bakom kulisserna antecknades. Även här gavs en kortare beskrivning av hur allt 

fungerade och frågor fick ställas under reklampauserna för ytterligare insikt i arbetet. 
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5.3 Intervjuer 

 

En intervju kan ge en djupare förståelse och mer utvecklade svar än vad ett kodschema eller en 

observation oftast kan. Steinar Kvale och Svend Brinkman menar i Den kvalitativa 

forskningsintervjun att genom att samtala med människor får vi en djupare förståelse för deras 

beteenden (2014 s. 15). 

 

Innan besöket på Aftonbladet planerades intervjun med fokus att definiera utgångspunkten i 

frågorna. Enligt Kvale och Brinkman blir kvalitén på intervjuinteraktionen och förutsättningarna för 

behandlingen av materialet bättre ju mer en förberedd en intervju är (2014 s. 141). 

 

Intervjuer kan antingen ha ett explorativt eller hypotesprövande syfte. En explorativ intervju är inte 

lika strukturerad som den hypotesprövande. I den explorativa intervjun ställer intervjuaren en fråga 

och följer sedan upp intervjupersonens svar för följdfrågor. I den hypotesprövande intervjun 

tenderar frågornas formulering och ordningsföljd vara mer standardiserade (Kvale & Brinkman, 

2014 s. 148). I denna studie användes en explorativ intervjumetod. Vi utformade en frågeguide (se 

Bilaga 3) med grundfrågor utefter intervjuns tematisering, det vill säga intervjun syfte (Kvale & 

Brinkman, 2014 s. 147). Genom att ha en utformad frågeguide att utgå ifrån var det lättare att ställa 

följdfrågor under intervjun, ett tillvägagångssätt som kännetecknar den explorativa intervjun. 

 

Intervjun genomfördes med Caroline Wiberg, producent för Aftonbladet morgon, och Klara 

Askerup, researcher på Aftonbladet morgons redaktion. Hela intervjun spelades in med en 

ljudinspelare för att säkerställa att svar samt citat blev korrekt översatta i texten. Det gjordes även 

kortare anteckningar under intervjun. Efter besöket transkriberades relevanta delar av intervjun och 

svaren tematiserades utifrån hur innehållsanalysen hade utformats. 

 

Det finns flera kritiska aspekter för den kvalitativa intervjun som metod. En av dessa är att det 

behövs goda förkunskaper för att göra en framgångsrik intervjuundersökning. Detta för att intervjun 

ska bli ett konstruktivt samtal, samt för att kunna analysera materialet. Utöver förkunskaper måste 

man även vara insatta i ämnet i fråga (Larsson, 2010 s. 72). I det här fallet studerar vi journalistik 

och anser oss ha goda kunskaper i intervjuteknik. Innan besöket gjordes samtliga analyser av de fem 

sändningarna av på Aftonbladet morgon. Detta gjorde att vi hade god kunskap om programmets 

uppbyggnad innan intervjuerna. Ett exempel på en sådan intervjufråga som byggde på våra 

förkunskaper var hur de väljer ut vilka segment som är återkommande i programmet (se Bilaga 3). 
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Egenskapen att lyssna aktiv på intervjupersonen är lika viktig som att behärska frågetekniken 

(Kvale & Brinkman, 2014 s. 180). Under intervjun var båda studenterna på plats, varav den ena 

antecknade citat medan den andra fokuserade på att ställa frågor och aktivt lyssna. Vid 

nedskrivningen av intervjun användes sedan både anteckningar och inspelning. 

 

 

5.4 Metodkritik 

 

I den här studien har alla inslag fått samma mått och värden, vilket innebär att storleken på de olika 

inslagen inte alltid har tagits hänsyn till. Detta medför att mängden underhållningsbaserade inslag 

blev många i Aftonbladet morgons sändningar även om de flesta var under en minut långa. Vi har 

försökt motarbeta detta genom att i jämförelserna av inslagen ta med aspekten tid för att påvisa den 

stora tidsskillnaden i inslagen. 

 

Det fanns inte utrymme tidsmässigt att undersöka programmen under en längre tid, därför gjordes 

urvalet att varje morgonprogram skulle undersökas under en arbetsvecka. Då kan frågan ställas om 

materialet som samlades in under den veckan representerar en normal nyhetsvecka. I den här 

studien blev problemet bland annat att Nyhetsmorgon hade en specifik nyhet som sändes hela 

veckan ”#Geborttillsport” som bidrog till en betydande ökning av sportinslag i sändningarna. Detta 

är att ha i åtanke under läsning av resultatavsnittet. 

 

Ett ytterligare problem som uppstod i insamlingen av materialet till kodningen var ofullständiga 

program. I ett av Aftonbladet morgons program saknades några inslag, dessa fick vi tillgång till i 

form av ett körschema. Det gjorde kodningen av inslagen problematisk då det ej gick att analysera 

vem som fick komma till tals. Därför är dessa variabelvärden inte inräknade i de inslag som det 

berörde, utan blir istället internt bortfall i studien. Vid sammanställningen av resultaten efter 

räknades alltså dessa variabelvärdena bort. 

 

I observationsstudien möter man flera problematiska moment där forskaren måste fundera över och 

värdera olika steg. Ett av de första problemen som uppstod i studien var frågan om hur lång en 

studie ska vara. Det hade gett en mer fördjupad bild om besöket på observationsplatsen hade skett 

under en längre tid. Detta för att kunna värdera hur en vanlig dag på redaktionen såg ut och inte 

enbart gå efter ett observationstillfälle (Ekström, 2010 s. 47). 
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Ett ytterligare problem som vi stötte på var frågan om vår närvaro på redaktionen påverkade 

utgången av observationen. Det kommenterades vid flera tillfällen på redaktionen att ”nu måste vi 

skärpa oss när vi har besök” (Ekström, 2010 s. 49). Observationsstudien är inte tillräcklig för att 

svara på alla forskningsfrågor, det är ett bra komplement till en kvantitativ eller kvalitativ studie och 

kan fördelaktigt kombineras tillsammans med intervjuer som metod (Ekström, 2010 s. 48).  

 

Lösningen på metodernas svagheter är triangulering. Ingen av våra tre valda metoder kan på egen 

hand undersöka allt utifrån alla aspekter. Det är på grund av detta som vi valt att använda sig av alla 

tre metoderna tillsammans för att dessa ska komplettera varandra och studien ska bli så utförlig som 

möjlighet (Nilsson, 2010 s. 124-125). 

 

 

5.5 Bortfallsanalys 

 

Bengt Johansson menar i Metoder i kommunikationsvetenskap att en bortfallsanalys är en 

diskussion kring hur bortfall i den genomförda studien ser ut och vilka konsekvenser det har fått 

(2010 s. 94-95).  I vår studie förekom två typer av bortfall som här kommer att presenteras och 

redovisas. 

