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Abstract 
Syftet med denna studie var att undersöka goda nyheter i Aktuellt mellan år 2000 och 2014. 

Två frågeställningar formulerades för studien. Dels hur förekomsten av goda nyheter 

förändrades i programmet, dels vilka roller och karaktärer de hade under den nämnda 

perioden. I studien användes termen goda nyheter som ett paraplybegrepp för olika typer av 

nyheter med något slags konstruktiv eller positiv vinkel.  

Metoden för studien var en kvantitativ innehållsanalys och urvalet baserades på 

skapandet av syntetiska veckor. 90 Aktuelltsändningar analyserades, vilket gav 722 

analysenheter, alltså nyhetsinslag. Resultatet visade att de goda nyheterna fördubblades från 

2000 till 2014. De flesta goda nyhetsinslagen handlade om kultur, nöje eller medier men det 

var inom ämnena ekonomi, arbetsmarknad och näringsliv som de goda nyheterna ökade mest. 

De goda utrikesnyheterna mer än tredubblades och de senare åren i undersökningen var 

utrikesnyheter goda i större utsträckning än inrikesnyheter. De goda nyheterna var i 

genomsnitt längre än andra nyheter.  

Resultatet tolkades och diskuterades utifrån teorier om nyhetsvärdering, medielogik och 

kommersialisering samt utifrån hur resultatet förhöll sig till public services och Aktuellts 

uppdrag. En möjlig förklaring till ökningen av goda nyheter är att de avvek från 

normaltillståndet i både samhället och nyhetsflödet. Därmed blev de unika och 

nyhetsmässiga. En annan tolkning är att de var en viktig del av nyhetsmixen och bidrog till en 

dynamisk mediedramaturgi. Även den höga konkurrensen om mediekonsumenterna skulle 

kunna vara en bidragande faktor till ökningen av goda nyheter. 
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Inledning 

The more negative the event in its consequenses, 
the more probable that it will become a news item. 

Galtung & Ruge 1965, s. 68  

 

Negativa händelser har ett högt nyhetsvärde. Nyhetsmedier har länge dominerats av 

katastrofer, kriser och våld. De senaste åren skymtar vi dock en annan trend som tar fasta på 

problemlösning. Vi anar ett sug hos allmänheten efter en mer positiv och konstruktiv 

nyhetsrapportering och tror att lösningar, engagemang och innovationer numera har en större 

roll i bevakningen än tidigare. Denna nya inställning inom nyhetsrapporteringen innebär i så 

fall en betydande förändring för journalistiken, som är angelägen att studera närmare. 

Samtidigt som den här uppsatsen publiceras, lanserar den inflytelserika, internationella 

tidningen Huffington Post en ny redaktionell idé med titeln What’s Working. Detta är en 

utveckling av sektionen Good News som lanserades 2012, som innehåller ”inspiring stories of 

people doing amazing things” (Pakarinen 2015, s. 78). Ledordet för What’s Working är 

lösningar. Huffington Post vill med detta ta upp seriösa ämnen med en positiv vinkel. Fokus 

ligger på människors och organisationers kreativitet, problemlösning, framtidsvisioner och 

innovationer. What’s Working kompletterar katastrof- och konfliktinriktade nyheter och 

lättsamma, ”tramsiga” sådana. Arianna Huffington, grundare av tidningen, menar att detta fält 

har saknats i nyhetsjournalistiken. Hon vill ”shine a light on the stories of creativity, 

innovation, ingenuity and compassion the media too often overlooks” (Pakarinen 2015, s. 80). 

Eftersom även svenska nyhetsmedier har hakat på trenden, gjorde vi i ett inledande 

skede korta intervjuer med redaktörer på några stora nyhetsredaktioner, för få en bild av 

arbetet med goda nyheter. Sedan knappt två år tillbaka har Dagens Nyheter en sektion med 

namnet Goda Nyheter på sin webb. Aftonbladet lanserade för ungefär ett år sedan en egen 

sajt, även den med namnet Goda Nyheter. Här samlas i sann kvällspressanda inspirerande och 

engagerande berättelser om vanliga människor som gör sin omgivning bättre. Syftet med de 

goda nyheterna är att de ska inge läsaren hopp och delas på sociala medier. Sajten är en 

utveckling av Aftonbladets projekt Svenska Hjältar som lyfter fram just vardagshjältar. 

– Världen är så kaotisk just nu och vi vet att läsarna söker goda nyheter för att orka, 

säger Nils Franchell, projektchef för Svenska Hjältar på Aftonbladet. 

Sveriges Radio Ekot inledde vid årsskiftet 2014/2015 en satsning på det redaktionen 

kallar konstruktiva nyheter, efter klagomål om eländesrapportering från lyssnarna. Här är 

syftet att lyfta fram goda exempel och rapportera om sådant som faktiskt fungerar. 



	   5	  

– Det är viktigt att vi rapporterar om konstruktiva nyheter eftersom också de speglar 

verkligheten, säger Michael Österlund, tf Ekochef på Sveriges Radio, när vi ringer upp för att 

få veta mer om projektet. 

En nyckelfigur för förändringsarbetet på Ekot är Ulrik Haagerup, divisionschef för DR 

Nyheder. Haagerup föreläser om behovet av konstruktiva nyheter och har bland annat besökt 

Ekotredaktionen. Haagerup utkom 2014 med boken Constructive News: Why negativity 

destroys the media and democracy – And how to improve journalism of tomorrow som är ett 

slags handbok för mediebranschen. I boken utmanas den klassiska nyhetsvärderingen som 

säger att negativitet ökar en händelses nyhetsvärde. Författaren menar att den negativa 

trenden har ett samband med det låga förtroendet för journalister och att den skadar både 

medier, människor och demokrati. I sin bok resonerar han i termer av ett paradigmskifte inom 

nyhetsjournalistiken, där den negativa och kritiska rapporteringen får ge utrymme för ett mer 

konstruktivt perspektiv (Haagerup 2014). 

Även på Aktuelltredaktionen är konstruktiva nyheter något som numera dagligen 

diskuteras. Liksom på Ekot föredrar man termen konstruktiva framför goda nyheter. Ulla 

Olsson, planeringsredaktör på Aktuellt, framhåller särskilt nyheter av typen goda exempel 

som utgår från ett problem, men där en lösning eller förbättring skildras. Till exempel kan en 

nyhet om problem i svenska skolor även lyfta fram hur problemen lösts i andra nordiska 

länder. Ulla Olsson nämner också utrikesrapporteringen och att man på redaktionen försöker 

finna konstruktiva aspekter, särskilt vad gäller utvecklingsländer. 

– Nyhetsförmedlingens backbone är att hitta, åskådliggöra och förklara 

missförhållanden av olika slag. Vi letar aldrig specifikt efter positiva nyheter, utan försöker 

att se sammanhang. Och där finns ofta någon konstruktiv aspekt, säger Ulla Olsson när vi 

talar med henne.  

Ulla Olsson upplever att de senaste tio åren har inneburit en förändring mot fler 

konstruktiva nyheter i Aktuellt. Hon menar att grundtillståndet för nyhetsförmedlingen är att 

rapportera om problem, men för mixens och mediedramaturgins skull behövs en blandning av 

nyhetstyper. 

– Det är ointressant att bara presentera att något går åt skogen, säger Ulla Olsson. 

De goda nyheterna är alltså på tapeten på nyhetsredaktionerna, men inom 

medieforskningen är de än så länge relativt ouppmärksammade. Denna uppsats är ett försök 

att ändra på det. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Svt:s fördjupande nyhetsprogram Aktuellt 

hanterar goda nyheter. Syftet innefattar att ta reda på hur förekomsten av goda nyheter ser ut i 

Aktuellt och vilken karaktär dessa nyheter har, samt om det skett en förändring över tid. Goda 

nyheter används i denna studie som ett paraplybegrepp som avser flera typer av nyheter och 

tar fasta på både vinkel och innehåll, se begreppsförklaring på sida 19.  
 

De frågeställningar som formulerats för att uppnå syftet är: 

1. Hur förändrades förekomsten av goda nyheter i programmet Aktuellt åren 2000–2014?  

2. Vilka roller och karaktärer hade de goda nyheterna i Aktuellt under perioden? 

Bakgrund – Public service och Aktuellt 

Den amerikanska Hutchinskommissionen identifierade i sin rapport 1947 fyra 

massmedieideologier. Dessa var den auktoritära, den marxistiska och den frihetliga ideologin 

samt den sociala ansvarsideologin. Massmedieideologierna är kopplade till politiska 

ideologier, men är mer specifika då de behandlar just mediernas roll i samhället och hur 

yttrande- och etableringsfrihet regleras. Syftet var att beskriva hur förhållandet mellan medier 

och samhälle ser ut, men även hur det bör se ut (Jönsson 2004, s. 73).  

Kommissionen förespråkade själv den sociala ansvarsideologin som innebär att 

medierna har vissa förpliktelser i samhället, såsom att förmedla information som 

medieanvändarna behöver för att kunna ta självständiga beslut i ett demokratiskt samhälle, 

och inte bara producera nyheter som säljer (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 25).  

Anna Maria Jönsson ser public service som en frukt av den sociala ansvarsideologin. 

Enligt den ska full yttrandefrihet råda för medier, samtidigt som deras etablering och 

ramverksamhet behöver regleras för att inte enbart styras av kommersiella krafter, vilket 

skulle kunna leda till att innehållets mångfald och bredd hotas (Jönsson 2004, s. 73). Public 

service brukar översättas till “i allmänhetens tjänst”. Public service anses ha en central 

betydelse i samhället och har av svenska staten fått i uppdrag att värna vissa värden, såsom 

mångfald, frihet, jämlikhet, tillgänglighet, opartiskhet och kulturansvar (ibid, s. 75).  

I Sverige utgörs public service av tre bolag – Sveriges Radio, Sveriges Television och 

Utbildningsradion. Fram till slutet av 1980-talet hade Sveriges Radio så gott som monopol på 

tv- och radiosändningar. De svenska public service-företagen har inte som mål att gå med 

vinst och de har historiskt betraktats som opåverkade av ekonomiska och politiska intressen 
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(ibid, s. 77). I och med den tekniska utvecklingen och etermonopolets upplösning har detta 

synsätt dock blivit föremål för diskussion (Djerf-Pierre & Weibull 2001, s. 350).  

De yttre ramarna för Svt:s, SR:s och UR:s verksamheter regleras av ett 

sändningstillstånd som utfärdas av regeringen efter beslut i riksdagen. Gemensamt för de 

sändningstillstånd som varit gällande under den för denna studie relevanta period, är att Svt:s 

nyhetsverksamhet ska präglas av mångfald i urval, analyser och kommentarer. Svt:s 

nyhetsförmedling ska “ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara 

orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor” (Sändningstillstånd 2014–2019 8§). 

Därtill framhåller sändningstillstånden att Svt ska granska maktinstitutioner såsom 

myndigheter, organisationer och företag som har stor påverkan på medborgarnas liv. 

Den 2 september 1958 sändes det första riktiga nyhetsprogrammet – Aktuellt – i tv. En 

milstolpe i televisionens nyhetsjournalistik var lanserandet av det som då kallades TV2 och 

ett andra nyhetsprogram, Rapport, 1969. 1978 blev Sveriges Radios tv-verksamhet ett eget 

dotterbolag under SR och fick namnet Sveriges Television. Under 1970- och 80-talet blev 

kritiken mot etermediemonopolet mer omfattande och kom att diskuteras både bland 

allmänheten och på politisk nivå (Krona 2009, s. 39). 1991 tilläts TV4 att bli en markbunden 

kommersiell tv-kanal och blev Svt:s största konkurrent. Därmed förlorade Svt sin 

monopolställning. Redan året innan hade TV4, då satellitsänt, startat Nyheterna, vilket 

föranledde diskussioner på Svt om de egna nyhetsprogrammens konkurrenskraft. Detta 

mynnade ut i en sammanslagning av Svt:s två nyhetsredaktioner, år 2000. I och med det blev 

det angeläget att åtskilja Aktuellts och Rapports respektive profiler – Rapport skulle 

rapportera om de stora dagshändelserna, medan Aktuellt skulle satsa mer på 

nyhetsfördjupning, granskning och reportage (Djerf-Pierre & Weibull 2001, s. 325; Jönsson & 

Strömbäck 2007, s. 59).  

