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 Abstract  

 

The purpose of this paper is to investigate contents in the news in order to search for 

similarities between the two television news reports, Rapport and Nyheterna. The news 

features that I examined in my investigation were broadcast in April and May 2006. 

 

SVT and TV4 are two Television channels both belonging to the analogue television 

network in Sweden, which means that they reach out to almost the whole country. Hence 

I thought it was interesting to investigate their reports on similar news. 
 

The question: 

- Which are the similarities and differences between how the two programmes describe 

their reporting on similar news? 
 

When I put together the information from the two programmes in the schedule I based my 

analysis on the following questions: topic, place, length, type of reporting and per-

sons/sources. 

 

The method for this investigation is a quantitative content analysis. However, some part 

of the collection of information and description/interpretation of the material is qualita-

tive. 

 

Rapport and Nyheterna had an average of 15 similar news features per week, of which 

foreign news dominated. During the three weeks the investigation took place Rapport and 

Nyheterna had in total 46 similar news features. In addition to foreign news political and 

crime news dominated. The news broadcast at Channel 4 has more in common with 

Rapport rather than the other way round. Rapports consignments are in addition to this 

always longer compared to Nyheternas. 
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Sammanfattning  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka de inslag som handlar om samma 

ämne/händelse i Rapport och Nyheterna. De nyhetssändningar jag använde i min 

undersökning sändes under april och maj 2006. 

 

SVT och TV4 är tevekanaler som sänds via det analoga nätet i Sverige, vilket betyder att 

de når ut till nästintill hela Sverige. Jag tyckte det var intressant att undersöka hur 

rapporteringen av lika ämnen/händelser ser ut. 

 

Frågeställningen: 

- Vilka skillnader och likheter finns mellan de två programmens nyhetsrapportering 

av de gemensamma ämnena/händelserna? 

 

I schemat som jag använde då jag sammanställde informationen från nyhetsprogrammen 

hade jag följande frågor till innehållet: ämne/händelse, placering, längd, typ av 

rapportering och personer/källor. 

 

För undersökningen valdes den kvantitativa metoden i form av en innehållsanalys. Men 

en del av insamlingen av material och beskrivningen/tolkningen av materialet är av 

kvalitativt slag. 

 

Rapport och Nyheterna hade i genomsnitt 15 gemensamma händelser/ämnen per vecka, 

där utrikesnyheter dominerade. Under de tre veckorna som undersöktes hade Rapport och 

Nyheterna 46 gemensamma nyheter. Efter utrikesnyheter var politik och nyheter kring 

brott de som dominerade. Nyheterna i TV4 har mer gemensamt med SVT: s Rapport än 

tvärtom. Rapport har alltid längre sändningar än Nyheterna. 
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1 Inledning 

SVT och TV4 är kanaler som sänds via det analoga nätet i Sverige. Detta betyder att de 

når ut till nästintill hela landet. Kanalerna har olika uppbyggnad, SVT är ett public    

service – bolag medan TV4 är kommersiellt. Detta är den största skillnaden mellan 

kanalerna, och denna skillnad betyder att TV4 lever på sina annonsörer medan SVT 

finansieras genom licenser från Sveriges befolkning. Man kan ana att deras ägandeform, 

uppdrag och andra faktorer påverkar deras sändningar på olika sätt. Den här uppsatsen 

söker svar på vilka skillnader och likheter det finns i Rapport (SVT) och Nyheternas 

(TV4) rapportering av gemensamma nyheter. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka nyhetsrapporteringen som handlar om samma 

ämnen/händelser i SVT: s nyhetsprogram Rapport och TV4: s Nyheterna. 

Det jag vill undersöka och jämföra, i de inslag som är gemensamma är: 

• Vilken ordning nyhetsinslagen läggs i sändningen? 

• Om de bägge kanalerna tar upp samma händelser i nyheterna? 

• Hur lång tid de lägger på inslagen? 

• Vilka personer som kommer till tals i inslagen och vilka källor de använder? 

• Om de har något extra i rapporteringen, t ex någon utsänd reporter eller personer i 

studion? 

 

Frågeställning: 

- Vilka skillnader och likheter finns mellan de två programmens nyhetsrapportering 

av de gemensamma ämnena/händelserna? 
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1.2 Uppsatsens upplägg 

I första kapitlet redogör jag uppsatsens syfte, frågeställning, urval och avgränsningar. I 

kapitel 2 gör jag en beskrivning av verksamheterna för SVT och TV4, lite om historien 

bakom kanalerna och nyhetsprogrammen, om organisationen och deras förutsättningar. I 

teorikapitlet, kapitel 3, går jag igenom och förklarar de teorier som ligger till grund för 

uppsatsen. Det fjärde kapitlet handlar om metoderna som jag har använt mig av i 

uppsatsen och det här kapitlet anslutas med en redogörelse för materialet och 

tillvägagångssättet. Resultaten redovisas i kapitel 5, som inleds med tabeller med en 

sammanställning över Rapports och Nyheternas gemensamma nyheter och som följs av 

diagram och tabeller som visar vad jag kommit fram till. Kapitel 5 avslutas med en 

sammanfattning av resultaten. Det sjätte kapitlet innehåller mina slutsatser och 

diskussion. 