 

Externt bortfall bygger på att en hel grupp inte alls ställde upp på att delta i studien (Johansson, 

2010 s. 94-95). I denna uppsats förekom två delar av externt bortfall. Den ena består av att 

Nyhetsmorgon som blev tillfrågade om att ställa upp med en observationsstudie nekade. Under 

samma tillfälle skulle en intervju genomföras för att tidseffektivisera besöket. Nyhetsmorgon var 

inte villiga att göra detta med argumentet att det inte fanns någon tid för besök på redaktionen, och 

därför fanns inget utrymme för detta. Det andra bortfallet som förekom var även det från 

Nyhetsmorgon när dessa tillfrågades att ställa upp på intervjuer men att denna gång svara på dessa 

genom mejl. Den här gången valde Nyhetsmorgon att inte alls svara på mejlet vilket då tolkades 

som ett andra nekande. 

 

Det interna bortfallet bygger på att en del av materialet faller bort i studien på grund av ofullständig 

information (Johansson, 2010 s. 94-95). I den här studien består det av några nyhetsklipp i slutet av 

en av Aftonbladets sändningar som vi inte kunde få tillgång till på grund av tekniska problem. 

Dessa skulle analyserats på samma sätt som övriga klipp, men då det enbart tillhandahölls ett 

körschema för dessa så var detta omöjligt. Vissa delar av kodschemat gick därför inte att appliceras. 
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6 Resultat och analys 

 

Detta avsnitt börjar med resultatet av observation och intervjuer på Aftonbladet morgon, för att ge 

inblickar i programmets produktionsprocesser. Därefter kommer vi presentera resultatet av vår 

innehållsanalys där vi kombinerar både Nyhetsmorgons och Aftonbladet morgons resultat samt 

jämför dessa. 

 

 

6.1 En dag på Aftonbladet morgon 

 

Observationsdagen var något annorlunda än en vanlig arbetsdag då det under en längre tid pågått 

oroligheter runt om i världen som redaktionen beslutat sig för att rapportera om i programmet. I 

vanliga fall struktureras körschemat av programmet dagen innan eller samma morgon som 

programmet ska köras. Den här morgonen var allt däremot redan förberedd vilket gjorde arbetet på 

redaktionen smidigare. Klara Askerup, researcher på redaktionen, berättar i en intervju att de sällan 

planerar sändningarna och bokar in gäster långt i förväg. 

 

I vissa enstaka fall där man vet att det är någon stor grej planerar vi 

längre innan, om man till exempel bokar en gäst som en författare. Men 

sådana grejer har vi inte jättemycket av. (…) Vi har inte så många som 

jobbar med att planera upp flera veckor innan. Vi jobbar istället väldigt 

intensivt. 

(Klara Askerup, researcher på Aftonbladet morgon) 

 

Arbetet på Aftonbladet morgon började klockan 04:30 när programledare, producent, nyhetsankare, 

redigerare och researcher var på plats för att se över dagens körschema, samt vid behov göra 

ändringar. På redaktionen hade dem delat in programmet i så kallade ”slottar” som vardera 

representerar ett femton minuters intervall i programmet. Varje sändning består av sammanlagt tio 

slottar som sträcker sig mellan 06:30 (programstart) till 09:00 (programavslut). Det finns alltid 

inlagda platser i körschemat för repriserna, delvis för att fylla ut programmet i brist på andra 

nyheter men även för att ge möjlighet till sista minuten ändringar om någon viktig händelse skulle 

behöva få plats. Caroline Wiberg, producent för Aftonbladet morgon, berättar att de alltid vill vara 

så aktuella som möjligt eftersom att Aftonbladet morgon främst ska vara ett nyhetsprogram. 
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Vi vill vara så aktuella som möjligt och därför är det svårt att göra 

planering och research tidigare än dagen innan. Vi planerar aldrig två 

dagar innan. (…) Ibland så har vi jobbat så att vi gör all planering under 

sändning också. Då satt researchers och gjorde researchen i en chatt 

tillsammans med programledaren under sändningen för att den skulle 

vara så aktuellt som möjligt. Då satt dem och ringde och skrev manus 

samtidigt i en chatt. Det blir ju så om vi ska vara där det händer just nu. 

(Caroline Wiberg, producent för Aftonbladet morgon) 

 

Studion och övrig specialbelysning runt studion tändes upp omkring klockan 05:50. Klockan 06:05 

spelades nyhetssvepet in som sedan går i repris i ojämna intervaller genom hela programmets gång. 

Klockan 06:15 följde vi med in i kontrollrummet för att starta igång all utrustning inför dagens 

sändning. Fyra minuter innan sändning var allt förberett och klart. Normalt brukar marginalerna 

vara ännu mindre, detta för att programmet ska vara ett så aktuellt nyhetsprogram som möjligt. 

 

Att vi är klara fyra minuter innan vi kör igång brukar inte hända. 

(Caroline Wiberg, producent för Aftonbladet morgon) 

 

Inne i kontrollrummet sitter alltid bild- och ljudtekniker tillsammans med producent och researcher. 

Under hela sändningen uppdaterade man sig om klickflödet på sidan genom ett program för att se 

vilka nyheter som klickades mest på under sändningen. Detta görs även under hela dagen efter 

sändningen varit, men då kollar man enbart på dem olika klippen för sig. I det här 

mätningsprogrammet kan producent tillsammans med medarbetare även se vilken teknik som 

tittarna använder när de kollar på sändningen: telefon, surfplatta eller dator. Caroline Wiberg, 

producent, berättade att de använder sig av mätningsprogrammet speciellt när de testar något nytt i 

sändningen, detta för att utvärdera om det borde återkomma i fler program. 

 

Vi utvärderar allt eftersom. Så när vi testar någonting, vilket vi gör 

ganska ofta, så ser vi om vi haft bra tittning och om det har känts 

relevant. 

(Caroline Wiberg, producent för Aftonbladet morgon) 
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Under dagen för observationsstudien var sändningen övervägande fokuserad påföljande nyheter: 

rättegången om mordet på Lisa Holm, hotet mot svenska regeringen, samt hur stämningen var i 

Paris efter terrorattacken den 13 november 2015. Under dagen var det många livesändningar från 

både rättegången, utanför regeringen, samt Paris, vilket gjorde att det var mindre jobb med 

researchen och bildmaterial under sändningen. Under sändningen var de flesta som fick komma till 

tals med via länk, både reporter på plats samt gäster som till exempel en polis. Både producenten 

Caroline Wiberg och researchern Klara Askerup ringde in gäster och höll kontakt med reportrarna 

på plats under sändningen och i kontrollrummet kopplades kameror och telefonsamtal in löpande. 

Efter sändningen laddades alla klippen upp på en gemensam server där allt material samlas, både 

från den här sändningen men även tidigare sändningar. Denna server kallas för hela TV:s hjärta. 

Under intervjun på Aftonbladet morgon berättade Caroline Wiberg att huvudsyftet för 

morgonprogrammet är nyheterna. 