Aktuellt är sedan 2012 ett nyhetsprogram med flera komponenter, däribland 

studiointervjuer, debatter, längre reportage, kulturnyheter, regionala nyheter och en 

nyhetssammanfattning. Till skillnad från Rapport ska Aktuellt, vid sidan av 

nyhetsuppdateringar, också ge nya perspektiv på händelser (Ahlstrand et al. 2013, s. 19). För 

närvarande sänds Aktuellt alla dagar i veckan utom lördagar, i Svt2 kl. 21.00–22.00. 
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Tidigare forskning 

De negativa nyheterna dominerar nyhetsbevakningen i hela världen (Shoemaker & Cohen 

2006). Den negativa nyhetsrapporteringen har därför också uppmärksammats i 

medieforskningen internationellt och i Sverige, utifrån bland annat innehåll och påverkan på 

mediekonsumenter och samhälle. 

Trots att negativa nyheter dominerar nyhetsrapporteringen och har varit föremål för 

medieforskningen, finns endast ett fåtal studier som uppmärksammat de goda och 

konstruktiva nyheterna och undersökt deras karaktär och roll i journalistiken. Eftersom detta 

fält inte är kartlagt inom medieforskningen, ämnar vår studie bidra till att undersöka och 

beskriva just goda nyheter i Sverige. Goda nyheter har i andra forskningsområden studerats 

med avseende på sina konsekvenser inom särskilda ämnen, såsom medicin, ekonomi eller 

miljö. Vi fyller en lucka genom att göra de goda nyheterna till huvudfokus och genom att 

undersöka dem utifrån sina egenskaper och roller i nyhetsrapporteringen. 

 En svensk användarstudie visade att läsare ansåg att morgonpressens största brist var 

den genomgående negativa nyhetsrapporteringen (Weibull 1998, s. 177ff). Deltagarna i 

studien reagerade på att nyheter som skulle kunna gestaltas på ett neutralt sätt, istället 

skildrades genom en negativ vinkel. 

 I den tidigare forskningen är både negativa och goda nyheter breda termer – ett slags 

paraplybegrepp som hänvisar till olika typer av nyheter, som är negativa respektive positiva 

eller konstruktiva på olika sätt. Både de goda och negativa nyheterna kan definieras utifrån 

sin funktion, alltså hur de påverkar publiken och vilken effekt de har. Detta gör definitionen 

relativ och beroende av kontext.  

Medieforskarna Dennis K. K. Leung och Francis L. F. Lee (2015, s. 291) använder 

termerna positiva och negativa nyheter och definierar dem utifrån innehåll. I en vetenskaplig 

studie undersökte de hur journalister i Hong Kong värderade positiva nyheter. Fem typer av 

positiva nyheter identifierades. Dessa kan sammanfattas som: nyheter som ger hopp till 

samhället i en kris, nyheter som uppmärksammar goda ideal och önskvärda normer, gripande 

och inspirerande berättelser, nyheter om festligheter eller firanden och slutligen nyheter som 

främjar landets utveckling och framgångar (ibid, s. 297). Resultatet visade att journalisterna 

värderade nyheter som främjar goda ideal och normer (“news that promotes desirable social 

values and norms”) högst. Även om nyheter om festligheter och firanden, samt nyheter om 

utveckling och framgång i landet regelbundet förekom i medier i Hong Kong, värderades 

dessa lågt och ansågs inte särskilt betydelsefulla av journalisterna i studien (ibid, s. 300).  
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Distinktionen mellan positiva och negativa nyheter nyanserades av Leung och Lee 

som framhöll att en nyhet kan vara negativ till sitt innehåll, genom att skildra en konflikt eller 

en kris, men att dess verkan i samhället ändå kan vara positiv. En nyhet om en 

korruptionsskandal kan till exempel få en positiv effekt på så vis att den ger befolkningen 

något att enas kring. Missförhållandena är i sig någonting negativt, men det faktum att 

medierna lyckats avslöja dem kan betraktas som positivt. Medierna får då en upphöjd roll som 

gatekeepers (ibid, s. 291) och kan fungera som ett skydd mot maktmissbruk och orättvisor.  

Nyhetsrapporteringen i svensk dagspress och public service 
1985 sammanställde statsvetarna Jörgen Westerståhl och Folke Johansson en omfattande 

kvantitativ innehållsanalys av press (åren 1912–72), radio och tv (1980–84) där cirka 70 000 

enheter – inslag och artiklar – analyserades. Westerståhl och Johansson hade en reflektiv 

mediesyn (1985, s. 89). De ansåg att mediernas uppgift var att spegla verkligheten så som den 

är och höll detta för möjligt, dock med förbehållet att nyhetsmediernas tid och utrymme är 

begränsat vilket kräver ett urval. Denna mediesyn är dock inte längre norm inom forskningen. 

Resultatet av studien fick namnet Bilden av Sverige och var delvis hypotesdriven. Enligt 

teorier om nyhetsvärdering har händelser med negativ karaktär ett högt nyhetsvärde. Frågan 

var om denna karaktär kunde spåras empiriskt, i det undersökta materialet i de svenska 

nyhetsmedierna (Westerståhl & Johansson 1985, s. 80). Materialet kategoriserades som 

negativt, positivt eller neutralt och kategorierna utgick från innehåll och ämne. Med negativa 

nyheter avsågs sådana som rörde en konflikt, till exempel nyheter om strejker, epidemier, 

kriminalitet, arbetslöshet eller dåliga arbetsförhållanden, miljöförstöring och sociala 

missförhållanden. De positiva nyheterna var sådana som handlade om bland annat 

ekonomiska och sociala framsteg, evenemang, statsbesök och tekniska lösningar. De nyheter 

som föll utanför ovanstående kategorier klassificerades som neutrala (ibid, s. 81). 

Undersökningen tog också fasta på inom vilka sak-/ämnesområden som de positiva 

respektive negativa nyheterna förekom. Resultatet visade att den totala andelen positiva 

nyheter i hela det analyserade materialet uppgick till cirka fem procent. Eftersom de positiva 

inslagen var så få lades de ihop med de neutrala (ibid). Andelen negativa nyheter låg länge 

runt en tredjedel av totalmaterialet i dagspressen. 1980–81 utgjorde de negativa nyheterna 36 

procent av nyhetsinslagen i Aktuellt. Omkring 1980 tycktes dock andelen negativa nyheter 

öka, generellt sett. 1980–81 bestod storstadspressen och Rapport av ungefär 50 procent 

negativa nyheter.  
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Ämnen som olyckor och brott dominerade den negativa nyhetsrapporteringen fram till 

1960. Därefter skedde en förändring och ämnen som ekonomi, näringsliv, politik och 

arbetsmarknad blev de vanligaste områdena för negativa nyheter. 1980–81 handlade 36 

procent av de negativa nyhetsinslagen i Aktuellt om ekonomi och näringsliv (ibid 82f). 
 

I en senare studie kartlade Michael Krona (2009) Sveriges Televisions nyhetsrapportering om 

inrikespolitik och kom fram till att berättarstrategierna förändrades mellan åren 1978 och 

2005. Utgångspunkten var att journalistiken konstruerar en verklighetsuppfattning – snarare 

än speglar en faktisk och objektiv verklighet – som sedan delges medieanvändarna. Det 

innebär att medierna har ett stort ansvar för vilka normer som sprids och reproduceras i 

samhället. Ur resultatet går att utläsa att rapporteringen blev mer konsekvensinriktad, alltså att 

fokus lades på följderna av politiska beslut, och att anspelningar på känslor förekom oftare 

under 2000-talet (Krona 2009, s.140; 270f). Svt:s roll som en granskande makt kvarstod, 

medan det tolkande perspektivet adderades och blev viktigare med åren.  

Krona drog utifrån sina resultat och tidigare medieforskning slutsatsen att det 

demokratiska systemet är i gungning. Till grund för denna tolkning låg bland annat en ökad 

användning av fackliga termer i nyhetsrapporteringen (ibid, s. 203). Detta i kombination med 

en alltmer kritisk och negativ rapportering om politik (Bergstrand 2006) riskerade, enligt 

Krona, att stöta bort vissa grupper av mediekonsumenter som istället kunde tänkas röra sig 

mot kommersiella medier. Han menade att public services roll som granskande och trovärdigt 

maktorgan äventyrades av en utveckling som gick mot en alltmer förenklande journalistik. 

Om Svt skapade en trivialiserad bild av politiken, exempelvis genom att låta 

nyhetsrapporteringen domineras av skandaler och enskilda politikers förehavanden, skulle Svt 

också förminska sin egen position som en del av den politiska makten (Krona 2009, s. 273–

275).  

Kronas resultat visade också att journalistens närvaro i nyhetsrapporteringen, på ett 

ytligt plan, kommit att bli alltmer skymd sedan slutet av 1970-talet. Utifrån hans djupanalys 

kan vi dra slutsatsen att mediernas betydelse och makt, genom exempelvis aktiv redigering, 

politiska kommentarer och skiftningen från en återgivande till en mer konsekvensinriktad 

journalistik, blivit större. Detta trots att den enskilde reportern, under slutet av den undersökta 

perioden, ofta var dold. I slutändan menade Krona att nyhetsrapporteringen inom public 

service under 2000-talet bidrog till att öka avståndet mellan medborgare och politiker (ibid, s. 

278). 
 



	   11	  

Ett examensarbete vid Göteborgs universitet, på uppdrag av Sveriges Television, visade att 

det inte bara rapporterades mycket om olyckor och brott utan att det också fanns en 

genomgående negativ ton i både Aktuellt och Rapport (Schemmel & Thorén 2013, s. 39). 

Resultatet visade att rapporteringen om vissa orter var mer negativ än om andra. De negativa 

inslagen var vanligare vid rapportering om andra orter än Stockholm, detta var extra tydligt i 

Rapport. Studien genomfördes genom en kombination av kvantitativ innehållsanalys av 

nyhetsinslag och kvalitativa samtalsintervjuer, med syftet att “undersöka Sverigebilden”. 

Inslagen kodades bland annat utifrån variablerna negativt, positivt och neutralt. Nyheter som 

kategoriserades som positiva handlade exempelvis om ekonomiska eller tekniska framsteg, 

uppfinningar eller evenemang av olika slag. I kategorin negativt rymdes bland annat inslag 

som tog upp konflikter, brott, miljöförstöring och olyckor. Inslag som kategoriserades som 

negativa behandlade ovanstående teman och hade även en negativ ton eller vinkel. Studien 

tog upp ett exempel där ett brott hade begåtts, men där redaktionen valde att vinkla nyheten 

positivt genom att fokusera på personen som räddade offret istället för på förövaren. Detta 

nyhetsinslag kodades som positivt. I Schemmels och Thoréns analys var de inslag som 

kodades som negativa, negativa ur flera aspekter, alltså gällande både ämne och ton. 

Teoretiskt ramverk            
Det teoretiska ramverket innefattar ett flertal aspekter. Dessa är teorier om nyhetsvärdering, 

alltså hur olika händelser bedöms, nyhetsurval, som handlar om vilka händelser som faktiskt 

blir nyheter och om kommersialisering av mediemarknaden samt den mer konkurrensutsatta 

nyhetsjournalistiken. Detta hänger i sin tur samman med begreppet medielogik. 

Medieforskarna Johan Galtung och Mari Holmboe Ruge (1965) ses som portalgestalter 

inom teoribildningen av nyhetsvärdering. De skapade en numera klassisk lista med tolv 

kriterier som avgör vad som blir en nyhet inom utrikesjournalistik och undersökte vilka sorts 

utrikeshändelser som blev nyheter i fyra norska tidningar.  

Galtung och Ruge ställde upp och testade ett antal hypoteser över 

nyhetsvärderingskriterier. Ju fler kriterier som en händelse uppfyller, desto högre är dess 

nyhetsvärde. För att en händelse ska bli en nyhet måste den vara oväntad eller sällsynt, och är 

den både och ökar dess nyhetsmässighet ytterligare. Dock ska det oväntade och unika ske 

inom ramen för det igenkännbara (Galtung & Ruge 1965, s. 67). Denna hypotes stöds av 

forskarna Shoemaker, Chang och Brendlinger (1987) som identifierar några grundpelare i 

nyhetsbegreppet och vad som blir en nyhet. Dessa utgörs bland annat av händelser som är 



	   12	  

avvikande. Med avvikande menas sådant som utmanar status quo, alltså normaltillståndet i ett 

land. Det kan röra sig om händelser som är oväntade, sensationsartade eller kontroversiella. 