 

1.3 Urval och avgränsningar 

Jag har valt SVT och TV4 för att de sänder i det analoga nätet. Det är Sveriges 

Television, Utbildningsradion och TV4 som har tillstånd att sända TV i det analoga nätet. 

De analoga sändningarna når nästan hela Sverige, täckningsgraden för TV4 är 98 % och 

99,8 % för SVT.1  

 

Jag valde Rapport i SVT1 kl.19.30 och Nyheterna i TV4 kl.22.00. Varför jag valde 

Rapport och inte Aktuellt var för att jag anser att Rapport är mera jämförbart med 

Nyheterna. Aktuellt har mer ekonominyheter i sitt A-ekonomi. Under en treveckorsperiod 

spelade jag in Rapport och Nyheternas sändningar kl.19.30 och kl. 22.00 varje vardag. 

Jag har valt att använda mig av de första nyheterna i respektive sändningar, inte 

ekonominyheter, sport och väder. 

 

 
 

1 www.rtvv.se/se/om_media/tv/marksandtv 

 

   

http://www.rtvv.se/
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2 Bakgrund 

I Sverige är det Sveriges Television, Utbildningsradion och TV4 som har tillstånd att 

sända TV i det analoga nätet Sändningarna från deras kanaler når nästan hela Sveriges 

befolkning. TV4: s sändningar kan ses av 98 % och SVT: s av 99,8 % av befolkningen.2  

Det här innebär att nyhetsprogrammen Rapport och Nyheterna ses av många tittare varje 

dag. I det här avsnittet gör jag en beskrivning av verksamheterna för SVT och TV4, lite 

om historien bakom kanalerna och nyhetsprogrammen, om organisationen och 

förutsättningarna.  

 

2.1 Bakgrund SVT 

1956 bestämde riksdagen att televisionen i Sverige skulle byggas ut. En rad principer 

fanns i beslutet och dessa skulle komma att få betydelse för den svenska tv-verksamheten 

de kommande decennierna. 

 

TV blev en del av AB Radiotjänst, som 1957 fick namnet Sveriges Radio AB. Tv: n 

skulle finansieras på samma sätt som ljudradion – genom licenser. Utbyggnaden av tv-

nätet skulle göra det möjligt för alla befolkningsgrupper i Sverige att se utbudet och det 

visade sig snart att intresset för tv-medier var stort bland svenska folket. Den snabba 

expansionen ledde till krav på att ännu en tv-kanal borde inrättas. 

 

De som främst förespråkade detta var folk inom näringslivet som ville ha en tv-kanal som 

skulle vara fristående från Sveriges Radio. (Liknande konstruktion hade man i Finland 

och Storbritannien.) Det blev dock inte som förespråkarna från näringslivet ville, 1968 

fattade riksdagen beslut om inrättandet av en andra tv-kanal. Konstruktionen var 

originell: ”Två icke-kommersiella kanaler skulle organiseras inom samma företag men i 

stimulerande tävlan.” (Hadenuis & Weibull, 2003: 177f) 

 

                                                           
 

2 www.rtvv.se/se/om_media/tv/marksanstv 
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År 1969 började tvåkanalsystemet fungera och det finansierades genom licenser, som 

tidigare. Under första delen av 1970-talet gick det bra för Sveriges Radio, antalet 

anställda ökade och ökade sändningstider ledde till längre tittartider. 

Men detta betydde inte att den politiska oenigheten och den negativa kritiken mot 

organisationen upphörde. Många tyckte att organisationen var för omfattande och alltför 

centrerad kring Stockholm. Denna kritik ledde till att det byggdes upp 

distriktsorganisationer för både radio och tv och även en stor del av produktionen av 

program gjordes utanför Stockholm. I början av 1970-talet började man även att sända 

nyheter från de regionala stationerna.  

 

Nyhetsprogrammet Rapport började sändas 1969 i den kanal som på den tiden hette TV2. 

Under samma år ökade även utbudet av underhållnings- och faktaprogram i kanalen.  

 

Under 1980-talet kritiserades Public-serviceföretagen i flera länder. Kritiken handlade om 

att man tyckte företagen var för centralistiska och byråkratiska. 1987 presenterades en ny 

organisation för tv-verksamheten. Där ingick en Stockholmskanal (Kanal 1) och en 

rikskanal (TV2). I rikskanalen skulle alla program utom nyheterna produceras av 

distrikten ute i landet. (Hadenuis & Weibull, 2003: 178ff) 

 

1992 skedde en omorganisering av nyhetsredaktionerna inom SVT. Det blev en 

gemensam redaktion för Aktuellt och Rapport. Aktuellt profilerade sig som ett 

”tidsaktuellt nyhetsmagasin” och Rapport som ”rapportör av de stora dagshändelserna”. 