 

Hos Aftonbladet morgon fick vi alltså en inblick i hur urvalet ser ut på just deras redaktion. Efter 

sändningens slut klockan 09:00 återgår personalen till planeringen av morgondagens sändning. De 

bokar in gäster och planerar så mycket det går inför morgondagen. Dock är Aftonbladet morgons 

redaktion inte främmande att stryka allting i fall av avvikande händelser. Aftonbladet morgon 

försöker även alltid förhålla sig till resten av tidningens sajt. Då det är ett webbaserat program 

försöker de alltid ha ”puff-vänliga” rubriker för att generera mer klick. I intervjun med Caroline 

Wiberg, producent för Aftonbladet morgon, säger hon att de försöker synka sig till resten av sajten 

och vara så uppdaterade i sin nyhetsrapportering som möjligt. 

 

I vår intervju med Caroline Wiberg, producent för Aftonbladet morgon, och Klara Asperup, 

researcher på redaktionen, framkom det att de ofta väljer att ha återkommande gäster under deras 

fasta segment. Fasta segment är återkommande rubriker som ”Veckans hetaste tekniknyheter” eller 

”Beas värld”, där folk från andra delar av Aftonbladet får vara med och diskutera sin nischning. 

Men annars föredrar man att byta ut sina gäster för att få stor variation av röster i programmet. 

 

Det är här som vi tar in folk från huset, om det är till exempel 

Brottscentralen som tar med sitt program, som bara sänds på webben, 

kan de kan komma in med en reporter och prata brott. Alltså, man 

använder sig av huset. Men vi är nog mer måna om att byta ut och snabbt 

ringa in fler gäster, mer än kanske Nyhetsmorgon som har sina fasta. 

(Klara Askerup, researcher på Aftonbladet morgon) 
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Klara Askerup berättade även att Aftonbladet morgon främst använder sig av eget material, men att 

det förekommer bilder och nyhetsmaterial från nyhetsbyråer. Hon berättar att de brukar ta nytta av 

folk på redaktionen som är på resa eller gör andra saker, men också att de alltid försöker göra något 

eget även av redan uppmärksammade nyheter. Detta gör dem genom att vinkla nyheten annorlunda 

och/eller att bjuda in egna gäster.  

 

Under vårt besök på Aftonbladet morgons redaktion ställdes även frågan om hur redaktionens 

drömnyhet ser ut och vad de skulle vilja toppa nyhetsflödet med dagen efter. Det framkom att det 

främsta kriteriet Aftonbladet morgon arbetar efter är att rapportera om egna nyheter, alltså att toppa 

dagen med ett eget avslöjande. 

 

 

Det är roligt om man har ett stort ämne som skulle vara ett eget 

avslöjande. Det skulle vara kul att få tag i någon som skulle kunnat 

berätta om något gripande. Det kan ju bli väldigt bra sajten. 

(Klara Askerup, researcher på Aftonbladet morgon) 

 

 

6.2 Innehållsanalys 

 

Detta avsnitt presenterar resultaten av vår innehållsanalys utifrån de olika variabler vi har analyserat 

i TV4 Nyhetsmorgon och Aftonbladet morgon. 

 

Vi började med att undersöka nyheternas karaktär och huruvida de var mjuka eller hårda. I 

Nyhetsmorgons sändningar under den valda veckan föll 113 av totalt 120 inslag inom ramen för 

mjuka nyheter och endast 7 nyheter föll inom ramen som hårda. Alltså var 94 procent av inslagen i 

Nyhetsmorgons sändningar under veckan mjuka nyheter, respektive 6 procent hårda. 

Nyhetsmorgons sändningar påvisade en tendens att föredra mjuka nyheter över hårda under 

samtliga dagar i veckan. Ett exempel på en mjuk nyhet är det återkommande inslaget ”Veckans 

filmer”, där Ronny Svensson recenserar veckans filmer. Inslaget sändes 8 oktober 2015 och 

klassades som en typisk kulturnyhet som föll inom ramen för mjuka nyheter i denna studie och även 

enligt nyhetsvärderingsprincipen (Löfgren Nilsson, 2000 s.12). 
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Figur 1.1  Antalet mjuka, respektive hårda inslag 

Figuren visar antalet mjuka, respektive hårda inslag i Nyhetsmorgons sändningar måndag till fredag, vecka 41 år 2015.  
 

 

I Aftonbladet morgons sändningar fanns det fler hårda nyheter. Av inslagen var 158 mjuka nyheter, 

respektive 58 stycken hårda nyheter. Alltså bestod Aftonbladet morgons sändningar av 73 procent 

mjuka nyheter, respektive 27 procent hårda nyheter vecka 41. Aftonbladet morgons sändningar 

under denna vecka påvisar en tendens att föredra mjuka nyheter över hårda, framförallt under 

torsdag och fredagen. ”Kungligt med Jenny” är ett av Aftonbladet morgons återkommande inslag 

som alltid tenderar att klassas som mjuka nyheter i den här studien. Inslaget sändes 8 oktober 2015 

och formatet är en form av kändis span där Jenny Alexandersson pratar om nyheter som berör 

kungafamiljen. Nyheter klassas som en underhållningsnyhet och går då inom ramen för mjuka 

nyheter enligt nyhetsvärderingsprincipen (Löfgren Nilsson, 2000 s. 12). 
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Figur 1.2  Antalet mjuka, respektive hårda inslag 

Figuren visar antalet mjuka, respektive hårda inslag i Aftonbladet morgons sändningar måndag till fredag, vecka 41 år 2015.  
 

 

En lättsam vinkling innebär att nyheten har en lättsam ton där programledare och/eller gäster 

tenderar att skratta och tala positivt under inslaget. En allvarsam vinkling innebär att nyheten håller 

en ton där programledare och/eller gäster tenderar att tala i allvarsam stämma och/eller negativt 

under inslaget. Generellt vinklades hårda nyheter på ett allvarligt sätt och mjuka nyheter på ett mer 

lättsamt sätt i båda morgonprogrammen. En intressant tendens var dock att Aftonbladet morgon 

visade en större vilja att vinkla mjuka nyheter allvarsamt, samt hårda nyheter lättsamt. 

 

Ett exempel på en hård nyhet som vinklades lättsamt var Aftonbladet morgons rapportering den 7 

oktober om en hund som överlevde ett inbrott och mötet med inbrottstjuven. Inslaget vår en hård 

nyhet då den föll inom ämnet brottsrapportering, men vinklades samtidigt lättsamt i form av 

lättsamma toner i studion. Ett exempel på en mjuk nyhet som vinklats allvarsamt var Aftonbladet 

morgons rapportering om American Music Awards i sändningen den 9 oktober 2015 där inslaget 

föll under kategorin nöje, men ändå vinklades med allvarlig ton i studion. Detta genom att 

nyhetsankaret berättade att artisten Selena Gomez fick ett pris under galan och är även aktuell med 

en ny skiva, men sedan vinklar inslaget åt ett annat håll. I inslaget berättade de att Gomez nu 

bekräftat att hon blivit diagnostiserad med den obotliga sjukdomen lupus (SLE), vilket vinklade 

inslaget allvarsamt trots sin mjuka karaktär. 
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Tabell 1.1 Antalet inslag med lättsam, respektive allvarsam vinkling 

Tabellen visar antalet inslag med lättsam, respektive allvarsam vinkling i Nyhetsmorgons sändningar måndag till fredag, vecka 41 år 

2015.  
 