Även händelser som är socialt betydelsefulla, aktuella och som ägt rum geografiskt eller 

kulturellt nära antas ha ett högt nyhetsvärde. 

En händelse kan ha ett högt nyhetsvärde för att sedan sjunka i värde, eftersom 

mängden av liknande nyheter gör att händelsen inte längre är vare sig oväntad eller sällsynt.  

Även händelser som berör så kallade elitpersoner- eller nationer har stor sannolikhet att bli 

nyheter. Detsamma gäller för händelser som med lätthet kan presenteras med hjälp av 

personifiering (Galtung & Ruge 1965, s. 68).  

Den sista punkten på Galtungs och Ruges lista rör negativitet. Ju mer negativ en 

händelse och dess konsekvenser är, desto troligare är det att medier tar sig an den som en 

nyhet. Negativa händelser utgör något sällsynt och oförutsägbart i ett välmående samhälle, där 

den positiva utvecklingen kan ses som normaltillståndet (ibid, s.70). Galtung och Ruge menar 

att negativa händelser ofta är entydiga, vilket är ett viktigt kriterium för vad som blir en nyhet. 

Vad som är positivt och gott är diskutabel i större utsträckning än vad som är negativt och ont. 

Därtill är negativa händelser till sin natur snabbare än positiva. Galtung och Ruge jämför den 

tid det tar att bygga ett hus med den tid det tar att bränna ner det (ibid, s. 69). Detta är några 

av anledningarna till att negativa händelser är enklare att rapportera om. Galtung och Ruge 

resonerar också kring huruvida nyhetsmedier rapporterar mer negativt om händelser som äger 

rum i länder långt bort. Hypotesen lyder ”the more distant the nation, the more negative the 

event” (ibid, s. 78f). De kan dock utifrån sina studier varken bekräfta eller motbevisa denna 

hypotes. 

Galtung och Ruges utgångspunkt är att världen består av ett brus av otaliga händelser 

och att mediernas uppgift är att sålla bland dem och plocka ut det som anses meningsfullt. De 

framhåller också den kulturella kontexten. Varken händelser eller nyheter har i sig givna 

betydelser, utan avgörs av sitt sammanhang som skapas av sociokulturella faktorer (ibid, s. 

65). Med andra ord har Galtung och Ruge inga anspråk på att vara heltäckande i sin 

nyhetsvärderingsteori, utan fokuserar på en kulturell kontext – västvärlden, dit Sverige hör. 
 

De brittiska forskarna Tony Harcup och Deirdre O’Neill testade 2001 Galtungs och Ruges 

nyhetskriterier på samtida inrikes- och utrikesnyheter i brittisk press. Syftet var att ta reda på 

om nyhetstaxonomin från 1965 fortfarande var adekvat. En del av kritiken som Harcup och 

O’Neill riktade mot Galtung och Ruge handlar om synen på journalisten som en gatekeeper 

som filtrerar nyheter som existerar i en faktisk verklighet. Enligt Harcup och O’Neill är 
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journalisternas uppgift inte att rapportera, utan att producera nyheter. Det är alltså medierna 

som konstruerar verkligheten (Harcup & O’Neill 2001, s. 265). Vidare ifrågasatte Harcup och 

O’Neill Galtungs och Ruges tillvägagångssätt i den tidigare i princip oemotsagda studien, 

genom att påtala att listan över nyhetskriterier föregick den empiriska analysen av 

nyhetsmaterialet (ibid, s. 267).  

Resultatet visade att många av kriterierna stod sig, men att några av listans kriterier 

behövde modifieras och att den behövde kompletterats med ytterligare kriterier. Bland annat 

vidgades begreppet elitpersoner till att inte enbart omfatta människor med politisk makt utan 

även kändisar som såpastjärnor, artister och kungligheter (ibid, s. 270f).  

Analysen visade att andelen nyheter som handlade om positiva berättelser såsom 

mirakulösa tillfrisknanden, prisutdelningar, firanden och hjältedåd av olika slag vissa dagar 

var lika stor som andelen nyheter om negativa händelser. Harcup och O’Neill är också 

kritiska till påståendet att negativa händelser ofta är entydiga och ställer sig frågan “negativt 

för vem?” (ibid, s. 272). Även händelser som var möjliga att presentera på ett underhållande 

eller humoristiskt sätt visade sig förekomma ofta i nyhetsflödet och alltså ha ett högt 

nyhetsvärde. Utifrån dessa resultat kompletterade således Harcup och O’Neill den klassiska 

nyhetsvärderingslistan med ytterligare några kriterier, varav underhållning och goda nyheter 

var två (ibid, s. 279). 

Ett annat av Harcup och O’Neills tillägg är att nyheter ska passa tidningens eller 

programmets egen agenda (ibid). För att en händelse ska bli en nyhet måste den alltså passa 

ihop med och komplettera övrig rapportering den dagen. Detta hänger samman med begreppet 

medielogik. Redan Galtung och Ruge var inne på samma spår, men utan att använda just den 

termen. De talar istället om komposition och blandning. Om nyhetsflödet en dag domineras 

av en viss typ av nyheter, exempelvis katastrofinriktade utrikesnyheter, får en händelse av 

samma slag ett högre tröskelvärde och den har liten chans att bli en nyhet. En händelse av ett 

helt annat slag, exempelvis en lättsam inrikesnyhet, har då större möjlighet att komma med i 

nyhetsurvalet just den dagen (Galtung & Ruge 1965, s. 67). Detta för att nyhetsflödets 

sammansättning ska bli dynamisk och balanserad. 

Betydelsen av begreppet medielogik är omdiskuterat och omfattar flera olika aspekter, 

som redaktionens arbetslogik, mediets format och formspråk samt dess specifika sätt att 

berätta en historia, alltså mediedramaturgi (Asp 1990, s. 9). Som tidigare nämnts är 

nyhetsvärdering ett styrfält inom journalistik och journalistikforskning för att avgöra vilka 

händelser som blir nyheter. Medielogik är ett annat sådant fält som kan ge en förklaring till 

nyhetsurvalet. Olika medietyper, till exempel tv och press, kan ha en likvärdig 
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nyhetsvärdering men olika medielogik. Exempelvis är vissa nyheter mer bildmässiga och 

passar därför bättre in i tv-formatet, vilket ökar sannolikheten för att de faktisk kommer att 

sändas som nyheter i detta specifika medium. Detta medför också att vissa händelser som 

värderas högt ändå inte blir rapporterade om i ett särskilt medium, eftersom de inte är 

förenliga med medielogiken. 
 

Två begrepp som är viktiga att hålla isär inom forskningen om vilka händelser som blir 

nyheter, är nyhetsvärdering och nyhetsurval. Nyhetsvärdering handlar om i vilken grad olika 

händelser anses nyhetsmässiga i en redaktionell process, medan nyhetsurval handlar om vilka 

händelser som faktiskt blir nyheter och publiceras (Nord & Strömbäck 2005). Därmed kan 

händelser som anses ha ett högt nyhetsvärde undgå att publiceras på grund av att urvalet redan 

innehåller nyheter av samma slag och att en mättnad uppstått så att de inte tillför något till 

nyhetsmixen. Det faktiska nyhetsurvalet avgörs av flera faktorer varav nyhetsvärdering är en, 

medielogik och slump är andra.  

Jesper Strömbäck har i studien På nyhetsmediernas agendor från 2008 undersökt vad 

som utmärker urvalet i svenska nyhetsmedier, med särskilt avseende på nyheter som tar upp 

olika typer av hot och risker. Han utgår från att nyheter som fokuserar på negativ information 

fångar mediekonsumenters uppmärksamhet i större utsträckning än positiv. Det kan vara en 

orsak till att medier som är utsatta för hög konkurrens och kommersialisering väljer att 

fokusera mer på negativa nyheter (Strömbäck 2008, s. 5f). Mot denna bakgrund undersöker 

Strömbäck huruvida de etablerade nyhetsvärderingsteorierna fortfarande är giltiga. 

Strömbäcks innehållsanalys visade att nyheter om hot och risker har en central roll i den 

svenska nyhetsrapporteringen, även i tider som inte genomsyras av kriser (ibid, s. 42). 

Resultaten visade också att teorier om nyhetsvärdering inte är generellt giltiga och att de 

snarare varierar mellan medietyper än mellan medier. Tv-mediet och särskilt Aktuellt skiljer 

ut sig genom att i hög grad rapportera om negativa händelser, i synnerhet hot och risker. 
 

En av de mest tongivande teoretikerna inom forskning om nyhetsvärdering i Norden är Håkan 

Hvitfelt. Han betonar att både nyhetsvärdering- urval- och bearbetning, exempelvis språklig 

utformning och bildsättning, är komplexa processer som sker i samverkan (Hvitfelt 1989, s. 

9). Hvitfelt utformade en nyhetsvärderingslista utifrån nyheter på de sex största 

dagstidningarnas förstasidor i Sverige. Händelser som handlar om ekonomi, politik, eliter av 

olika slag, brott och olyckor blir ofta nyheter. Detsamma gäller för händelser som avviker från 

det förväntade eller normala händelseflödet, som utspelar sig nära mediets spridningsområde 
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och som berör enskilda personer. Hvitfelt lyfter också fram att händelser som är konsonanta, 

alltså samstämmiga, med journalisternas och publikens värderingar samt är begripliga för 

mediets publik har ett högt nyhetsvärde. Även händelser som anses viktiga och relevanta har 

ett högt nyhetsvärde (ibid, s. 64).  

Unikt för Hvitfelt är att han sätter de olika kriterierna i relation till varandra och 

förklarar att de delvis är konsekvenser av varandra. Exempelvis får händelser inom 

sakområdena politik och ekonomi ett högt nyhetsvärde, genom att de anses vara viktiga och 

relevanta. Vad gäller ämnena brott och olyckor har de inte ett högt nyhetsvärde på grund av 

sin relevans och vikt, utan för att de har egenskaper som avviker från det normala eller 

inriktar sig på enskilda personer (ibid, s. 65). Hvitfelt slutsats är att den bild som 

nyhetsmedierna presenterar av verkligheten inte är representativ, utan att den är en bild fylld 

av sensationer, avvikelser, makthavare och där vanliga människor ofta framträder i 

begränsade roller (ibid, s. 86). En konsekvens av nyhetsurvalet är att mediernas 

verklighetsbild framstår som dramatisk och negativ. Men att negativitet skulle vara en 

egenskap som i sig själv ger ett högt nyhetsvärde, förkastar Hvitfelt. Istället menar han att 

negativa nyheter ofta är dramatiska och avvikande, och att det är orsaken till att de har ett 

högt nyhetsvärde (ibid). Detta associeras också till samhällets övergripande ideologi (ibid, s. 

87). I ett samhälle där rättvisa och harmoni är norm, blir negativa händelser avvikande. 

Utöver aspekter som exklusivitet, sensationer och vad som anses intressant framhåller Sigurd 

Allern (2012) även ekonomiska och produktionsmässiga faktorer, vid avgörandet av vad som 

blir en nyhet. De nyheter som är allra billigast att producera är de som redan på förhand är 

bearbetade av källan, till exempel pressmeddelanden eller färdigskrivet material från 

nyhetsbyråer som TT (ibid, s. 243f). Det kan också röra sig om texter från PR-byråer, vars 

anställda är skickliga på att anpassa sitt material till de journalistiska villkoren och ramarna. 

Nyheter som tar lång tid att producera, som avslöjande och granskande journalistik, följandet 

av långa processer eller reportageresor av olika slag, kostar också mer. Allern tillägger några 

punkter på listan över nyhetsvärderingskriterier. Han kallar dem kommersiella nyhetskriterier. 

Dessa innebär bland annat att ju dyrare någonting är att bevaka, följa upp eller avslöja, desto 

mindre troligt är det att det blir en nyhet. Anpassar källan materialet till den journalistiska 

mallen och dessutom står för produktionskostnaderna, ökar däremot chanserna att det blir en 

nyhet (ibid, s. 245). I takt med att redaktioner intensifierar sin jakt på sensationella nyheter, 

ökar också risken att underhållning blir en viktigare faktor för vad som blir en nyhet, än 

kriterier som relevans, saklighet och grundlighet (ibid).  
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Teorier om samhällens normaltillstånd och avvikelser från detta, såsom de utvecklades av 

både Galtung och Ruge, Shoemaker, Chang och Brendlinger samt Hvitfelt, är grundpelare i 

det teoretiska ramverket för denna uppsats. Även begreppet medielogik är bärande för 

diskussionen om resultatet, som också sätts i samband med det uppdrag som public service 

fått av staten. Allerns teorier om hur kommersialisering påverkar nyhetsurval- och värdering 

är också av vikt, då resultatet diskuteras. 