”Nyhetsomläggningen” inom SVT som genomfördes 1993 innebar att Rapport ökade sin 

sändningstid. År 2000 genomfördes en omdiskuterad och omfattande omorganisation, 

internt och externt, av SVT: s nyhetsverksamhet. I den nya organisationen fanns tre 

mindre nationella redaktioner (Rapport, Aktuellt, 24) och en centraldesk. De flesta 

nyhetsmedarbetarna inom SVT tillhörde inte längre ett av nyhetsprogrammen utan fick 

istället ansvar för inkommande nyheter vid centraldesken. (Jönsson, 2004: 73f) 
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SVT: s kanaler finansieras, liksom tidigare av TV-avgiften. År 2006 är den 1 968 kronor3.  

Förutom licenspengarna från svenska folket har SVT också inkomst från försäljning av 

program och tekniska tjänster och från sponsring av vissa evenemang. SVT ägs av 

förvaltningsstiftelsen för SVT, SR och UR. Stiftelsen har i uppgift att vara en buffert 

mellan staten och bolagen. Den utser en del av styrelseledamöterna i de olika 

programbolagens styrelser men har inget inflytande över programmen, det har bara SVT: 

s företagsledning.  

 

På SVT jobbar det cirka 2 700 personer över hela landet. SVT finns i 12 städer i Sverige 

(Malmö, Växjö, Göteborg, Norrköping, Örebro, Karlstad, Falun, Leksand, Stockholm, 

Sundsvall, Umeå och Luleå) och har 15 lokalredaktioner. Idag ingår följande kanaler hos 

SVT: SVT1, SVT2, 24, Barnkanalen, SVT Extra, SVT Europa och Kunskapskanalen, 

tillsammans med UR. 

 

SVT ser själva på public service – begreppet så här: ”Alla medborgare i ett demokratiskt 

land ska få tillgång till opartisk och mångsidig information inom en mängd olika 

områden.” Ett public service – företag ska spegla omvärlden ur många olika perspektiv. 

”Som SVT – tittare ska man kunna ta reda på vad som tilldrar sig i landet och världen 

runtomkring så att man själv kan bilda sig en egen åsikt.” 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 www.radiotjanst.se 
4 www.svt.se/svt/jsp/crosslink.jsp?d=9917 
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2.2 Bakgrund TV4 

1984 grundade Gunnar Bergvall och Ingemar Leijonborg bolaget Nordisk Television AB 

och började planera för en reklamfinansierad tv-kanal i Sverige.5  

 

När de ansökte om att få börja sända den tredje marksända tv-kanalen i Sverige fanns en 

hel del anvisningar.  

Den skulle bl. a. ha ett brett innehåll med samhälls- och kulturprogram och program för 

barn och ungdomar. Kanalen skulle kunna ses av alla i Sverige. 1991 stod det klart att det 

var Nordisk Television och TV4 som fick koncessionen att börja sända. Det som ansågs 

som nytt med kanalen var inte främst att den var reklamfinansierad, utan att 

organisationen på kanalen var av en ny typ. (Hadenuis & Weibull, 2003: 234) 1994 

börsnoterades företaget och bytte namn till TV4 AB. Efter några ekonomiskt svåra år 

blev kanalen framgångsrik under 1990-talet. (Jönsson, 2004: 75) 

 

Nyhetsprogrammet Nyheterna började sändas 1992, då kanalen gjorde intåg på 

nyhetsmarknaden (Jönsson, 2004: 78). Nyheterna produceras av en redaktion som ligger i 

Stockholm (Jönsson, 2004: 75), där jobbar 140 personer6.  

 

TV4: s organisation är uppbyggd kring en central enhet där man arbetar med planering av 

program, ekonomi och administration. Till den centrala enheten är också en 

nyhetsredaktion knuten. Programproduktionen köps ofta från underleverantörer eller från 

fristående producenter. (Hadenius & Weibull, 2003: 235) I TV4: s affärsidé står bl. a. att 

de ska ”vara den ledande och mest dynamiska utgivaren i Sverige av underhållning, 

nyheter, sport och samhällsjournalistik inom tv och andra medier”. Organisationen inom 

kanalen ger utrymme för annat utbud än television. TV4 ger även ut bl.a. tidningar, dvd-

skivor och böcker. 7

 
 

5 www.tv4.se/omtv4/tv4ab/416605.html 
6 www.tv4.se/omtv4/tv4ab/416605.html 
7 www.tv4.se/omtv4/tv4ab/416605.html 
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I avtalet mellan staten och TV4 finns samma allmänna mål för programverksamhet som 

gäller för SVT. Även reglerna kring samhällsinformation och genmälesrätt är samma.  

 

Under TV4: s första avtalsperiod (1992-1996) skulle de sända: 

• Minst 50 timmar per vecka under ett kalenderår. 

• Sända nyheter dagligen (under vinterhalvåret fick inte nyhetssändningarna 

understiga 10 timmar/vecka). 

• Sända program som för barn under 12 år dagligen. 

• Sända minst 40 timmar svensk eller nordisk TV-dramatik per år. 