Tabell 1.2 Antalet inslag med lättsam, respektive allvarsam vinkling 

Tabellen visar antalet inslag med lättsam, respektive allvarsam vinkling i Aftonbladet morgons sändningar måndag till fredag, vecka 

41 år 2015.  
 

 

6.3 Ämnen och dess utrymme 

 

Om vi räknar antalet ämnen i Nyhetsmorgon var flest inslag underhållningsnyheter, 32 procent. 

Minst antal ämnen handlade om politik och utrikesnyheter. Aftonbladet morgon hade dock en ännu 

större andel underhållningsnyheter, 42 procent. Minst antal inslag handlade om sport och kultur. 

Aftonbladet morgon hade dock även en betydligt större andel utrikesnyheter än Nyhetsmorgon, 22 

respektive 4 procent. 

 

Om vi jämför andelen utrikesnyheter mellan de två morgonprogrammen går det snabbt att urskilja 

en stor skillnad. Aftonbladet morgon hade 23 procent utrikesnyheter medan Nyhetsmorgon enbart 

hade 4 procent utrikesnyheter under samma period. Det ämne som fick allra minst plats i 

Nyhetsmorgon under den studerade perioden var dock politik. 

 

Om vi i stället mäter den tid som olika ämnen fick framkommer ett annat förhållande. 

I tid mätt tenderade inrikesinslagen att få störst plats av inslagen i Nyhetsmorgon, tätt följt av 

sportinslagen (Figur 2.1).  På Aftonbladet morgon var det också inrikesinslagen som tenderade att få 

störst tidsutrymme under sändningarna (Figur 2.2). Aftonbladet morgon tenderade under den 

undersökta veckan att föra längre debatter i studion inom ämnet inrikes. Ett exempel på detta var 

debatten om att unga undviker att duscha i skolan på grund av risken att bli mobbad. Debatten var i 

sändningen den 7 oktober. I studion fördes en debatt där Gustav Fridolin, Sveriges 

utbildningsminister, Ronja Nilsson, idrottspedagog, och Maria Rönn, vice ordförande lärarförbundet 

fick komma till tals. 

 

Lättsam för att den är det Lättsam fast den är hård Lättsam fast den är hård Allvarlig fast den är mjuk
95 1 6 18

Lättsam för att den är det Lättsam fast den är hård Allvarlig för att den är det Allvarlig fast den är mjuk
118 16 42 40
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Figur 2.1 Samband tid i förhållande till ämne 

Figuren visar hur många inslag i de olika nyhetsgenrerna som föll inom de olika tidsramarna i Nyhetsmorgons sändningar måndag 

till fredag, vecka 41 år 2015. 
 

 
Figur 2.2 Samband tid i förhållande till ämne 

Figuren visar hur många inslag i de olika nyhetsgenrerna som föll inom de olika tidsramarna i Aftonbladet morgons sändningar 

måndag till fredag, vecka 41 år 2015. 
 

 

I Nyhetsmorgons sändningar kunde det tydligt urskiljas en tendens till längre nyheter där det fanns 

mycket utrymme för kommentarer och diskussioner om ämnet. De flesta inslagen var mellan fem 

och tio minuter långa och väldigt få inslag var under tre minuter. Över tio minuter förekom inte 

under den undersökta veckan (Figur 3.1). 
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Figur 3.1 Inslagslängd Nyhetsmorgon 

Figuren visar hur många inslag procentuellt som föll inom de olika tidsintervallerna i Nyhetsmorgons sändningar måndag till fredag, 

vecka 41 år 2015. 
 

Aftonbladet morgon hade istället fokuserat på mer korta och snabba nyheter där det fanns utrymme 

för en kortare kommentar. Majoriteten av alla inslag var en till tre minuter och under en minut 

(Figur 3.2). Aftonbladet morgon hade däremot fler inslag som är över tio minuter långa om en 

jämförelse görs med Nyhetsmorgon som inte hade ett enda inslag som var längre än tio minuter. 

 

 
Figur 3.2 Inslagslängd Aftonbladet morgon 

Figuren visar hur många inslag procentuellt som föll inom de olika tidsintervallerna i Aftonbladet morgons sändningar måndag till 

fredag, vecka 41 år 2015. 
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6.4 Aktörer 

 

Både Nyhetsmorgon och Aftonbladet morgon gav stor plats åt sina programledare och reportrar. 34 

procent av samtliga som fick uttala sig i Nyhetsmorgons samtliga sändningar var programledare 

eller reporter på plats. I Aftonbladet morgons sändningar fick de ännu större plats: i sammanlagt 68 

procent av fallen var det programledare eller reporter på plats som fick komma till tals. I den här 

studien betyder att komma till tals när programledaren kommer med egna synpunkter eller åsikter. 

Alltså har det inte räknats med om programledaren leder programmet i den bemärkelsen att 

informera om nyheterna samt ställa intervjufrågor. 

  

Förutom programledaren fick flest individer uttala sig inom sport i Nyhetsmorgon, då handlade det 

främst om offentliga personer. Minst antal individer fick komma till tals inom ämnet politik där 

enbart en forskare och en programledare fick komma till tals under hela veckan. Två grupper fick 

inte komma till tals alls under hela veckan: politiker och försvarsmakten (Figur 4.1). Hos 

Aftonbladet morgon fick flest individer uttala sig inom ämnet underhållning och då var det främst 

programledare och reporter på plats som fick uttrycka sig (Figur 4.2). 

 

Stora skillnader kunde urskiljas mellan de både morgonprogrammen i vilka ämnen människor fick 

komma till tals. Inom utrikesnyheterna i Nyhetsmorgon fick endast 7 personer komma till tals under 

hela veckan, vilket motsvarar 2 procent av det totala antalet personer som fick komma till tals 

(Figur 4.1). I Aftonbladet morgon fick 78 personer komma till tals inom samma ämne, vilket 

motsvarar 18 procent (Figur 4.2). 

 

Det framkom i intervjun med Caroline Wiberg, producent för Aftonbladet morgon, och Klara 

Askerup, researcher på redaktionen, att de sällan planerar och bokar in gäster långt i förväg. Istället 

använder sig redaktionen mycket utav människor från andra redaktioner på Aftonbladet eller ringer 

gäster om det skulle behövas under sändningens gång, detta för att nyhetsprogrammet ska vara så 

aktuellt som möjligt. 
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Figur 4.1 Samband mellan vem som fick komma till tals och nyhetsgenre 

Figuren visar vem som fick komma till tals (dvs. vilken kategori personer som fick tala tillhör) i perspektiv till vilket ämne inslaget 

föll inom i Nyhetsmorgons sändningar måndag till fredag, vecka 41 år 2015. 
 