Material och urval 

Studiens material utgjordes av sändningar av Svt:s nyhetsprogram Aktuellt. Materialet är 

relevant att undersöka eftersom programmet har stor genomslagskraft, med drygt en halv 

miljon tittare per sändning. Det är också det äldsta tv-sända nyhetsprogrammet och kan 

betraktas som normgivande bland svenska nyhetsmedier. 

Avgränsning av material och urvalsmetod 

Vi analyserade inslag från år 2000 till och med 2014. Med inslag menas i denna studie alla 

nyhetsinslag och reportage, samt upplästa telegram som kompletterades med rörlig bild som 

dominerade hela bildskärmen. Telegram som enbart lästes upp eller kompletterades med 

stillbilder räknades inte in i materialet. Det gjorde inte heller så kallade löp. Med hänsyn till 

den begränsade tidsramen och mängden år som analyserades var en totalundersökning av 

inslagen i Aktuellt inte möjlig. För att ändå kunna säga något om den genomsnittliga eller 

typiska nyhetsrapporteringen i Aktuellt valde vi att skapa så kallade syntetiska veckor för 

varje år, istället för att analysera en sammanhängande vecka per år. 

Syntetiska veckor innebär att veckor konstrueras genom att veckodagarna sätts 

samman från olika veckor. Måndagen kan till exempel vara tagen från första veckan i januari 

månad, medan tisdagen tas från första veckan i februari och så vidare. En fördel med 

syntetiska veckor är att man undviker att en nyhetshändelse som tar upp mycket 

medieutrymme under en viss tid, exempelvis under en vecka, får betydande inverkan på 

resultatet. Genom att låta materialet utgöras av alla veckodagar undviks även att resultatet 

präglas av eventuella mönster eller periodicitet som kan finnas knutna till specifika 

veckodagar eller perioder under året. Syntetiska veckor ökar materialets representativitet 

(Østbye et al. 2004, s. 220).  

Under majoriteten av undersökningstiden sändes Aktuellt sex dagar per vecka, inte på 

lördagar. Därför utgjordes denna undersöknings syntetiska veckor av sex dagar. Vi satte 
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samman en vecka för vartannat år och analyserade alla nyhetsinslag i Aktuellt exklusive 

Sportnytt, Kulturnyheterna, regionala nyheter och vädret. Även sektionen A-ekonomi, som 

inte längre finns, uteslöts ur materialet. I Aktuellt förekommer även analyser och debatter i 

studion, men dessa uteslöts ur undersökningen. Liksom Jönsson och Strömbäck (2007) 

intresserade vi oss för allmännyheterna i vår innehållsanalys. 

Det första årets syntetiska vecka utgjordes av första måndagen i januari, första 

tisdagen i februari, och så vidare, fram till och med juni. Detsamma gällde för det andra 

undersökta året. De tredje och fjärde årens syntetiska veckor utgjordes av första måndagen i 

juli, första tisdagen i augusti och så vidare. Detta för att de syntetiska veckorna inte enbart 

skulle skapas utifrån årens första sex månader. Således analyserades nyhetssändningar från en 

syntetisk vecka, bestående av sex dagar, varje år med start år 2000 och fram till 2014. Detta 

blev sammanlagt 90 program (se bilaga 1). Varje analysenhet utgjordes av ett nyhetsinslag i 

programmet. Totalt analyserades 722 inslag. 

Som tidigare nämnts började Aktuellt år 2001 sändas i Svt2, från att tidigare ha sänts i 

Svt1. I denna studie följde vi programmet, oavsett i vilken kanal det sändes och analyserade 

21.00-sändningen, som genom åren har funnits i olika varianter. Fram till och med 2007 fanns 

även en 15 minuter lång Aktuelltsändning kl. 18.00. Eftersom denna existerade enbart under 

en begränsad tid av den undersökta perioden var den inte en del av analysmaterialet. Fram till 

år 2006 hade programmet en 15 minuter lång sändning även på lördagar. För att kunna skapa 

enhetliga syntetiska veckor för hela undersökningsperioden, uteslöts dessa första fem årens 

korta lördagssändningar ur studien.  

Urvalsdiskussion 

När det inte är möjligt att göra en totalundersökning är det viktigt att resonera kring studiens 

representativitet. I vissa studier väljs analysenheter bort om en stor nyhetshändelse har 

inträffat som därmed dominerar nyhetsflödet. Argumentet för detta är att händelsen utgör ett 

undantag, och att material därför inte blir representativt. Med tanke på att tragedier, terrordåd, 

stora olyckor och naturkatastrofer faktiskt förekommer med ojämna mellanrum, kan man 

diskutera huruvida materialet blir representativt om man alltid eliminerar sådana 

undantagshändelser. Genom att använda oss av syntetiska veckor undvek vi att stora och 

ovanliga nyhetshändelser dominerade materialet, trots att de inte aktivt plockades bort. 
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Metod 

Metoden som användes var en kvantitativ innehållsanalys. Den analysmetoden lämpar sig för 

undersökningar vars syfte är att visa på förändringar i mängd eller frekvens av medieinnehåll 

över tid (Østbye et al. 2004, s. 214). Den amerikanske medieforskaren Bernard Berelson har 

ställt upp fyra hållpunkter vid användandet av kvantitativ innehållsanalys. Dessa är 

objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll (Nilsson 2010, s.121). Objektivitet 

innebär att resultatet ska bli detsamma oavsett vem som genomför undersökningen. Detta 

uppnås genom systematik, exempelvis genom väl utformade analysscheman och genom att 

materialet är bestämt på förhand utifrån en definierad urvalsmetod. Begreppet kvantitet syftar 

på att variablerna i analysen ska kunna beskrivas utifrån omfång, mängd eller frekvens. De 

ska med andra ord vara mätbara. Slutligen ska innehållet i analysen vara manifest, alltså ska 

analysen enbart utgå från det som faktiskt finns i ”texten” – i vårt fall nyhetsinslagen (ibid, s. 

122). 

I denna studie användes kvantitativ innehållsanalys för att samla in data om hur stor 

andel av det totala antalet nyhetsinslag som var goda nyheter. Därefter användes metoden för 

att ta reda på vilken karaktär de goda nyheterna hade och inom vilka ämnesområden de 

förekom, samt vilken längd och placering de hade i sändningarna. 

Analysarbetet gick till på följande sätt. Nyhetsinslagen sorterades först under 

variabelvärdena god nyhet respektive icke-god nyhet, sakområde, utrikes/inrikes, placering 

och längd. Därefter kodades de nyheter som hade varibelvärdet god nyhet utifrån ytterligare 

ett antal variabelvärden, vilka beskrev vilken typ av god nyhet det rörde sig om (se 

kodschema i bilaga 2). 

Aktuelltsändningarna hämtades ur Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar som 

finns i arkivet Svensk mediedatabas, SMDB.  

Pilotstudie 

Innan kodningen började, genomfördes en pilotstudie. Den visade att kodschemat behövde 

modifieras i vissa avseenden. Bland annat adderades ytterligare ett variabelvärde, kallat 

“framsteg inom konflikt” inom goda nyheter. Det avser nyheter som tar fasta på en utveckling 

i positiv, fredlig eller demokratisk riktning, inom exempelvis politik, konflikter mellan länder 

eller krig.  

Pilotstudien visade på svårigheten med att kategorisera nyhetsinslag som ett enda 

sakområde. En nyhet som handlade om krig handlade även ofta om politik. Inför denna studie 
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blev det därför viktigt att ta fasta på vad som var den huvudsakliga vinkeln i ett inslag. I 

studien kodades nyhetsinslag som handlade om det politiska spelet, partipolitik, val, politiker, 

lagar och bestämmelser med variabelvärdet politik/administration. Ämnen som krig, ekonomi 

och skola, som alla i viss mån har med politik att göra, hade dock egna variabelvärden. Om en 

nyhet handlade om ett politiskt beslut som hade med exempelvis skolfrågor att göra, så togs 

hänsyn till presentationen, till exempel bildsättning. Om bilderna i huvudsak skildrade 

skolmiljöer och perspektivet utgick från skolan, så kodades inslaget med vård/skola/omsorg 

och inte med politik/administration. 

Efter pilotstudien lades variabelvärdena ekonomi/arbetsmarknad/näringsliv, livsstil 

och teknik/naturvetenskap till inom variabeln sakområde.  

Begreppsförklaring 

Definitionerna grundar sig på beskrivningar och definitioner inom tidigare forskning, 

exempelvis Dennis K. K. Leungs, Francis L. F. Lees och Jesper Strömbäcks goda 

nyhetstyper, intervjuer med svenska nyhetsredaktörer samt på pilotstudien. Eftersom goda 

nyheter är ett paraplybegrepp kodas de goda nyhetsinslagen också utifrån sin karaktär. 
 

God nyhet: Ett paraplybegrepp som avser nyhetsinslag som i huvudsak handlar om och lyfter 

fram framgångar, innovationer, lösningar, underhållning, goda exempel eller konstruktiva 

förändringar och initiativ. “I huvudsak” innebär att inslaget till största delen, handlar om “det 

goda” som definierats ovan. I gränsfall, exempelvis när det goda och det icke-goda får lika 

stort tidsmässigt utrymme, får aspekter som reporterns uppträdande och ton bidra till 

kategoriseringen. Inom public service används, som tidigare nämnts, termen konstruktiva 

nyheter. Anledningen till att vi trots detta och de problem som följer med ordet god, såsom 

dikotomin ond–god, ändå väljer termen goda nyheter är att det är den som används mest inom 

vetenskaplig forskning. Dessutom är goda nyheter en bredare term som inbegriper mer än 

enbart konstruktiva nyheter. 
 

Icke-god nyhet: Här ingår alla nyhetsinslag som inte kodas som goda nyheter. Huruvida det 

icke-goda nyhetsinslaget är negativt eller neutralt är inte relevant för denna undersökning.  
 

Inrikes/utrikes: Huruvida en nyhet utspelar sig inom Sverige och handlar om Sverige eller 

inom och om andra länder. 
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Sakområde: Med sakområde avses vilket tema nyhetsinslaget har, alltså vad nyheten i 

huvudsak handlar om: politik/administration, ekonomi/arbetsmarknad/näringsliv, 

miljö/klimat, kultur/nöje/medier, livsstil, brott/olyckor/katastrofer, vård/skola/omsorg, sport, 

teknik/naturvetenskap eller krig/konflikt. Alla nyheter, både goda och icke-goda, hör till ett 

sakområde. 
 

Placering: Med detta avses var i Aktuelltsändningen nyhetsinslaget visas. Inslaget kodas med 

variabelvärdet först, sist eller annat. Detta för att undersöka vilka nyheter som utgör 

programmets anslag respektive avrundning. Avsikten med detta är att få en uppfattning om 

hur goda nyheter prioriteras i sändningarna och vilken roll de har.  
 

Längd: Med längd avses hur långt nyhetsinslaget är. Inslaget kodas med värdet kort, mellan 

eller långt. Ett kort inslag är mellan 0 och 30 sekunder. Ett mellanlångt inslag är mellan 31 

sekunder och 2 minuter. Ett långt inslag är längre än 2 minuter. Avsikten är att ta reda på hur 

stort tidsmässigt utrymme de goda nyhetsinslagen får i förhållande till övriga inslag.    
 

Goda nyhetstyper 

Alla goda nyheter hör till en av följande kategorier. Enbart de goda nyheterna kodas med 

dessa variabelvärden som beskriver olika typer av goda nyheter. Vad som är gott eller bra är 

förstås subjektivt, men i denna analys har public services värdegrunder (se s. 6) legat till 

grund för bedömningen. Nyheter som exempelvis bidrar till värden som mångfald, jämlikhet 

och frihet är goda. Vinkeln i inslagen, inte någon enskild individs åsikter, avgör således vad 

som är en god nyhet och vad som inte är det. 