• Sända minst 15 timmar svensk produktion i veckan. 

 

TV4 byggde även ett regionalt centrum i Malmö, en s.k. EG – redaktion och startade 

”kvalificerade nyhetsredaktioner” i Göteborg och Norrland samt en sportredaktion i 

Göteborg. 

 

När TV4 skulle få ett nytt avtal för perioden 1997-2001 ställdes en rad kritiska frågor 

kring verksamheten och om TV4 hade levt upp till de principer som det tidigare avtalet 

krävt. Det var dock aldrig aktuellt att TV4 inte skulle få ett nytt sändningstillstånd för de 

kommande åren. Det tredje avtalet som gällde 2002-2005 var mindre formaliserat än de 

två innan. Här nämndes t.ex. inget om minsta antalet timmar för nyhetssändningar. 

(Hadenius & Weibull, 2003: 235f) 

 

I det tillstånd som gäller för perioden januari 2006 till januari 2008 står det under de 

allmänna villkoren bl. a. att sändningarna ska ha samma utbredning, alltså kunna ses av 

lika många människor som 1996. Hela 98 % ska kunna ta emot sändningarna via 

marknätet. Det står även att TV4 ska sända program dygnet runt. Under flera paragrafer 

står det att TV4 ska utveckla olika saker under avtalsperioden. Några exempel på sådana 

är att ”TV4 ska utveckla en fungerande metod för direkttextning av nyheter och under 

tillståndsperioden påbörja sådana sändningar”.  
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TV4 ska, vid vissa särskild viktiga händelser ur demokratihänseende använda 

teckenspråkstolkning. Även kulturansvaret från TV4: s sida ska vidgas.  

 

De ska spegla det mångkulturella Sverige och samarbetet med kultur- och 

musikinstitutioner ska öka. I avtalet står att produktionsföretag utanför Stockholms län 

ska medverka i programproduktionen. Angående de regionala sändningarna står att de ska 

ske i minst samma antal som under 1996.  

 

På TV4 jobbar idag ca 900 personer och årsomsättningen uppgick år 2004 till 2 330 

miljoner kronor. I organisationen ingår TV4 Plus, TV400, TV4 Fakta, TV4 Film, 16 

lokal-tv stationer och TV4 Vision AB (där tv4.se, text-tv och Allt om Stockholm ingår).  

 

Idag sänder TV4 analogt, via satellit- mark och kabelnätet. Sedan 1999 sänder de även 

digitalt. 8

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

8 www.tv4.se/omtv4/tv4ab/416605.html 
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3 Teori 

Medierna i dagens samhälle spelar en stor och avgörande roll för oss människor, och för 

samhällsdebatten. Medierna påverkar oss och vad vi tycker och tänker om. Det är 

medierna som bestämmer vad vi får se, höra och läsa om. Nyhetsredaktionerna 

bestämmer vad vi ska ta del av, vad de tycker är viktigt att informera om. Men hur går då 

den här gallringen, urvalet av nyheter till? Vilka faktorer påverkar vad som sänds i 

nyheterna? I det här avsnittet presenterar jag teorin nyhetsvärdering, där några olika 

författare listar hur de ser på nyhetsvärdering och vad som påverkar denna process och 

vad som är viktigt att tänka på då man vill se kritiskt på nyheter. Jag tar även upp public 

service-tv och kommersiell tv och vad Djerf-Pierre (2000) har skrivit om deras skillnader 

i nyhetsinnehåll. 

3.1 Nyhetsvärdering 
”Att studera nyhetsvärdering innebär att analysera när, var, hur, av vem och varför den 

bild av verkligheten väljs som sedan presenteras i medierna” (Hvitfelt, 1989: 9) 

 

Bakom massmediernas nyhetsutbud ligger en komplicerad struktur. De bilder av 

verkligheten som förmedlas är inga spegelbilder, de är bilder som har påverkats av flera 

olika faktorer. (Hvitfelt, 1989) En av klichéerna om tv-nyheter är att de just ”håller upp 

en spegel mot omvärlden” så att folket kan bli informerade. Som konsument av tv-

nyheter måste vi ställa en rad frågor till innehållet i nyheterna: 

- Vad görs att en nyhet blir en nyhet i tv? 

- Vilka är de kriterier som gör att nyheten kommer med i tv-sändningen? 

- Varför placeras en del nyheter först i sändningen och andra sist? 

- Varför är inslagen till en del nyheter mera detaljerade och ingående i informationen 

än andra? (Christensen, 2005) 

 

Tevenyheterna har ett stort utrymme i våra liv. Trots detta görs få reflektioner över hur 

nyheterna presenteras, till skillnad från andra teveprogram. Dramaserier och såpoperor 

anses vara ”oäkta” för att de har ett manus och innehåller skådespelare.  
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Nyheter däremot, de ses som ”äkta” för att de handlar om riktiga händelser och för att 

autentiska personer medverkar.(Christensen, 2005) Nyhetsmediernas roll och betydelse i 

det offentliga samtalet är att de, i stor utsträckning kan bestämma vem som får synas i TV 

och genom detta får delta i samtalet. Nyhetsmedierna kan även bestämma vad det 

offentliga samtalet ska handla om, vad vi ska ha åsikter om och med vilka värderingar 

och perspektiv vi ska se på händelser. (Jönsson, 2004) 

 

Håkan Hvitfelt (1989) menar att förmedlingen av nyheter bör ses som en process där 

händelser ur verkligheten plockats ut för att bearbetas och sedan förmedlas. 