 
Figur 4.2 Samband mellan vem som fick komma tilltals och nyhetsgenre 

Figuren visar vem som fick komma till tals (dvs. vilken kategori personer som fick tala tillhör) i perspektiv till vilket ämne inslaget 

föll inom i Aftonbladet morgons sändningar måndag till fredag, vecka 41 år 2015. 
 

 

I Nyhetsmorgon var det flest personer, 56 procent, som fick komma till tals när syftet var 

informerande. Det blir motsägelsefullt när det ämne som flest fick tala om är 
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underhållningsnyheter. Det innebär att många av underhållningsnyheterna i Nyhetsmorgon ändå har 

varit informerande och inte enbart med syftet att underhålla. Drygt hälften av alla som fick komma 

till tals i nyheterna var alltså i syftet att informera. Aftonbladet morgon hade istället flest personer 

som fick uttala sig i syfte att underhålla. Detta innebär att majoriteten av alla inslagen i Aftonbladet 

morgon föll under ämnet underhållning med syfte att underhålla. 
 

 

Figur 5.1 Samband mellan vem som fick komma till tals och inslagets syfte 

Figuren visar sambandet mellan vem som fick komma till tals (dvs. vilken kategori personer som fick tala tillhör) och i vilket syfte 

samma inslag föll under i Nyhetsmorgons sändningar måndag till fredag, vecka 41 år 2015. 
 

 
Figur 5.2 Samband mellan vem som fick komma till tals och inslagets syfte 

Figuren visar sambandet mellan vem som fick komma till tals (dvs. vilken kategori personer som fick tala tillhör) och i vilket syfte 

samma inslag föll under i Aftonbladet morgons sändningar måndag till fredag, vecka 41 år 2015. 
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6.5 Underhålla eller informera 

 

En nyhet kan ha flera syften och detta återspeglades också i vårt kodschema och i vår analys. 

I Nyhetsmorgon hade drygt hälften av alla inslag ett informerande syfte, därefter kom ett 

underhållande syfte. Minst utrymme gavs åt recensioner (Figur 6.1). I Aftonbladet morgon var 

förhållandet det motsatta. Nästan hälften av alla inslag hade ett underhållande syfte, och först 

därefter kom det informerande syftet. Minst utrymme gavs åt opinionsbildande nyheter (Figur 6.2). 

 

Ett exempel på informerande inslag i Nyhetsmorgon var deras rapportering den 5 oktober om 

”Internationella hylla en lärare-dagen” där programledarna berättade om sina favoritlärare. Samma 

dag rapporterade Aftonbladet morgon om ett delat klipp i helgen, varav detta var i underhållande 

syfte. Det delade klippet var om att orten Skoghall hade fått en ny bankomat och det utbringade en 

stor fest i orten. 

 

Det framkom även inslag med blandade syften, där fler variabelvärden har valts för att det inte var 

möjligt att bara en representerade syftet. Ett exempel på detta var Nyhetsmorgons rapportering den 

6 oktober som titulerades som ”Plommonskola”. Detta inslag var både informerande med recept 

och fakta om plommon, men även underhållande då programledarna skämtade och provsmakade 

maten. En underhållningsnyhet med syfte att underhålla kan alltså även vara i syfte att informera i 

vissa fall. 

 

 
Figur 6.1 Inslagens syften 
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Figuren visar procenten inslag som hade respektive syfte i Nyhetsmorgons sändningar måndag till fredag, vecka 41 år 2015. 
 
Figur 6.2 Inslagens syften 

Figuren visar procenten inslag som hade respektive syfte i Aftonbladet morgons sändningar måndag till fredag, vecka 41 år 2015. 
 

 

Då denna studies resultat har fokuserat på antalet inslag istället för längden på inslagen är det högst 

möjligt att Aftonbladet morgons syfte egentligen är att just informera. Underhållningsinslagen 

tenderade att vara under en minut eller en till tre minuter långa (Figur 2.2).  

 

 

6.6 Källor 

 

Med källor menas informationskällor och bildkällor, alltså från vilken källa informationen eller 
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bilder i inslaget är tagna från. En informationskälla kan bland annat vara andra kanaler, 

nyhetsbyråer och egen rapportering. Egen rapportering innebär när inslaget antingen är en egen 

nyhet som morgonprogrammet hittat själva, eller ett inslag som producerats med en egen vinkling 

eller gäst. Bildkällor är källor där bilderna till inslagen är tagna från, denna typ av källor kan bland 

annat vara sociala medier eller underhållningssidor så som Youtube och Facebook (se Bilaga 1). 

 

I Nyhetsmorgon var egen rapportering den primära källan, 64 procent. Utöver det fanns det flera 

olika sorters källor till ämnen som togs upp och det var en relativt jämn fördelning mellan sociala 

medier och andra tidningar och tv-kanaler. Underhållningssidor såsom Youtube eller Buzzfeed 

utgjorde en liten del av källmaterialet. Nyhetsbyråer/bildbanker angavs inte alls som källa under 

den undersökta veckan.  
Figur 7.1 Rapporterade källor 

Figuren visar procentuellt vart material i inslagen kom ifrån, alltså vilka källor som använts i Nyhetsmorgons sändningar måndag till 

fredag, vecka 41 år 2015. 
 

 

Även i Aftonbladet morgons sändningar var egen rapportering den vanligaste källan med 42 

procent av källhänvisningarna. Jämfört med Nyhetsmorgon använde alltså Aftonbladet morgon sina 

egna nyheter som grund i mindre omfattning. Aftonbladet morgon använde i större utsträckning 

andra tidningar och kanaler samt nyhetsbyråer/bildbanker som källor. Minst antal nyheter 

baserades på material från sociala medier. 
 

 

Figur 7.2 Rapporterade källor 
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Figuren visar procentuellt vart material i inslagen kom ifrån, alltså vilka källor som använts i Aftonbladet morgons sändningar 

måndag till fredag, vecka 41 år 2015. 
Under besöket på Aftonbladet morgons redaktion framkom det även ett kriterium som Aftonbladet 

strävade efter att använda i så stor grad som möjligt, detta var viljan att vara ensam om en nyhet. 

 

 

6.7 Återkommande och externa inslag 

 

För att ett inslag ska räknas som återkommande krävs det att det återkommer flera gånger i veckan 

eller månaden och innehåller en titel som exempel ”Veckans trendspan”. 

 

I Nyhetsmorgon var en tredjedel av inslagen återkommande, till exempel ”Mitt kök” och 

”#Geborttillsport”. Nära en tredjedel var också en fortsättning på en nyhet som förekommit under 

samma sändning, till exempel en fortsatt intervju, en återkoppling till en reporter på plats för det 

återkommande inslaget ”#Geborttillsport”, eller en fortsättning på en maträtt som lagats tidigare i 

programmet som nu ska provsmakas. Av samtliga inslag i Aftonbladet morgons undersökta 

sändningar var nära hälften, 42 procent återkommande, som exempel ”Veckans trendspan” och 

”Brottscentralen”. Endast 4 inslag var en fortsättning på en föregående nyhet, vilket endast 

representerar 2 procent. Dessa inslag var oftast fortsättningar på en nyligen rapporterad 

nyhetshändelse som uppdaterades. 