	  
Framgångssaga: En nyhet som handlar om personer, organisationer eller liknande som 

lyckas med något. 
 

Underhållningsnyhet: En nyhet som handlar om underhållning eller annat lättsamt ämne och 

som är till för att underhålla.  
 

Lösningsfokuserad nyhet: En nyhet som handlar om innovationer eller lösningar av praktisk 

art, som bidrar till ett bättre samhälle. 
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Framsteg inom konflikt: En nyhet som tar upp framsteg i fredlig eller demokratisk riktning, 

inom exempelvis krig, politik eller en svår motsättning. 
 

Förändrings- eller initiativfokuserad nyhet: En nyhet som uppmanar och/eller 

uppmärksammar konstruktiva initiativ, kampanjer eller sociala rörelser som bidrar till ett 

bättre samhälle. 
 

Det goda exemplet: En nyhet som utgår från ett missförhållande eller problem, men där ett 

föredömligt eller positivt exempel lyfts fram. Det kan till exempel vara en nyhet som handlar 

om att kommuner generellt brister i hygien i storkök, men där inslaget skildrar en kommun 

som faktiskt lyckats med detta. 

Metodkritik 

Vad goda nyheter avser och vilka olika typer av goda nyheter som finns är inte 

självskrivet. Identifiering av goda nyheter utgår från bedömningar och gränsdragningar som 

inte alltid är givna. Utifrån detta skulle man kunna anse att det är vanskligt att studera goda 

nyheter med en kvantitativ metod. Anledningen till att vi trots detta valde en sådan metod är 

att vi ville ta reda på om nyhetsrapporteringen i Aktuellt förändrades i riktning mot fler goda 

nyheter. För att kunna dra några slutsatser av mer generell art, krävs ett omfångsrikt och 

representativt analysmaterial. Inom denna studies tidsram var det inte möjligt att studera en 

stor mängd material med en kvalitativ metod som exempelvis närstudier eller diskursanalys. 

Därtill finns ansedda forskare, exempelvis Westerståhl och Johansson (1985), som i studien 

Bilden av Sverige använt kvantitativa metoder på liknande sätt, varför vi ansåg det motiverat 

att själva göra det trots svårigheterna.  

Vid genomförandet av en korrekt kvantitativ innehållsanalys ska det inte gå att koda en 

och samma analysenhet, i detta fall nyhetsinslag, på mer än ett sätt. Variabelvärdena ska vara 

ömsesidigt uteslutande (Nilsson 2010, s. 141). I vår studie fanns flera nyheter som var möjliga 

att kategorisera på fler än ett sätt. Men genom de tydligt definierade variablerna och 

variabelvärdena minskades denna risk. Vidare ökades reliabiliteten genom pilotstudien samt 

genom att samtliga inslag kodades gemensamt av båda uppsatsskribenterna, för att säkerställa 

att materialet kodades på ett enhetligt sätt. Dock är det svårt att helt undvika ett visst mått av 

tolkning och subjektiva bedömningar när man analyserar innehåll av den här typen (ibid, s. 

139).  
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Den kvantitativa innehållsanalysen har i sig vissa brister. Till exempel kommer man 

genom den inte åt kontexten som innehållet figurerar i. I den här studien innebar det att 

kontexten i form av nyhetspresentatörens uppträdande – tonfall, mimik, gester – inte 

studerades, trots att det kan påverka hur en nyhet uppfattas.  

Mängden inslag varierade genom åren och från program till program. För att siffrorna 

ska vara jämförbara presenterar vi dem i andel och inte i antal. 

Analysarbetet visade att många nyheter berörde ämnet migration och flyktingar. Dessa 

nyheter var i viss mån svårplacerade och i efterhand insåg vi att det förmodligen hade 

underlättat att ha ett specifikt sakområde för just dessa nyheter. Eftersom det saknades, 

kodades nyheter om flyktingar och migration ibland med variabelvärdet 

politik/administration, ibland med krig/konflikt, beroende på vinkel. Detsamma gällde ämnet 

försvar/militär, som inte heller hade något eget värde och därför kodades med antingen 

politik/administration, krig/konflikt eller övrigt. 
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Resultat 

Nedan presenteras resultatet av innehållsanalysen genom diagram och förklarande text. Här 

besvaras de frågeställningar som formulerats för studien, alltså hur förekomsten av goda 

nyheter i Aktuellt förändrades år 2000–2014 och vilka karaktärer och egenskaper de goda 

nyheterna hade. Resultatet grundar sig på analyser av nyhetsinslag från en syntetisk vecka 

under varje år (se Avgränsning av material och urvalsmetod, s. 16f). Varje syntetisk vecka 

representerar i denna undersökning ett år. När vi beskriver hur nyhetsrapporteringen sett ut ett 

specifikt år, grundar sig detta på en analys av den syntetiska veckan som sammanställts för 

det året. För att undvika missvisande siffror, presenterar vi i den mån det är möjligt och 

rimligt resultaten i procent. I de fall det av någon anledning inte är adekvat att ange resultaten 

i procent, anges de istället i antal. Viktigt att ha i åtanke är att siffrorna då syftar på de 

syntetiska veckorna och inte på hela år. 

Ibland illustreras statistiken med faktiska exempel på goda nyheter ur 

undersökningsmaterialet. 

En ökning av goda nyheter 

 

Figur 1. Andel goda nyheter över tid, angett i procent. 

 

Resultatet visar att 18 procent av det totala antalet nyhetsinslag som undersöktes var goda. 

Resterande nyhetsinslag var icke-goda, vilket innebär att de antingen var neutrala eller 

negativa, men det togs inte hänsyn till i denna studie. En förändring över tid, i riktning mot 
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fler goda nyheter, går att utläsa (se figur 1, s. 23). Det första undersökta året, år 2000, var 

andelen goda nyheter 13 procent. År 2014, som var det sista året som undersöktes, hade 

andelen goda nyheter mer än fördubblats, till 27 procent. Ökningen av goda nyheter var i stort 

sett konstant, men inte helt jämn. År 2003 utgjorde andelen goda nyheter enbart 8 procent, 

medan de år 2011 var uppe i hela 37 procent, vilket är högt över genomsnittet, alltså 18 

procent. De fem sista åren var andelen goda nyheter högre än de första tio åren. Antalet 

nyhetsinslag per sändning varierade mellan åren, vilket skulle kunna medföra att de goda 

nyheterna fick större vikt procentuellt sett i de sändningar som bestod av få inslag. 

Sändningarna under den syntetiska veckan år 2011 bestod exempelvis av endast 27 inslag, 

medan den år 2013 utgjordes av hela 75 inslag. Detta delvis på grund av att Aktuellts koncept 

förändrades genom åren. Eftersom vår definition av inslag inte inkluderar telegramnyheter 

utan rörlig bild, blev konsekvensen att program med många sådana nyheter, innehöll färre 

nyhetsinslag. 

I figur 1 tas inte heller hänsyn till längd eller placering av de goda nyheterna. Alla 

goda nyheter, långa som korta, väger här lika tungt. 

Olika typer av goda nyheter 

 

Figur 2. Fördelning av goda nyheter i olika kategorier, angett i procent.  
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Figur 2 visar fördelningen av alla goda nyheter under den undersökta perioden, indelat i de 

sex förutbestämda kategorierna. Sammantaget var de goda nyheterna jämnt fördelade mellan 

kategorierna. De förändrings- och initiativfokuserade nyheterna var dock den vanligaste 

sorten och utgjorde 21 procent av de goda nyheterna, tätt följda av framgångssagorna som 

utgjorde 18 procent. Kategorierna framsteg inom konflikt och goda exempel var minst 

förekommande. Ett karaktäristiskt exempel för en framgångssaga var tillkännagivandet av att 

någon vunnit eller uppnått någonting. Ett sådant inslag sändes den 6 oktober 2011 och 

handlade om att Tomas Tranströmer tilldelats Nobelpriset i litteratur. Inslaget präglades av en 

stämning av glädje och överraskning och utspelade sig delvis i Tranströmers hem, där hustrun 

Monica Tranströmer berättade om dagen och hur de mottagit det glädjande beskedet. 

Branschfolk och vanliga läsare fick tillfälle att uttrycka sin uppskattning över poetens gärning 

och Svenska Akademiens beslut.  

Fler konfliktlösningar och nya initiativ 

n=46 

Figur 3. Visar ökningen av två goda nyhetstyper under alla de 15 syntetiska veckorna, angett i 
antal. 
 

De goda nyheterna inom kategorin förändring/initiativ ökade markant de senare åren i 

undersökningen, vilket går att utläsa ur figur 3. Där jämförs antalet goda nyheter inom 

kategorin förändring/initiativ med antalet goda nyheter inom kategorin framsteg inom 

konflikt, som liknade förändringen inom övriga kategorier. Inom de övriga kategorierna var 
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antalet goda nyheter relativt konstant, bortsett från en logisk och gemensam ökning från 2010 

och framåt, då andelen goda nyheter ökade totalt sett.  

2013 var ett år med stort antal förändrings- och initiativfokuserade nyheter. Ett 

typexempel på en sådan nyhet ingick Aktuelltsändningen den 7 januari 2013. Inslaget 

handlade om en skola utanför Stockholm som infört ett nytt pedagogiskt ämnesöverskridande 

projekt, som innebar att eleverna skulle spela datorspelet Minecraft för att lära sig mer om 

exempelvis klimatsmarta lösningar och hur abstrakta ämnen som miljö kan hanteras praktiskt. 

Både elever och lärare ställde sig positiva till förändringen. Detta var en god nyhet inom 

kategorin förändring/initiativ, eftersom projektet som skildrades var ett initiativ från 

skolledningens håll, vars syfte var att förbättra och förenkla elevernas inlärning. Därtill var 

personerna som intervjuades i inslaget positiva till förändringen, vilket var en bidragande 

orsak till att inslaget kodades som en god nyhet.  

Goda kultur- och sportnyheter 

 

Figur 4. Andel goda nyheter i olika sakområden, angett i procent. 

 

De goda nyheterna inom sakområdet kultur/nöje/medier stack ut. Figur 4 visar hur stor andel 

de goda nyheterna utgjorde inom några sakområden. 60 procent av nyheterna om kultur, nöje 

och medier var goda. Detta var det enda sakområde som hade fler goda än icke-goda nyheter. 

Det tycks således finnas ett samband mellan just detta ämne och förekomsten av goda 

nyheter. Även ämnena sport och teknik/naturvetenskap innehöll procentuellt sett många goda 
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nyheter. Politik/administration var det vanligaste nyhetsämnet och utgjorde 25 procent av alla 

nyheter, men bara 10 procent av nyheterna inom detta sakområde var goda. Ett annorlunda 

exempel på en god politiknyhet sändes den 5 maj 2000 och behandlade ett regeringsförslag i 

Storbritannien om att ändra lagen så att pubar får hålla öppet dygnet runt, istället för att 

tvingas stänga klockan 23. Argumentet för lagändringen var att få bukt med superi och bråk i 

anslutning till stängning. Nyhetsinslaget var lättsamt och utspelade sig på en pub där 

människorna uttalade sig positivt till förslaget. Folk skrattade högt, hade blanka ögon och 

sluddriga röster och stämningen framställdes som festlig. Reporterns ton var personlig och 

munter då hon beskrev lagändringen ”De ska få sjunga och dricka öl dygnet runt på puben om 

de så önskar.” Det unika med denna nyhet var att den handlade om ett politiskt förslag men 

var humoristiskt paketerad genom att skildra en uppsluppen miljö. Det fanns enbart två goda 

nyhetsinslag som handlade om politik och var underhållningsnyheter, detta var ett av dem. 

Inom ekonomi/arbetsmarknad/näringsliv var 19 procent av nyheterna goda. Sakområdet 

brott/olyckor/katastrofer var det ämne med lägst andel goda nyheter, 4 procent, vilket skulle 

kunna betraktas som föga förvånande. Ett liknande resultat hade man kunnat vänta sig av 

sakområdet krig/konflikt, men i det ämnet utgjorde de goda nyheterna hela 17 procent. Inom 

detta ämne förekom flera goda nyheter där fokus låg på framsteg, i riktning mot fred eller 

demokrati. 10 av de 14 goda nyheterna inom sakområdet krig/konflikt var av typen framsteg 

inom konflikt. Detta rörde flera gånger någon typ av fredsförhandling eller vapenvila i den 

långlivade konflikten mellan Israel och Palestina. 