Nyhetsprocessen kan delas upp i följande två dimensioner som delvis går in i varandra: 

- Det urval som görs av händelser och förhållanden i samhället och som sedan 

presenteras i press, radio och tv. 

- Den journalistiska och redaktionella bearbetning som görs av händelser och 

förhållanden. 

 

I en värld med tusentals nyheter/händelser måste nyhetsredaktionerna filtrera och välja 

endast 10-12 nyheter som kommer med i sändningen. (Christensen, 2005) 

 

Christensen (2005) sammanställer en lista med 10 faktorer som han menar påverkar 

nyhetsvärderingen. Punkt 7 ”ownership” och 8 ”advertising” gäller de kommersiella 

kanalerna, (för min undersökning TV4). Jag anser att punkterna 2 ”agenda setting”, 3 

”proximity”, 4 ”sources” och 5 ”framing” är de som jag kan koppla till min undersökning 

av nyheterna i Rapport och Nyheterna. Det är de faktorer som kanske kan ses i 

sändningarna.  

 

10 faktorer som påverkar nyhetsvärderingen: 

1. ”Gate-keeping”, personer som ansvarar för att titta igenom massor av nyheter och 

fatta beslut om vilka som ska sändas och inte. Metoden har kritiserats för att de 

här personerna har alltför stor makt. Vad grundas deras beslut på? Påverkar deras 

personliga och politiska uppfattning vad de väljer?  
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2. ”Agenda setting”, att nyheterna talar om för oss vad vi ska tänka om, inte vad vi 

ska tänka. Nyheterna talar om vad som är viktigt, vad vi ska uppmärksamma. 

Detta påverkar även samhället. 

 

3. ”Proximity”, det stora antalet nyheter som kommer till en redaktion varje dag 

delas upp i vilken ”närhet” de har till publiken. Det som kan vara negativt med att 

nyheterna sorteras på det här sättet är om enbart nyheter som har någon koppling 

till det egna landet når tittarna. 

 

4. ”Sources”- källor, är en av journalistikens viktigaste hörnstenar. Detta är värt att 

tänka på när man ser på tv-nyheter: 

– Vem/vad är källan till nyheten? 

– Är personen trovärdig? 

– Hur många källor har använts? 

– Representerar källorna olika ståndpunkter/delar av problemet? 

 

5. ”Framing” – inramning. Vi människor vill gärna placera människor och händelser 

i kategorier eller fack för att lättare kunna förstå och komma ihåg. Det här är en 

egenskap som även media utnyttjar. Deras ordval och förklaringar gör att 

personer och händelser placeras i olika fack. Även sådant som vart i programmet 

ett inslag är placerat påverkar vår uppfattning om händelsen. 

 

6. ”Professionell routines” - Rutinerna på en nyhetsredaktion påverkas också vilka 

nyheter som tas upp och hur de presenteras.  

Det kan t.ex. handla om att samma personer ofta kontaktas för att vara ”experter” 

i studion eller att samma typ av nyheter bevakas medan andra aldrig kommer med 

i rapporteringen. 
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7. ”Ownership” - Ägarförhållande för tevekanelen kan vara bra att ifrågasätta. Vem 

är det som äger kanalen och hur mycket inflytande har ägarna över vad som visas 

i tv? Inflytandet kan ha olika former, det kan handla om bestämmandet av 

redaktörer eller den politiska andan som kanalen ska följa.  Det är inte alltid 

ägarförhållandena är så viktiga, men de är viktiga om man ska titta kritiskt på 

nyheter. 

 

8.  ”Advertising”, reklamfinansierade kanalers mening är att gå med vinst, för 

ägarna och aktieägarnas intresse. Det bästa sättet för att göra detta är att sälja 

publikens uppmärksamhet till företag som vill marknadsföra sig. För att locka så 

många tittare som möjligt, för att kunna sälja så mycket annonsering som möjligt 

har en tabloidisering av nyheterna gjorts. De har blivit mer ”underhållande” och 

fokus ligger på ”sensationer”, kändisar, skvaller, sex, sport och ”lättare” nyheter.  

 

9. ”Visuals over content”, i tv-nyheter är det viktigt att inslaget har bilder eller 

videoklipp till händelsen det rapporteras om. Det kan vara avgörande om en 

händelse kommer med i sändningen eller inte, om det finns bilder till den. Frågan 

är vilka nyheter vi missar p.g.a. att inga (bra) bilder fanns att tillgå? Hur väljs 

inslagen, med tanke på hur viktig nyheten är eller med grund i hur bra bilderna 

är? 