 

Båda morgonprogrammen innehöll repriser i sändningarna. I Nyhetsmorgon var det endast det 

externa inslaget ”Mitt kök” som var en ren repris, medan Aftonbladet morgon ofta sände ett helt 

inslag eller en hel slott i repris från samma sändning. Detta är ett medvetet val av redaktionen. 
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Genom att fylla ut sändningens slottar med repriser finns det plats för sista minuten ändringar om 

det skulle hända något speciellt under sändningens gång. 

 

För att ett inslag ska klassificeras som externt innebär att det ska spelats in i en annan studio än vad 

morgonprogrammet sänds i. Detta sträcker sig alltså inte till en reporter som rapporterar på en 

annan plats än studion. Exempel på externa inslag i Nyhetsmorgon är ”Mitt kök” och i Aftonbladet 

morgon är ”Postkodsmiljonären”. Nyhetsmorgons sändningar innehöll sammanlagt 15 externa 

inslag av totalt 120 inslag, alltså en åttondel. Aftonbladet morgons sändningar hade ungefär lika 

många externa inslag procentuellt, då 30 av 216 inslag hade producerats i en annan studio, vilket 

motsvarar 14 procent. 

 

7 Slutsatser och diskussion 

 

I den här uppsatsen har vi valt att analysera innehållet och nyhetsvärderingen på två etablerade 

morgonprogram i Sverige – Nyhetsmorgon och Aftonbladet morgon. Genom att analysera och 

jämföra Nyhetsmorgon, ett marksänt morgonprogram, med Aftonbladet morgon, ett 

morgonprogram som endast sänds på webben, kan vi se skillnader och likheter mellan dessa två 

plattformar. Resultatet bör således visa huruvida nyhetsvärderingen och programmens syften ser 

annorlunda ut på dessa två plattformar. 

 

Efter denna undersökning kan vi konstatera att båda morgonprogrammen struktur följer en speciell 

form bestående av återkommande inslag, repriser, en vilja att variera ämnen i nyheterna och en 

generellt lättsammare ton i sina inslag. Båda morgonprogrammen har fasta segment som ”Veckans 

trendspan” i Aftonbladet morgon, respektive ”Dagens klipp” i Nyhetsmorgon, där de visade 

populära videoklipp. Detta sammanfaller med Nygren och Zuidervalds resonemang om att 

spektakulära bilder kan påverka nyhetsurvalet i rörlig bild, även om nyhetsvärdet är lågt (2011, s. 

91). 

 

Genom att jämföra morgonprogrammens analyser med Galtung och Ruges modell av 

nyhetsvärdering (1965, s. 66-68) och Ghersettis uppställning av faktorer för nyhetsvärdering (2012, 

s. 212-214) kan vi utläsa att båda morgonprogrammen använder sig av kriterierna på olika sätt. 

Nyhetsmorgon använder sig betydligt mer av offentliga personer i sina sändningar än Aftonbladet 

morgon. I valet av intervjupersoner och gäster i studion visar Aftonbladet morgon en jämnare 
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fördelning av olika klassificerade personer, jämfört med Nyhetsmorgon, om vi bortser från 

programledarna som tar överlägset störst plats. Det visar att nyhetsvärderingen som görs på 

Nyhetsmorgons redaktion styrs mer av elitcentrering än Aftonbladet morgon (Ghersetti, 2012 s. 

213; Galtung & Ruge, 1965 s. 68). 

 

Det framkommer även i våra intervjuer med Aftonbladet morgon att de vill variera sig i val av 

intervjupersoner. Då programmet styrs av en önskan att vara så uppdaterat som möjligt tror vi att 

Aftonbladet morgons fokus inte ligger på att bjuda in elitpersoner som politiker, forskare, 

skådespelare och författare inför varje sändning. Sådana gäster kräver framförhållning. Därför ser vi 

istället att Aftonbladet morgon föredrar att ringa upp intervjupersoner i sista stund eller använder sig 

av folk i huset de sitter i, det vill säga egna experter, journalister med särskilda ämneskunskaper till 

exempel. Detta för att bibehålla möjligheten att ha så uppdaterade nyheter som möjligt. 

 

Om vi diskuterar kriteriet närhet (Ghersetti, 2012 s. 212; Galtung & Ruge, 1965 s. 67) framkommer 

det i denna undersökning att båda morgonprogrammen föredrar att rapportera om inrikesnyheter 

framför utrikesnyheter. Detta kan antas vara ett medvetet val på redaktionerna då nyheter som är 

nära geografiskt och kulturellt har ett generellt sätt större värde för tittarna, samt för att det är lättare 

att bjuda in gäster inom inrikesnyheter än utrikesnyheter. 

 

Egen rapportering var den största källan till ämnen för båda morgonprogrammen under den 

undersökta veckan. Den teknologiska utvecklingen har gjort att människor kan ta del av många fler 

nyhetsmedium än innan, vilket har skapat en större konkurrens mellan byråerna. Att rapportera om 

en nyhet som alla andra redaktioner också rapporterar om gör att redaktionens egen rapportering 

blir en i mängden. Om en redaktion istället är ensam om en nyhet kan det antas vara mer troligt att 

denna sticker ut i tittarens nyhetsflöde och således blir mer klickad på. Det blir ett sätt att både 

marknadsföra och profilera sig i en mångfald av nyhetsmedier. 

 

Sammansättningen är ett annat kriterium i Galtung och Ruges modell (1965, s. 67). Det innebär 

balansen av vardera inslag i förhållande till resten av sändningen. För att studera detta kriterium 

undersökte vi inslagens längd och sammansättning i förhållande till ordning och huruvida det är en 

mjuk, respektive hård nyhet. Båda morgonprogrammen hade procentuellt ungefär lika många inslag 

som var mellan en till tre minuter långa. Morgonprogrammen föredrar, liksom den mesta 

nyhetsjournalistiken, ämnen som passar in i det egna formatet och berättartekniker som följer den 

egna medielogiken (Karlsson & Strömbäck, 2015 s. 161). I Nyhetsmorgons sändningar kunde vi se 
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en majoritet av mjuka nyheter. Vi kunde även se att varje sändning tenderade att innehålla drygt 20 

stycken mjuka inslag och mellan noll till fem stycken hårda. Vi anser att detta är en medveten kurva 

i sändningens medielogik då de mjuka nyheterna är lättare att ta in än de hårda och därför 

överrepresenteras. Majoriteten av de hårda inslagen vinklades även lättsamt, vilket vi tror beror på 

att Nyhetsmorgon hellre vill informera sina tittare på ett underhållande sätt än att leverera hård fakta 

i allvarsam ton. 