Kultur står för underhållning och framgångssagor 
Utöver sambandet mellan sakområdet krig/konflikt och den goda nyhetstypen framsteg inom 

konflikt, fanns även samband mellan andra sakområden och typer av goda nyheter. Ett tydligt 

sådant visade sig mellan sakområdet kultur/nöje/medier och de goda nyhetstyperna 

underhållning och framgångssagor. En överväldigande majoritet, 72 procent, av de goda 

kultur- och nöjesnyheterna hörde till dessa kategorier. Endast en god nyhet inom ämnet hade 

ett lösningsfokus, det var ett inslag om nya sätt att läsa, tack vare e-bokens förtjänster. 

Nyheten sändes den 6 juni 2004 och presenterade e-boken som en lösning på svårigheter som 

kan finnas med traditionella böcker, såsom att de är opraktiska att bära med på resor och 

kräver en ljuskälla. Även bibliotekens perspektiv skildrades. Genom e-boken når biblioteken 

en ny målgrupp – välutbildade män i 30–40-årsåldern som annars sällan nyttjar bibliotekens 
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tjänster. Därtill skildrades e-boken som en lösning på problem med försenade återlämningar, 

eftersom den försvinner från den digitala enheten när lånetiden gått ut.  

Inga kultur- eller nöjesnyheter handlade om ett framsteg inom en konflikt. En markant 

koppling fanns mellan sakområdet sport och framgångssagor – alla goda sportnyheter var 

framgångssagor. 

Ser man till nyheter som handlar om vård, skola eller omsorg så visade det sig att dessa 

goda nyheter oftast var goda exempel, närmare bestämt i 56 procent av fallen. En typisk sådan 

nyhet var den som sändes 4 september 2002. Den utgick från en granskning av storkök i olika 

kommuner som Livsmedelsverket gjort, där det fastslogs att låg kompetens och brist på 

egenkontroll bland personal lett till hygienbrister. Åtta av tio storkök underkändes. Men det 

som faktiskt skildrades i inslaget var inte något av alla de storkök som inte nådde upp till 

kraven, utan ett gott exempel i form av storköket på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där 

hade man infört egenkontroll och utbildat personalen i livsmedelshantering och hygien. 

Dessutom genomförde Uppsala kommun regelbundna stickkontroller i storköket. ”Det var 

svårt i början men det rullar på av bara farten nu”, sa en kokerska om rutinerna på 

arbetsplatsen.  

Det fanns även mindre uppenbara och markanta samband. De goda nyheterna inom 

ämnet politik/administration var ofta av typen framsteg inom konflikt. Vad gällde goda 

ekonomi- och arbetslivsnyheter hade de huvudsakligen ett lösningsfokus, där en praktisk 

utväg eller möjlighet presenterades. Den 6 mars 2013 sändes en sådan nyhet. Den handlade 

om svenska ungdomar som arbetade i Norge. Vinkeln var att Norge inte skulle klara sig utan 

svenskarna. ”Många hotell, restauranger och butiker skulle inte överleva utan den svenska 

arbetskraften”, berättade reportern. I den här nyheten blev de svenska ungdomarna lösningen 

på bristande arbetskraft som är ett av de få stora hoten mot den annars så starka norska 

ekonomin. Eftersom perspektivet var svenskt och de svenska ungdomar som uttalade sig var 

nöjda med sin situation, var nyheten god.  
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Fler goda ekonominyheter 
 

 

Figur 5. Ökning av goda nyheter inom ämnet ekonomi/arbetsmarknad/näringsliv, angett i 
procent. 
 

Ökningen av andelen goda nyheter inom de olika sakområdena var relativt konstant över tid. 

Men sakområdet politik/administration innehöll i början av 2000-talet ungefär lika stor andel 

goda nyheter som i slutet av undersökningsperioden. De goda politiknyheterna blev alltså inte 

fler. Inom sakområdet ekonomi/arbetsmarknad/näringsliv kan man dock ana en ökning av de 

goda nyheterna från 2009 och framåt (se figur 5). I början av den undersökta perioden var 

andelen goda nyheter inom ämnet cirka 10 procent, för att sedan öka under mitten av 00-talet. 

Åren 2008 och 2009 var andelen goda nyheter som lägst inom detta område, enbart 4 procent. 

Därefter ökade alltså andelen goda nyheter och 2012–2013 var 37 procent av 

ekonomi/arbetsmarknads- och näringslivsnyheterna goda, jämfört med runt 10 procent de fyra 

första åren. 

  



	   30	  

Goda utrikesnyheter tredubblades 
 

 
Figur 6. Visar ökningen av goda utrikes- respektive inrikesnyheter, angett i procent. 

 

I genomsnitt var 19 procent av utrikesnyheterna goda under hela den undersökta perioden. 

Det var två procentenheter mer än den totala andelen goda nyhetsinslag inom 

inrikesrapporteringen, som alltså till 17 procent utgjordes av goda nyheter.  

Sett över tid visade det sig också att de goda utrikesnyheterna ökade kraftigare och mer 

stabilt än de goda inrikesnyheterna (se figur 6). I början av undersökningsperioden, 2000–

2002, var andelen goda utrikesnyheter enbart 10 procent medan inrikesnyheterna utgjordes av 

18 procent goda inslag. De sista undersökta åren, 2012–2014, hade alltså detta förhållande 

skiftat – då utgjordes utrikesnyheterna av 34 procent goda nyhetsinslag, jämfört med 17 

procent goda nyheter inom inrikesrapporteringen. Under den undersökta perioden mer än 

tredubblades således andelen goda utrikesnyheter i Aktuellt.  

Den 7 december 2014 sändes ett inslag från Amazonas i Peru som tog avstamp i de 

kraftiga klimatväxlingar som förstör skördarna av yuca, befolkningens främsta basföda och 

inkomstkälla. Nyheten presenterade ett projekt för att utbilda kvinnor i att odla andra saker än 

yuca och därmed göra dem mer oberoende och mindre sårbara för de alltmer extrema 

väderväxlingarna. En av deltagarna i projektet uttryckte oro inför sina barns framtid, men sa 

hoppfullt att hon tack vare odlingsinitiativet nu har hushållsodlingarna att ge dem. Detta var 

en god utrikesnyhet om miljö som skildrade ett initiativ som ämnade förbättra 

levnadsförhållandena för människor. Sakområdet miljö/klimat innehöll förhållandevis få goda 

nyheter, enbart 12 procent.    
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Trist först, roligt sist 

            

Figur 7. Cirkeln till vänster visar hur stor andel av de första nyhetsinslagen i 
Aktuellsändningarna som var goda respektive icke-goda. Cirkeln till höger visar hur stor andel 
av de sista nyhetsinslagen som var goda respektive icke-goda.  
 
 
De sista nyhetsinslagen i Aktuelltsändningarna i vår studie var i hög utsträckning goda, 

närmare bestämt 42 procent. Denna siffra kan ses i ljuset av att 18 procent av alla 

nyhetsinslag i undersökningen var goda. Det avslutande inslaget i programmet var oftare en 

god nyhet jämfört med nyhetsinslag med en annan placering. Det är en del av 

nyhetssändningens dramaturgiska logik. Särskilt tydligt blir detta vid en jämförelse med de 

första nyhetsinslagen i programmen. Enbart 8 procent av de första nyhetsinslagen var goda. 

Under den undersökta perioden inleddes Aktuellt sällan med en god nyhet.  

 

 
Figur 8. Visar hur ofta de olika goda nyhetstyperna förekom sist i programmet, angett i procent. 
 

De sista goda inslagen dominerades av underhållningsnyheter och framgångssagor. Nyheter 

av den typen utgjorde 53 procent av de goda, avslutande inslagen. Goda nyheter av typen 
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framsteg inom konflikt och nyheter som fokuserade på förändringar och initiativ förekom 

sällan som avslutande nyhet.  

Aktuelltsändningen den 7 december 2014 avslutades med en nyhet om att simmaren 

Sarah Sjöström satt två världsrekord på en dag. Nyheten var en typisk framgångssaga. 

Sjöström var förvånad och glad över sin prestation och fokus lades dels på hennes bedrift, 

dels på alla de pengar som guldmedaljerna inbringade. Inslaget hade dessutom en uppsluppen 

och lättsam ton. Nyheter av den här typen, som är menade att runda av sändningen på ett 

humoristiskt eller glatt sätt, kallas ibland på branschspråk för rundisar.  

Ingen kraftig ökning av rundisar 

 

Figur 9. Visar andelen goda sistanyheter över tid, angett i procent. 

 

I ljuset av att de goda nyheterna totalt sett blev fler i Aktuellt under den undersökta perioden 

(se figur 1, s. 23) var ökningen av goda sistanyheter, så kallade rundisar, som går att se i figur 

9 inte särskilt drastisk. År 2000–2002 var andelen goda sistanyheter 44 procent. Denna andel 

uppgick 2012–2014 till 56 procent, vilket är en ökning med 12 procentenheter. Vid en första 

anblick skulle detta kunna uppfattas som en signifikant förändring, men i förhållande till den 

totala ökningen av goda nyheter i hela programmet, under samma period, är det missvisande 

att påstå att Aktuellt på senare år oftare avslutades med en god nyhet. De goda nyheterna blev 

överlag fler de senare åren, vilket medförde en logisk ökning även av de goda sistanyheterna. 

Denna ökning var dock mindre än ökningen av goda nyheter generellt. Med andra ord 

berodde den generella ökningen av goda nyheter i Aktuellt under den undersökta perioden inte 

främst på en ökning av goda sistanyheter, utan på en ökning av goda nyheter i hela 

programmet.  
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Goda nyheter är långa nyheter 

 

Figur 10. Visar andelen korta, mellanlånga och långa inslag av goda respektive icke-goda 
nyheter, angett i procent. 
 

53 procent av de goda nyheterna var långa, alltså längre än 2 minuter. Av de icke-goda 

nyheterna var 38 procent långa. De goda nyheterna var alltså i högre utsträckning långa än de 

icke-goda (se figur 10). Motsatt gällde för de korta nyhetsinslagen. 21 procent av de goda 

nyhetsinslagen var korta, alltså under 30 sekunder, medan 33 procent av de icke-goda 

inslagen var korta. De goda nyheterna tenderade således oftare vara långa och mer sällan 

korta än de icke-goda nyheterna. Vad gällde de mellanlånga nyheterna, som var mellan 31 

sekunder och 2 minuter, var förhållandet mer jämnt.  

De flesta nyhetsinslagen i Aktuellt var långa men procentuellt sett var de goda nyheterna 

oftare långa än de icke-goda.   

Vid analys av längden på de goda nyheterna går det inte att se någon tydlig förändring 

över tid. På det hela taget ökade de goda nyheterna, men det finns inget som tyder på att just 

goda nyheter av en specifik längd ökade särskilt. 
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Slutsatser och diskussion 

I denna del förklaras och tolkas resultatet mer ingående utifrån det teoretiska ramverket, 

public services och Aktuellts uppdrag och historia, samt tidigare forskning. Resultatet sätts i 

samband med teorier om nyhetsvärdering och medielogik. Vi diskuterar hur resultatet svarar 

mot nyhetsvärderingskriterier och public services sändningstillstånd samt deras självpåtagna 

riktlinjer. Därtill resonerar vi kring möjliga förklaringar till den ökning och förändring av 

goda nyheter i Aktuellt som vår studie visar på.  

De goda nyheterna fördubblades under den undersökta perioden och det var inom 

ämnena ekonomi, arbetsmarknad och näringsliv som ökningen var störst. Generellt sett 

handlade de goda nyheterna främst om kultur, nöje, medier eller sport. De goda 

utrikesnyheterna mer än tredubblades och under de senare åren var utrikesnyheter goda i 

större utsträckning än inrikesnyheter. De goda nyheterna tenderade också att vara långa. Det 

var inte goda sistanyheter, så kallade rundisar, som ökade mest utan goda nyheter placerade 

på andra platser i sändningarna. 