 

10. Covering the developing world”, forskning kring internationella nyheter visar att 

händelser från utvecklingsländer ofta handlar om kriser (naturkatastrofer el dyl.) 

eller exotiska ämnen. Få nyheter från den här regionen handlar om vardagliga 

problem, politik eller kultur.  

 

Ofta finns ingen förklaring eller bakgrundsinformation om det som hänt, utan  

bara vad som hänt. (Christensen, 2005) 
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Hvitfeldt (1989) listar också de punkter som han anser påverka processen vid arbete med 

nyheter, och också slutresultatet: 

- Samhällssystemet, som sätter ramarna och målen. 

- Ekonomiska förutsättningar, som förekommer på olika nivåer i processen. 

- Politiken och dess intressen och påverkan på medierna. 

- Källorna till nyheterna, som kan vara av olika slag. 

- Organisatoriska faktorer, både inom och utom medierna. 

- Arbetsförhållanden för journalisterna och deras kollektiva ideologi. 

- Mediernas publik och deras kunskaper och attityder. 

 

Om de här punkterna har en viktig betydelse i nyhetsprocessen och slutresultatet bildas 

följande två hypoteser som följd: 

1. De nyheter som presenteras i press, radio och tv är en omformad bild av 

verkligheten. 

2. Utbudet av nyheter påverkas av ideologierna hos olika grupper i samhället, som 

på olika sätt kan påverka medierna. 

 

Den större delen av nyhetsvärderingen i själva produktionen av nyheter äger rum under 

arbetet på nyhetsredaktionerna. Både urvalet och bearbetningen av nyheter påverkas och 

skiljer sig mellan olika medium. Även den målgrupp som kanalen/programmet riktar sig 

till kan påverka hur nyheterna utformas. Troligt är att underhållning i tv har påverkat 

urvalet och formen på tv-nyheterna. (Hvitfelt, 1989) 

 

Enligt Hvitfelt (1989) omformas verkligheten på minst tre huvudsätt, då nyheterna görs. 

1. Händelser och förhållanden i verkligheten omformas till medieform. Mediets typ, 

egenskaper och attribut påverkar hur verkligheten beskrivs i nyheterna. 

2. Endast en liten del av allt som händer rapporteras i nyheterna. Det urval som görs 

påverkar vad vi som tittare får reda på. 
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3. Nyheterna genomgår en bearbetning. Formen som nyheterna presenteras i är en 

karaktäristisk form för var och en av de olika medieformerna. Formen påverkar 

hur verkligheten, som ligger bakom, uppfattas av publiken.  

 

3.2 Nyheter i public service och kommersiell tv 
Forskaren Djerf-Pierre (2000) har forskat om nyheter i public service och kommersiell tv. 

Jag ska i det här avsnittet summera hennes artikel ”Squaring the circle: public service and 

commercial news on Swedish television 1956-99” som handlar om hur public service och 

kommersiell tv i Sverige har utvecklats under senare delen av 1900-talet. 

 
Tv-nyheterna har sett olika ut över tid. I Aktuellt i SVT under 1958 och 1960 dominerade 

”lätta” eller ”mjuka” nyheter, sport, olyckor och rapportering kring brott, alltså s.k. 

nyheter av allmänintresse. Dessa upptog 50 % av rapporteringen medan 30 % var vad vi 

kallar ”traditionella” nyheter, såsom politik, ekonomi och internationella händelser. 

 

Nyhetsredaktionerna försökte att undvika kontroversiella nyheter i början. Under den 

första tiden rapporterade man inte om några politiska inrikesnyheter alls. När någon 

politiker medverkade handlade det oftast om svensk utrikespolitik. Under slutet av 1960-

talet ändrades dock detta och då blev kontroversiella nyheter – politiska och andra 

frekventa inslag i nyheterna.  

 

Under 1970-talet blev nyheterna mer dominerade av ”hårda”, ”dåliga” nyheter. 

Internationella nyheter, ekonomi och arbetsmarknadsnyheter dominerade innehållet i 

SVT: s nyhetsprogram TV-nytt, Aktuellt och Rapport. Från sent 1960-tal till 1980 låg 

också fokus av nyhetsrapporteringen på ”negativa” nyheter.  

Kriteriet för att nyheter skulle komma med i programmen på 1970-talet var deras 

”viktighet” för tittarna. Från mitten av 1980-talet låg fokus mera på ”mjukare” nyheter 

och mera sensationella inslag i Rapport och Aktuellt. Olyckor, brott, underhållning och 

allmänintresse var profilen. 
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När den kommersiella kanalen TV4 började sända nyheter var dessa ännu ”mjukare” och 

mer sensationella än SVT: s nyheter. Under TV4: s första år (1991-1995) var 50 % av 

inslagen av allmänintresse medan den siffran var 65 % för Rapport. Det fanns även 

skillnader i vilka personer som intervjuades i de båda kanalerna.  