 

I denna studie av dessa två morgonprogram förekommer det en konvergens där nyhetsvärderingen 

och medielogiken styr programmen. Nyhetsvärderingen på redaktionerna berör vilka nyheter som 

har ett nyhetsvärde, medan medielogiken i dessa berör vilka nyheter som passar in i sändningens 

format. Denna konvergens inträffar oftast i form av hur stor plats som inslagen får, samt hur man 

väljer att framställa inslagen både i bild, gäster och vinkling av ton. Ett exempel på detta var när 

Nyhetsmorgons politiska expert skulle förklara partiernas skuggbudgetar istället för att 

programledarna bara berättade om det själva. Genom att bjuda in en politisk expert kunde han 

förklara mer ingående för programledarna hur allt fungerar, istället för att programledarna skulle 

behöva förklara för tittaren. Genom att använda denna berättarteknik kunde experten i programmet 

förklara detta på ett förenklat sätt. Det blev alltså en förenkling av problemet, vilket är en 

berättarteknik i medielogiken (Karlsson & Strömbäck, 2015 s. 162). 

 

Under observationsstudien och intervjuerna hos Aftonbladet morgons redaktion fick vi en inblick i 

hur deras urvalsprocess ser ut. Det framkom att redaktionen förhåller sig till resten av sajten när det 

kommer till vilka inslag de väljer att ta upp. Vi tror att det beror på att Aftonbladet fortfarande 

främst är en tidning och därför försöker Aftonbladet morgon reflektera tidningen. Det ska därför 

finnas både roliga klipp, samtidigt som allvarliga debatter. Här kommer även de ”puff-vänliga” 

rubrikerna in i bilden. Läsare kommer först in på Aftonbladets förstasida och måste trycka sig 

vidare för att komma till Aftonbladet morgons sändningar. Därför måste rubrikerna väcka läsarens 

intresse. På detta sätt tror vi att morgonprogrammets rubriker sammanfaller med rubrikerna överlag 

på Aftonbladet, som vi tror drivs av ett kvällstidningstänk om att producera sensationsjournalistik. 

Sensationsnyheter är ett kriterium i nyhetsvärdering enligt Ghersetti (2012, s. 213). Vi tror även att 

de ”puff-vänliga” rubrikerna är ett sätt för Aftonbladet morgon att förenkla tillgängligheten för 

deras tittare att hitta olika klipp, detta sammanfaller även med Peter Gunnarssons teori om att webb-

tv:n tillämpar förenklingar, polarisering och konkretisering (2012, s. 53). 

 

En slutsats vi drar av vår undersökning är att Nyhetsmorgon styrs i högre grad av informativt syfte 
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än underhållande när vi räknar antalet inslag. Fördelningen mellan nyheter som kan anses ha ett mer 

informativt syfte såsom utrikesnyheter, inrikesnyheter, politik, sport och kultur utgör en majoritet 

jämfört med underhållningsnyheter. Men samtidigt som Nyhetsmorgon väljer ämnen utifrån den 

klassiska nyhetsvärderingens principer vinklas ofta inslagen i en underhållande riktning. Detta kan 

jämföras med Sorobetas studie av TV4, som menade att det som uppmärksammas i Nyhetsmorgon 

måste erhålla ett visst nyhetsvärde, annars skulle det helt klassas som underhållning. Enligt 

Sorobeta finns det även en ”glidning” mellan kategorierna nyheter och underhållning (2011, s. 37). 

Detta kunde även vi identifiera, till exempel var det vanligt i båda morgonprogrammen att blanda 

ämne och syfte i samma inslag. Nyhetsmorgons ”Plommonskola” i sändningen den 6 oktober var en 

underhållningsnyhet med syftet att både underhålla och informera.  

 

Resultaten visar även att Aftonbladet morgon tenderar att föredra flera, men kortare inslag medan 

majoriteten av Nyhetsmorgons inslag var längre. Detta tror vi beror på att Aftonbladet morgons 

publik tittar på datorn eller mobilen och då är tittarens engagemang mindre. Gör du ett aktivt val att 

sätta dig i tv-soffan med en kopp kaffe och tittar på Nyhetsmorgon är du med stor sannolikhet mer 

aktiv i ditt tittande. Sitter du däremot på bussen och tittar i din smarphone på ett inslag eller en 

sändning på Aftonbladet morgon har du inte samma tid eller engagemang att konsumera långa 

inslag. Vi skulle kunna jämföra det med att Aftonbladet morgon är pendlarens nyhetsmedium 

medan Nyhetsmorgon är frukost framför tv:n. Genom att Aftonbladet morgon har fler nyheter men 

kortare inslag ger det tittaren en känsla av att det är ett snabbare tempo i sändningen. Nyhetsmorgon 

får ett långsammare tempo med sina längre nyheter. Detta sammanfaller även med det generella 

tänket kring nyhetsjournalistik på webben där korta klipp genererar aktivt informationssökande 

tittare (Nygren & Zuiderveld, 2011 s. 88).  

 

Inslagens längd är dock anpassade i båda morgonprogrammen för att kunna läggas upp på webben, 

något båda programmen gör efter varje livesändning. Den framåtlutade tittaren blir allt vanligare i 

morgonprogrammen även i Nyhetsmorgon som verkar genom traditionella kanaler. Vi tror att detta 

beror på att även de traditionella morgonprogrammen lägger upp klipp på webben och måste därför 

anpassa sig efter formatet på webben. Detta visar även på konvergensen mellan plattformarna, där 

marksända Nyhetsmorgon också håller sina inslag under tio minuter för att sedan ha möjlighet att 

lägga upp dessa på webben. 

 

Denna studie visar att den största skillnaden mellan Nyhetsmorgon och Aftonbladet morgon var att 

Aftonbladet morgon siktade på att vara så aktuell i tiden som möjligt. Därför är de inte främmande 
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för att stryka redan planerat innehåll, inte heller drar de sig för att köra igång en livesändning utan 

att alla slottar är fyllda vid start. Aftonbladet morgon som morgonprogram är således mer präglad 

av ett webbaserat tänk kring sin rapportering, det vill säga att alltid vara så uppdaterad och snabb 

som möjligt. 

 

Eftersom att vi nekades intervjuer och besök på Nyhetsmorgons redaktion kan vi inte fråga dem hur 

deras tankesätt är eller hur långt fram i tiden de planerar sina sändningar. Dock kan vi utifrån vår 

analys konstatera att Nyhetsmorgon tenderar att bjuda in gäster till fler av sina inslag än Aftonbladet 

morgon. En anledning till Nyhetsmorgons långsammare journalistik kan därför antas vara viljan att 

bjuda in gäster, vilket kräver mer planering, framförhållning och större resurser. Vi anser därför att 

skillnaden mellan plattformarna på de olika programmen är just att den medielogik som styr 

Nyhetsmorgon resulterar i en mer tillbakalutad mediekonsumtion än webb-tv:n (Nygren & 

Zuiderveld 2011, s.88). 

 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning är att undersöka varje inslags uppbyggnad närmare i form av 

berättarteknik och dramaturgi, detta för att se generella likheter och skillnader över tid i 

morgonprogram som Nyhetsmorgon och Aftonbladet morgon. Genom att gå in på berättartekniker 

och göra en översikt över tid skulle vi kunna undersöka om till exempel Nyhetsmorgons upplägg 

har förändrats i och med webbprogrammens uppkomst. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Kodschema 

 

Vilken plats i sändningen kommer nyheten på? 