Det goda avviker 
Det negativa har länge varit en central faktor för vad som blir en nyhet, vilket går att utläsa ur 

flera nämnda teorier om nyhetsvärdering. De negativa nyheterna skulle kunna ses som ett 

slags fundament inom nyhetsrapporteringen. En anledning till detta, ansåg Galtung och Ruge, 

vara att negativa händelser avviker från det normala i ett välmående samhälle. Hvitfelt liksom 

Shoemaker, Chang och Brendlinger anser att just avvikande händelser har ett högt 

nyhetsvärde. Dock är inte det negativa i sig ett kriterium, enligt sistnämnda teoretiker, utan 

det är avvikelsen som skapar nyhetsvärdet. 

Utifrån dessa teorier framstår ökningen av goda nyheter i Aktuellt (se figur 1, s. 23) som 

paradoxal. Men i och med att det negativa länge dominerat nyhetsrapporteringen, kan 

negativitet betraktas som en norm inom nyhetsbevakningen, oavsett hur det förhåller sig i 

verkligheten. De goda nyheterna kan i denna kontext tolkas som att de bryter mot normen 

inom nyhetsflödet och därmed utgör avvikelser inom nyhetsurvalet. Med detta i åtanke kan de 

goda nyheterna trots allt ha blivit nyhetsmässiga, till följd av sin särprägel. Ökningen av goda 

nyheter i Aktuellt kan på detta sätt förklaras med hjälp av dels Hvitfelts, dels Shoemakers, 

Changs och Brendlingers resonemang om det avvikande, oväntade och unika. Varför 

uppgången av goda nyheter skedde just under den analyserade perioden för denna studie går 

dock inte att förklara utifrån ovanstående teorier.  
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Teorierna om avvikelser kan användas på flera sätt. Exempelvis kan förändringen i 

riktning mot fler goda nyheter sättas i en större samhällskontext. Både Galtung och Ruge och 

Shoemaker, Chang och Brendlinger talar i sina nyhetsvärderingsteorier om ett så kallat 

normaltillstånd i ett samhälle. De menar att det avvikande är sådant som bryter mot eller 

utmanar detta tillstånd eller status quo. I ett välfungerande, fredligt, rikt eller på annat vis 

välmående samhälle, kan händelser som strider mot denna ordning ses som negativa och 

avvikande. Det motsatta torde då gälla för samhällen med bristande eller ickefungerande 

strukturer, där till exempel konstruktiva förändringar och goda exempel framstår som atypiska 

och därmed får ett högt nyhetsvärde. Vad som är ett normaltillstånd är dock inte entydigt och 

behöver diskuteras för att kunna avgöra vad som faktiskt är en avvikelse.  

Sverige är ett stabilt, demokratiskt samhälle, känt bland annat för en väl tilltagen 

socialförsäkring, låg fattigdom och låg korruption. Detta kan tolkas som ett välmående 

samhälle. Ett icke välmående samhälle kan vara ett land med utbredd korruption, stora 

klassklyftor, bristfälliga sociala skyddsnät eller politisk instabilitet. Huruvida ett samhälle är 

välmående eller inte är förstås relativt, men det är också en fråga om gradvisa skiftningar. 

Ökningen av goda nyheter i Aktuellt kan antyda att det samhälle och den kontext som 

programmet skildrar och verkar i, har förändrats på vissa punkter under de senaste åren. Detta 

kan i sin tur ha påverkat nyhetsurvalet och ökat goda nyheters nyhetsvärde. Trenden med fler 

goda nyheter i Aktuellt på senare år kan, utifrån tidigare nämnda teorier, tyda på att 

normaltillståndet i det svenska samhället ändrat karaktär från första hälften av 

undersökningsperioden. Det skulle i så fall betyda att det svenska samhället åren 2000–2014 

gick mot att bli mindre välfungerande och välmående i vissa avseenden. Detta kan sättas i 

samband med ett förändrat parlamentariskt läge med en ökad politisk instabilitet i Sverige, i 

kombination med en internationell ekonomisk kris. Konstruktiva förändringar, initiativ, 

framgångar och goda exempel kan i en sådan kontext få både högre nyhetsvärde och med 

större sannolikhet sändas, alltså komma med i nyhetsurvalet.  

Appliceras dessa tankegångar på förändringen av goda nyheter inom sakområdet 

ekonomi/arbetsmarknad/näringsliv, kan den kraftiga ökningen under åren 2009–2013 (se figur 

5, s. 29) till viss del förklaras. År 2008 drabbades Europa och Nordamerika av en finanskris, 

med arbetslöshet, konkurser, skuldkris och dåliga statliga finanser som följder. Mellan 2008 

och 2009 var den ekonomiska krisen färsk och akut, och få goda ekonominyheter sändes i 

programmet dessa år, vilket är förklarligt eftersom de negativa nyheterna då var slående och 

nya. Krisen kvarstod emellertid och spred sig, och från 2009 blev de goda ekonominyheterna 

allt fler. I ljuset av detta kan de goda nyheterna inom ämnet tolkas som en avvikelse från 
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normaltillståndet som till slut kom att präglas av dålig ekonomi och lågkonjunktur. På så vis 

skulle den ökade mängden goda ekonominyheter under perioden kunna förstås. När dåliga 

ekonomiska tider blir normaltillstånd, kan goda ekonominyheter antas få ett högre 

nyhetsvärde och större plats i rapporteringen.  

En annan tolkning är att goda nyheter under 2000-talet fått ett egenvärde, vilket 

stämmer överens med Tony Harcups och Deirdre O’Neills resonemang. En utveckling mot att 

goda och konstruktiva aspekter på händelser lyfts fram och uppskattas för sina unika 

egenskaper kan skönjas. Detta kan vara en annan förklaringsansats till ökningen av goda 

nyheter generellt i programmet och specifikt för ekonomiområdet. 

Det är dock på sin plats att påpeka att antalet goda ekonominyheter trots allt var få, 23 

stycken, under den analyserade tidsperioden. Utifrån denna begränsade mängd går det inte att 

säga att resultatet i just detta avseende är signifikant, men det kan peka på en tendens. För att 

se om detta stämmer behöver ett större material undersökas. 

Känsligt med goda politiknyheter 
Vi testade teorierna om samhällens normaltillstånd och avvikelser på förändringen och 

förekomsten av goda nyheter inom ämnet politik/administration. Resultatet visar dock att 

goda nyheter inom ämnena politik och ekonomi inte ökade parallellt. De goda nyheterna om 

politik ökade inte som ekonominyheterna. Mängden goda politiknyheter var jämn och låg de 

undersökta åren (se s. 29 och figur 4). Med utgångspunkt i resonemangen om att 

normaltillstånd påverkar nyhetsurvalet, kan det tyckas förvånande att de goda nyheterna om 

politik var så få och inte blev fler. Detta med tanke på den politiska oro och osäkerhet som 

präglade undersökningsperioden. Den arabiska våren, rädsla för terrorattentat och framgång 

för flera högerpopulistiska partier i Europa påverkade politiken under den undersökta 

perioden. Därmed vore det rimligt att anta att goda nyheter inom ämnet politik/administration 

under perioden var avvikelser och därmed nyhetsmässiga. Därför väntade vi oss att se fler 

goda politiknyheter, men enbart 10 procent av nyheterna inom ämnet var goda. Huruvida just 

2000-talet extra starkt präglades av politisk oro är förstås diskutabelt. Man skulle kunna påstå 

att alla tidsperioder i viss mån påverkas av politisk eller på annat vis samhällelig instabilitet. 

Men ett sådant tankesätt stärker bara hypotesen att goda nyheter inom politik är avvikelser 

och att de därför borde förekomma oftare. 

Förklaringen kan dock ha ett samband med det speciella uppdrag public service har, 

som bland annat innebär att Svt ska vara opartiskt, sakligt och inte låta sig påverkas av 
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enskilda intressen. Dessa värden skulle kunna medföra en särskild försiktighet vad gäller 

rapporteringen om ämnet politik och att goda politiknyheter utmanar public services uppdrag. 

Att ta fram det positiva eller konstruktiva inom politiska frågor skulle kunna framstå som ett 

ställningstagande.  

Inom ämnena kultur/nöje/medier och sport var andelen goda nyheter störst. Public 

services uppdrag om opartiskhet och självständighet kan i rapporteringen om dessa ämnen 

tänkas framstå som mindre avgörande och stränga. En god nyhet om en stor kultur- eller 

sportframgång kan förefalla okontroversiell och ovinklad. Dessutom kan det tänkas råda en 

större nationell enighet inom dessa ämnen än inom exempelvis politik, vilket kan vara ett av 

skälen till den höga andelen goda sport- och kulturnyheter. Att de goda nyheterna 

dominerades av underhållning och framgångssagor kan tolkas som att kultur i Aktuellt 

behandlades på ett lättsamt sätt. Denna kulturskildring är dock inte självskriven. Med tanke på 

att public service också har ett uttalat kulturansvar, vore det inte orimligt om Aktuellt innehöll 

fler goda kulturnyheter i form av exempelvis goda exempel, lösningar och nya initiativ. Under 

den undersökta perioden står kulturämnet för de upplyftande och lättsamma inslagen i 

Aktuellt.  

Kultur- och sportområdets höga andel goda nyheter kan också tolkas utifrån Harcup och 

O’Neill som menar att underhållande och lättsamma nyheter om kändisar, så som artister och 

kungligheter, är nyhetsmässiga. Med tanke på att ämnena kultur, nöje och sport är kändistäta, 

är det förståeligt att de också innehåller många goda nyheter av den här typen. 

Aktuellt behåller sin seriositet 
De goda nyheterna har en särskild roll i medielogiken i och med att de bryter mot övriga 

nyheter i flödet. Så även i Aktuellt där de icke-goda nyheterna utgör den absolut största delen. 

De goda inslagen väcker uppmärksamhet och sticker ut. Detta motverkar att sändningarna 

framstår som monotona och bidrar till att skapa en dynamisk och varierad mix, inte bara vad 

gäller ämne utan också med avseende på vinkel och ton.  

Resultatet visar att en stor andel av sistanyheterna var goda (se figur 7, s. 31). Dessa 

bestod i sin tur till stor del av underhållningsnyheter och framgångssagor, vilka är att betrakta 

som förhållandevis lättsamma typer av goda nyheter (se figur 8, s. 31). Men ökningen av goda 

nyheter berodde inte främst på att de goda sistanyheterna blev fler. Tillväxten av goda nyheter 

kom sig istället huvudsakligen av att det blev fler goda nyheter på andra platser i 

sändningarna. I förlängningen innebar detta att Aktuellts dramaturgiska upplägg med rundisar 
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inte förstärktes i och med ökningen av goda nyheter. Istället kan en uppgång för ett annat 

sändningsupplägg anas. Problematiserande goda nyheter blev vanligare komponenter i mitten 

av sändningarna. Att goda nyheter ökade i programmet betyder alltså inte att Aktuellt blev 

mer lättsamt och förlorade sin seriositet. Ökningen av goda nyheter innebar istället fler 

konstruktiva nyheter där problem belystes och fördjupades, men där fokus låg på eventuella 

lösningar eller framsteg.  

Det goda kräver tid 
I ett visst avseende lämpar sig goda nyheter för Aktuellts format, nämligen vad gäller 

nyhetsinslagens längd. Till programmets profil hör fördjupning, problematisering och längre 

reportage. Som resultatet visar var de goda nyheterna långa i högre utsträckning än övriga 

nyheter (se figur 10, s. 33). Enligt Galtung och Ruge är det svårare att rapportera om goda 

nyheter, eftersom de till sin natur är långsammare än negativa nyheter. Eftersom Aktuellt till 

stor del består av just fördjupningar och längre inslag, kan detta programformat antas skapa 

en bra grogrund för goda nyheter som inte enbart handlar om lättsamheter eller entydiga, 

lättrapporerade framgångar. 

Det finns snabbrapporterade goda nyheter, såsom sportsegrar och raka framgångar för 

kulturpersoner och andra kändisar även i Aktuellt. Men det som tar tid och ger långa 

nyhetsinslag är exempelvis de goda exemplen. Orsaken är att denna typ av god nyhet kräver 

en problemformulering och en förklaring av det som inte fungerar. Mot detta kontrasteras 

sedan det goda exemplet, alltså det som fungerar eller har lyckats, och därmed skapas en 

nyhet. I detta fall hade det goda inte varit nyhetsmässigt om det inte hade ställts mot ett 

grundläggande problem. Dessa moment tar tid att skildra och beskriva, vilket är en anledning 

till att denna, och andra typer av problematiserande goda nyheter, breder ut sig i tid.  