 

I TV4 använde man ”vanligt” folk istället för personer från myndigheter och liknande. På 

1990-talet blev det också vanligt att journalister intervjuade journalister. Detta var till en 

början mer vanligt på TV4 men Aktuellt började snart använda sina egna reportrar som 

”experter” inom olika områden. 

 

Skillnaden mellan Nyheterna och Rapports urval av nyheter och val av personer som 

intervjuades blev mindre tydligt efter ett tag. 1995 var den största skillnaden mellan 

programmen att det förekom mindre politiker i Nyheterna än i Rapport och Aktuellt och 

att TV4 hade mindre politiska nyheter och mer brottsnyheter. I det stora hela var nyheter 

av allmänintresse mer vanligt i SVT: s nyhetsprogram än i TV4. 

 

TV-nyheter har utvecklats som genre från 1950-talet till 1990-talet. Det som har 

förändrats mest är sättet som nyheterna berättas på. Även tekniken har gjort sitt till och 

bilder, ljud och kommunikationen har utvecklats till det bättre. Sedan 1970-tal har man 

berättat nyheter på ett annat sätt än tidigare. Man började då bli ”djupare” i berättandet.  

 

Bakgrundsinformation, analyser och åsikter, ståndpunkter från olika håll redovisades i 

nyhetsprogrammen, till skillnad mot innan. Den största ambitionen med nyhetsförmedling 

var att informera och bilda publiken. Även reportrarnas roll i nyhetsförmedlingen 

förändrades under den här tiden, från att ha varit ganska passiva blev de mer aktiva och 

fick agera mera kritiskt i rapporteringen av nyheterna. De skulle vara på ”den lilla 

människans” sida. Teknikens utveckling gjorde att bilder från olika händelser var lättare 

att få tag på.  
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Även korrespondenter från nyhetsprogrammen kunde finnas med direkt i sändningen 

vilket gjorde det lite mera speciellt mot innan. Även riktiga bilder från händelser blev 

viktiga i nyhetsrapporteringen. 

 

Under sent 1980-tal eller början av 1990-talet förändrades sättet att berätta nyheter på 

ännu en gång. Nu skulle berättandet ske i en ”underhållningsanda”. Det var TV4 som 

gick ut med att marknadsföra sitt nyhetsprogram Nyheterna så men Aktuellt och Rapport 

var egentligen först, även om de inte talade om det lika tydligt.  

 

Redan i slutet av 1980-talet kunde tecken på detta anas i SVT. Att få publiken intresserad 

genom att använda mer personliga formuleringar, för att fånga tittarna och kanske 

informera om hur det påverkar varje individ blev allt vanligare. Konkreta, praktiska och 

vardagliga problem blev vanligare i nyheterna medan viktiga katastrofer var mindre 

uppmärksammade på både SVT och TV4. Nyheternas framtoning tog ställning med 

folket mot ”eliten” i samhället.  

 

En ännu nyare stil, typ av berättande i form av personifiering och kändisar i nyheterna har 

också blivit allt vanligare under senare år. Själva urvalet av nyheter har inte ändrats så 

mycket men sättet att berätta och presentera dem på har ändrats flera gånger under åren. 

”Lättare” nyheter är också något som har blivit allt vanligare. Vi tror att det var mindre 

vanligt med den här typen av nyheter förr men faktum är att det var mer ”lätta” nyheter 

under 1950- och 1960-talen än vad Nyheterna hade under 1990-talet! 

 

Man kan sammanfatta nyhetsvärderingens historia med att säga att det har gått i en cirkel. 

Från att ha fokuserat på ”mjuka” och sensationella nyheter till att fokusera på ”hårda” - 

nyheter och allmänintresse och sedan tillbaka till de ”mjuka” och sensationella igen.  

 

Att nyhetsrapporteringen har förändrats och att de kommersiella kanalernas nyheter ser ut 

på det sätt de gör har inte bara med deras organisationsform och ekonomi att göra. Även 

publiken och samhället är med och formar nyheterna.  

   



 
 
Frida Klaxman  17 
Rapport och Nyheterna – en innehållsanalys av deras gemensamma nyheter 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
Karlstads universitet – 2006 
 

 
 
Idag är nyheterna mera fragmenterade än tidigare och det har sin förklaring i dagens 

samhälle och vad som efterfrågas från publiken.  

 

I kommersiell tv är förstås tittarsiffror viktigt men även inom Public-service är detta en 

del i arbetet på nyhetsredaktionerna, de tittar på vilka tittarsiffror deras program har. 

Utbudet har blivit alltmer anpassat till publiken och man bryr sig mer om vad publiken 

vill ha än vad man gjort tidigare. Innan avgjorde kanalerna vad tittarna ”behövde” men nu 

ger man dem vad de vill ha istället. Att granska myndigheter och stå på medborgarnas 

sida är vanligt inom både SVT och TV4. 