Skriv vilket nummer i sändningen 

 

Mjuk/hård nyhet? 

 1. Mjuk  

 2. Hård  

 3. Inget 

 

Hur stor plats får nyheten? 

 1. <1 min 

 2. 1-3 min 

 3. 3-5 min 

 4. 5-10 min 

 5. >10 min 

 

Vem får komma till tals om nyheten? (kan kryssa i flera alt.) 

 1. Politiker 

 2. Privatpersoner 

 3. Försvarsmakten 

 4. Offer 

 5. Forskare/Läkare/Experter 

 6. Programledare/Reporter på plats 

 7. Offentlig person/Elitperson 

 8. Aktörer på marknaden (företag/bolag/räddningstjänst)  

 9. Ingen 

 

Hur framställs/vinklas nyheten? 

 1. Lättsam (för att den är det) 

 2. Lättsam (fast den är hård nyhet) 

 3. Allvarlig (för att den är det) 
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 4. Allvarlig (fast den är mjuk nyhet) 

 

Vilket syfte har nyheten? (kan kryssa i fler) 

 1. Underhållande syfte 

 2. Informerande syfte 

 3. Opinionsbildande syfte 

 4. Tyckande syfte (recensioner) 

 5. Inget syfte 

 

Vart kommer källor från? (kan kryssa i flera alt.) 

 1. Nyhetsbyråer/bildbanker (TT, Reuters) 

 2. Andra tidningar/kanaler  

 3. Sociala medier 

 4. Underhållningssidor (youtube, buzzfeed) 

 5. Egen rapportering 

 6. Framkommer ej 

 

Ämne nyheten faller under? (kan kryssa i flera alt.) 

 1. Utrikes 

 2. Inrikes 

 3. Politik 

 4. Underhållning 

 5. Sport 

 6. Kultur 

 

Är det ett återkommande inslag i programmet (kan kryssa i flera alt.)? 

 1. Ja (återkommande varje dag/vecka) 

 2. Nej 

 3. Repris (från samma sändning) 

 4. Fortsättning (med annat inslag mellan) 

 

Är det ett fristående inslag (egen studio/eget program i programmet)? 

 1. Ja 

 2. Nej 
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9.2 Bilaga 2: Definitioner 

 

Innan och under studiens gång har ett par begrepp som använts definierats och förklarats för att 

undvika missförstånd och feltolkningar.  

 

Får komma till tals 

Politiker: Politiker i alla former så länge denne talar i ställe för sin politiska 

anknytning. 

Privatperson: En person som inte är känd eller politiker. Kan vara forskare, aktör på 

marknad etc. så länge denna inte talar i ett ämne som faller inom dennes fält. 

Försvarsmakten: Alla grenar inom försvarsmakten (så länge denne talar om ett ämne 

inom dennes berörda fält). 

Offer: Person som fallit offer inom ämnet eller gestaltas negativt i anknytning till 

händelsen i fråga. 

Forskare/Läkare/Expert: Person med utbildning och titel inom medicinska eller andra 

avdelningar (om ämnet faller inom dennes berörda fält). 

Programledare/Reporter på plats: Programledare eller reporter som delar med sig av 

sin uppfattning inom ämnet (inte påor, avor och frågor). Detta gäller även 

programledare för andra sektioner i programmen såsom kockar, presentatör av 

lottodragningar och meteorologer, som inte har journalistutbildning. Inom denna även 

kommentatorer utan experttitel. 

Offentlig person/Elitperson: Kändis eller offentlig person som inte innehaver 

specialistutbildning eller forskartitel inom ämnet denne talar om. Offentlig person 

innefattar bl.a. författare, skådisar, bloggare, atleter, ryttare osv. 

Aktör på marknaden: Talesmän på bolag, föreningar, företag eller räddningstjänster. 

Även personer från kommittéer eller styrelser (om ämnet faller inom dennes berörda 

fält) som ej innefattar politiska ämnen. Även regissörer, producenter, förläggare, kritiker 

och kockar som inte leder sitt eget program i sändningen (om denne kommenterar på ett 

ämne som faller inom dennes område). 

Nyheter 

Mjuk nyhet: Nyheter som faller inom sociala frågor, vårdfrågor, skola, barnomsorg, 

sport, kultur och underhållning. 

Hård nyhet: Nyheter som faller inom politik, näringsliv, fackliga frågor, försvar, polis, 

kriminologi och katastrofer. 
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Utrikes: Nyhet från utlandet av politisk, kontroversiell händelse, informativ natur (ej 

underhållning, ej sport). 

Inrikes: Nyhet som faller inom ramen av samhällsfrågor, försvar och händelser i 

Sverige (ej underhållning, ej sport). 

Politik: Politiska frågor som berör både inrikes och utrikespolitik. 

Underhållning: Underhållande nyhet både från inrikes och utrikes som inte berör 

landet det händer i på ett politiskt eller kontroversiellt sätt. Sträcker sig till 

kändisnyheter så länge detta inte handlar om enskild film, bok osv. 

Sport: Nyhet som faller inom sportvärlden utan anknytning till politik eller 

underhållning. Omfattar både inrikes och utrikesnyheter. 

Kultur: Nyheter eller inslag som har som utgångspunkt av film, bok, teater, dans eller 

musik etc. eller en kulturprofil. 

Vinkling av nyheter 

Lättsam (för att den är det): En mjuk nyhet som vinklas lättsamt. 

Lättsam (fastän den är hård): En hård nyhet som vinklas lättsamt. 

Allvarlig (för att den är det): En hård nyhet som vinklas allvarsamt. 

Allvarlig (fastän den är mjuk): En mjuk nyhet som vinklas allvarsamt. 

 

Fristående inslag: Ett inslag som inte spelas in i samma studio som programmet. 
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9.3 Bilaga 3: Intervjufrågor 

 

Hur många är ni på Aftonbladet Morgons redaktion? 

Hur många tittare har ni? 

 

Nyheterna 

Hur väljer ni ut nyheterna som är med i programmet? 

Hur ser ett typiskt urvalsmöte ut på redaktionen? (Hur ser processen ut?) 

Vilken typ av nyheter brukar ni välja? 

Har ni några krav på nyheterna (som elitperson, nära geografiskt osv.)? 

I så fall, vilka? 

Hur långt i förväg väljs nyheterna ut? 

Hur ser urvalet av intervjupersoner ut? 

Programmet 

Vilket är ert huvudsyfte med programmet? (Informera, underhålla osv.) 

Vilka källor brukar ni använda/vart får ni tag i ert material? 

Försöker ni blanda olika nyhetsgenren? (politik, utrikes, kultur osv.) 

Hur ser en drömnyhet ut för er redaktion? 

Vad skulle ni vilja toppa med imorgon? 

Hur ser en drömgäst ut? 

Hur bestämmer ni vilka inslag som är återkommande? (Buzzfeed, tre snabba nyheter osv). 
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