Något annat som kan tala för de goda nyheternas långsamhet är att de ofta är mindre 

uppenbara. Det negativa har länge varit en grundval i både nyhetsvärdering och nyhetsurval 

och därmed präglat redaktioners arbetssätt och skapat en rutin. Detta skulle kunna innebära att 

de goda nyheterna inte bara tar längre tid att upptäcka, utan också att skildra, eftersom 

formatet för goda nyheter är nyare och mindre beprövat. Många icke-goda nyheter är 

uppenbara till sin karaktär – ta till exempel en konkurs, ett mord eller en naturkatastrof. Det 

finns ofta något drastiskt och omvälvande i det som är icke-gott, medan konstruktiva 

skeenden är det mer sällan. De goda nyheterna kan i vissa fall betraktas som icke-nyheter och 

därmed blir de inte lika ofta en del av nyhetsurvalet. Konstruktiva förändringar som 
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exempelvis tillväxt inom ett företag eller förbättringar inom äldrevården, behöver ofta aktivt 

sökas upp, sättas i en kontext och ses ur ett tidsmässigt perspektiv för att få formen av en 

nyhet. Det tar alltså längre tid att presentera vad som är nyheten i en god nyhet. 

Resultatet av denna studie stödjer teorierna om att goda nyheter är mer tidskrävande än 

icke-goda sådana. 

Goda nyheter – dyra men unika 
En anledning till att goda nyheter ändå förekommer relativt sällan i Aktuellt, kan vara att de är 

tidskrävande och därmed kostsamma att söka upp och presentera. Sigurd Allerns 

kommersiella nyhetsvärderingskriterier kan förklara varför goda nyheter är förhållandevis 

sällsynta. Även om Aktuellt och Svt hör till public service och därför inte styrs av vinstkrav, 

går det inte att utesluta att de påverkas av kommersiella krafter och den konkurrenssituation 

som råder på mediemarknaden.  

Hur kostsamt det är att producera goda nyheter kan skilja sig åt beroende på 

nyhetsämne. Goda nyheter inom sport och kultur kan tänkas vara mindre tidskrävande och 

därmed mindre kostsamma än goda nyheter om till exempel förvaltning och ekonomi. En 

framgång inom sport eller kultur går till viss del att planera inför – man vet när ett pris ska 

delas ut och när ett mästerskap ska äga rum, även om man inte vet vem som vinner. Goda 

nyheter av denna typ kräver inte nödvändigtvis en bakgrundsförklaring eller uppföljning, utan 

kan ofta rapporteras rakt på sak. Konstruktiva förändringar i till exempel arbetsmiljö inom 

vården eller nya pedagogiska grepp inom skolvärlden, är svårare att förutse och kräver mer 

research, varför dessa typer av goda nyheter kan tänkas bli dyrare att framställa. 

Från ett annat perspektiv kan goda nyheter ge en fördel på en kommersialiserad och hårt 

konkurrensutsatt nyhetsmarknad, i och med att goda nyheter kan betraktas som mindre 

uppenbara och därmed innebära exklusivitet. Som Galtung och Ruge framhåller i sina teorier 

är goda nyheter långsamma till sin karaktär. Om en god nyhet är mindre uppenbar och därför 

aktivt behöver sökas upp och utredas, ökar chanserna för att redaktionen i fråga är ensam om 

den goda nyheten. Exklusivitet är ett tungt konkurrensmedel och en central del i 

nyhetsvärderingen. I och med att marknaden för tv-nyheter kommersialiserats och att Svt 

sedan 1990-talet utsatts för konkurrens både från TV4, internationella tv-kanaler och 

tidningshus med webbtv-sändningar, kan man tänka sig att det blivit mer angeläget för 

Aktuellt att ha unikt material. Tillväxten av goda nyheter i programmet kan vara ett led i detta.  
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Paradoxalt nog kan kommersialiseringen, utifrån dessa resonemang, alltså både vara en 

förklaring till att de goda nyheterna är i tydlig minoritet i nyhetsflödet i Aktuellt och till att de 

faktiskt blir fler. 

Utrikes är inte lika med elände 
En av de mest anmärkningsvärda förändringarna i resultatet var tredubblingen av de goda 

utrikesnyheterna (se figur 6, s. 30). Denna markanta ökning talar för ett nytt förhållningssätt 

till utrikesrapporteringen på Aktuelltredaktionen. Att utrikesrapporteringen i Aktuellt sedan 

2010 innehöll fler goda nyheter än den övriga rapporteringen, kan tyckas förvånande, då 

utrikesjournalistik ofta kritiseras för sitt eländesfokus. Det kan vara så att nyhetsredaktionen 

på Svt de senaste åren medvetet satsat på att välja ut och vinkla nyheter om och från andra 

länder på ett mer konstruktivt sätt. Galtungs och Ruges tankar om ett samband mellan 

händelser som äger rum långt bort geografiskt och negativ rapportering, tycks stämma 

överens med utrikesrapporteringen i Aktuellt i början av den undersökta perioden. Men 

eftersom vårt resultat visar på en tydlig ökning av goda utrikesnyheter, kan det innebära att 

Galtungs och Ruges hypotes inte är gångbar och adekvat för att beskriva utrikesbevakningen i 

Aktuellt under de senaste åren.  

Vår studie differentierar dock inte länderna i utrikesjournalistiken. Det vore angeläget 

att undersöka skillnaderna mellan olika länder i nyhetsrapporteringen och ta reda på om 

ökningen av goda nyheter gäller för vissa specifika länder eller delar av världen. Det är 

möjligt att denna påvisade utveckling gäller enbart för vissa länder. 

Vad som ligger bakom denna eventuella nya inställning och vinkel i 

utrikesrapporteringen i Aktuellt går inte att utläsa ur vårt resultat. Det vore dock av intresse att 

vidare undersöka dessa orsaker och också ta reda på hur det förhåller sig i andra 

nyhetsmedier. 

En sådan här förändring av utrikesjournalistiken i ett normgivande program som 

Aktuellt, torde påverka mediekonsumenters bild och eventuellt inställning till omvärlden. 

Resultatet väcker funderingar om vilka konsekvenser den mer konstruktiva rapporteringen 

kan tänkas få.  

 

Aktuellts planeringsredaktör Ulla Olsson, som vi talade med i inledningen av arbetet med 

denna uppsats, hade alltså rätt i flera avseenden. De goda nyheterna blev fler i programmet 

och i likhet med hennes upplevelse, stack utrikesrapporteringen ut med en kraftfull tillväxt av 
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goda nyheter. Trots att de goda nyheterna blev fler, utgör de fortfarande en minoritet i 

nyhetsflödet, men som Ulla Olsson påpekade: 

– Det är ointressant att bara presentera att något går åt skogen.  

Förslag till vidare forskning 
 

A study of media content alone is not sufficient, however, to 
understand either the forces that produce that content or the nature 
or extent of its effects – but content research is a start.  

Shoemaker & Reese 1996, s. 25 
 

Vi har undersökt goda nyheter med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. För att få en mer 

heltäckande förståelse för fenomenet bör goda nyheter även studeras utifrån andra aspekter 

såsom hur de hanteras i den redaktionella arbetsprocessen, hur de inverkar på 

mediekonsumenter och samhälle samt hur de påverkas av ekonomiska faktorer och 

kommersialisering. Nedan följer därför ett antal förslag till vidare forskningsuppslag. 

Som vi tidigare resonerat kan ökningen av goda nyheter ha ett samband med en mer 

konkurrensutsatt mediemarknad. För att ta reda på hur sådana kommersiella krafter påverkar 

förekomsten och karaktären av goda nyheter, skulle dessa kunna analyseras utifrån ett 

marknadsmässigt perspektiv. Genom att till exempel studera hur mycket och vilka typer av 

goda nyheter som delas på sociala medier eller vilka typer av löpsedlar som säljer många 

lösnummer, kan man få en uppfattning av goda nyheters säljkraft. Trots att public service inte 

har vinstkrav, genomförs då och då satsningar i syfte att behålla publik. Detta svarar mot en 

ökad konkurrenssituation och är ett tecken på att också public service påverkas av 

kommersialisering. Därför vore det intressant att undersöka i hur stor grad satsningen på goda 

nyheter beror på jakten på exklusivitet och tittarsiffror. 

Ett annat tänkbart forskningsuppslag är att genom effekt- och publikstudier undersöka 

hur goda nyheter mottas och uppfattas. Sådana studier kan också syfta till att utforska hur 

medieanvändare och exempelvis deras tankar om framtiden påverkas av att exponeras för 

goda nyheter. Detta skulle kunna vara ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, där även 

sociologiska eller psykologiska aspekter inkluderas. 

Genom strukturerade vetenskapliga intervjuer med redaktörer samt deltagande 

observationsstudier i redaktionsmiljö skulle den praktiska och faktiska nyhetsvärderingen 

kunna kartläggas. Därtill skulle de diskussioner som föregår publicering av goda nyheter och 
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vilka goda nyheter som ratas framträda. Detta skulle bidra med fler förklaringar till de goda 

nyheternas ökning. I denna studie har resultatet tolkats utifrån tidigare forskning och teorier, 

men för att få en mer heltäckande förklaring till förändringen, krävs en utvecklad dialog med 

branschen. 

För att testa ifall teorierna om normaltillstånd och avvikelser är applicerbara på goda 

nyheter, vore det även intressant att göra undersökningar av goda nyheter i länder och 

samhällen där andra normaltillstånd råder. 
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Bilagor 

 Bilaga 1. Undersökningsmaterial 
Aktuellts 21-nyhetsändningar från dessa datum: 

 

2000-01-03 
2000-02-01 
2000-03-01 
2000-04-06 
2000-05-05 
2000-06-04 
2001-01-07 
2001-02-05 
2001-03-06 
2001-04-04 
2001-05-03 
2001-06-02 
2002-07-01 
2002-08-06 
2002-09-04 
2002-10-03 
2002-11-01 
2002-12-01 
2003-07-07 
2003-08-05 
2003-09-03 
2003-10-02 
2003-11-07 

2003-12-07 
2004-01-05 
2004-02-03 
2004-03-03 
2004-04-01 
2004-05-07 
2004-06-06 
2005-01-03 
2005-02-01 
2005-03-02 
2005-04-07 
2005-05-06 
2005-06-05 
2006-07-03 
2006-08-01 
2006-09-06 
2006-10-05 
2006-11-03 
2006-12-03 
2007-07-02 
2007-08-07 
2007-09-05 
2007-10-04 

2007-11-02 
2007-12-02 
2008-01-07 
2008-02-05 
2008-03-05 
2008-04-03 
2008-05-02 
2008-06-01 
2009-01-12 
2009-02-03 
2009-03-04 
2009-04-02 
2009-05-08  
2009-06-07 
2010-07-06 
2010-08-02 
2010-09-01 
2010-10-07 
2010-11-05 
2010-12-05 
2011-07-04 
2011-08-02 
2011-09-07 

2011-10-06 
2011-11-04 
2011-12-04 
2012-01-02 
2012-02-07 
2012-03-07 
2012-04-05 
2012-05-04 
2012-06-03 
2013-01-07 
2013-02-05 
2013-03-06 
2013-04-04 
2013-05-03 
2013-06-02 
2014-07-07 
2014-08-05 
2014-09-03 
2014-10-02 
2014-11-07 
2014-12-07
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Bilaga 2. Kodinstruktion 
 

V1. Nyhetstyp 
1.   God nyhet 
2.   Icke-god nyhet 

 
V2. Inrikes/utrikes 

1.   Inrikes 
2.   Utrikes 

 
V3. Sakområde 

1.   Politik/administration 
2.   Ekonom/arbetsmarknad/näringsliv 
3.   Miljö/klimat 
4.   Kultur/nöje/medier 
5.   Livsstil 
6.   Brott/olyckor/katastrofer 
7.   Vård/skola/omsorg 
8.   Sport 
9.   Teknik/naturvetenskap 
10.  Krig/konflikt 
11.  Övrigt 

 
V4. Längd 

1.   Kort 
2.   Mellan 
3.   Lång 

 
V5. Placering 

1.   Först 
2.   Sist 
3.   Annat 

 
V6. Typ av god nyhet 

1.   Framgångssaga 
2.   Underhållning 
3.   Lösningsfokus 
4.   Framsteg inom konflikt 
5.   Förändring/initiativ 
6.   Gott exempel 

 
 
 