 

Egentligen kämpar SVT och TV4 mot samma mål och deras nyhetsredaktioner är ganska 

lika. När TV4 startade sin verksamhet kom många journalister från SVT och började 

jobba där. De hade då traditionerna och ”andan” från Public service-tv. Även VD: n för 

TV4 började sin karriär inom SVT, så hans uppgift att marknadsföra TV4 som ”en 

kommersiell public service – kanal kanske inte var så svårt”. (Djerf-Pierre, 2000: 239-

258) 

 

3.3 Sammanfattning 
Det är ett faktum att vi bör se på tv-nyheter som en bild av verkligheten, ingen spegelbild 

utan en konstruerad bild. Trots många teorier om hur nyheterna som visas i tv väljs ut så 

tror jag dels att redaktionerna påverkas mycket av varandra, när det gäller val av 

händelser men också att de personer som har makt på tv-kanalerna påverkar mycket. SVT 

och TV4 har uppenbarligen påverkats av varandra under åren, på olika sätt. Även 

samhället och tittarna har påverkat hur nyheterna väljs och framförallt hur de presenteras. 

Det Djerf-Pierre (2000) skriver om att nyheterna förr gav tittarna vad de behövde och nu 

ger de dem det de vill ha, det tycker jag säger mycket om nyheternas utveckling. Jag antar 

att det handlar om att mycket i dagens samhälle ska gå så fort och det händer något hela 

tiden så vi vill gärna har uppseendeväckande nyheter som är lätta att ta in. Detta hänger 

samman med tittarsiffror, vilket är viktigt för alla tv-kanaler.  
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4 Metod 

För den här undersökningen valdes en blandning av den kvantitativa metoden och den 

kvalitativa. En del av insamlingen av material är av kvantitativt slag, såsom räkning av 

nyheter, tidtagning av inslag, placering av nyheter osv. Andra delar där själva innehållet i 

nyheterna analyseras är av kvalitativt slag. Syftet med undersökningen är att försöka 

förklara hur nyhetsredaktionerna värderar sina nyheter. Jag sammanställde all information 

av de nyhetssändningar som jag hade valt att analysera i tabeller, en för varje program. 

Sedan gjorde jag olika jämförelser mellan Rapport och Nyheterna och ställde 

informationen om programmen mot varandra.   

 

4.1 Den kvantitativa metoden 
Rötterna för den kvantitativa analysmetoden finns i USA. Under tidigt 1900-tal 

utformades en teknik för att föra löpande statistik över massmediernas innehåll och dess 

förändring. Man ville under 30- och 40-talen undersöka mediekonsumenternas attityder 

och om medieinnehållet påverkade dessa. 

 

Under andra världskriget utvecklades den kvalitativa metoden till en mer formaliserad 

metod, genom bl.a. Harold Lasswels studier av politiska symboler och propagandateknik. 

Från 50-talet fortsatte utvecklingen av analysmetoden mot en mer teoretisk förankrad 

metod. År 1952 kom den första översikten över samhällsvetenskapligt inriktad 

innehållsanalys: Content Analysis in Communication Research av Bernhard Berelsons. 

 

I Sverige har viktiga studier av massmedieinnehåll gjorts av bl.a. Stig Hadenius, Håkan 

Hvitfeldt, Lennart Weibull och Jörgen Westerståhl. Fokus i studierna har för det mesta 

varit på nyhetsinnehåll. (Nilsson, 2000) 
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4.2 Innehållsanalys 
I Content Analysis in Communication Research av Bernhard Berelsons från 1952 finns 

följande definition av innehållsanalysen: 

 

”Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och 

kvantitativa beskrivandet av manifest kommunikationsinnehåll” (Nilsson, 2000:113) 

 

I citatet finns fyra begrepp som kom att bli grundläggande för den kvantitativa 

innehållsanalysen: 

 

- Objektivitet innebär att analysen av ett innehåll i massmedia ska vara oberoende av 

den forskare som utför den. En annan forskare ska kunna göra samma analys och nå 

samma resultat. 

 

- En förutsättning för objektivitet är systematik. Analysens tillvägagångssätt ska vara 

klart definierat innan själva analysen sätts igång. Material och omfattning för 

analysen bör vara insamlat och bestämt innan. 

 

- Kvantitet innebär att variablerna i analysen ska kunna beskrivas kvantitativt, det ska 

gå att fastställa statistiska samband (Nilsson, 2000: 113f). Man strävar efter att ge en 

siffermässig beskrivning av materialet (Østbye m fl., 2004: 214). 

 

- Att innehållet i analysen ska vara manifest innebär att man begränsar analysen till 

det som finns tillgängligt för varje iakttagare. På detta sätt minskar risken att man 

tolkar dolda budskap. (Nilsson, 2000) 
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Genom att göra en innehållsanalys försöker forskarna uppfylla följande fem syften: 

1. Beskriva mönster och tendenser i utvecklingen av medieinnehåll. 

2. Testa hypoteser kring urvalskriterier, mål och arbetsmetoder i medierna. 

3. Jämföra mediernas innehåll med den verkliga världen. 

4. Undersöka hur medierna framställer olika samhällsgrupper. 

5. Dra slutsatser om mediernas effekter. (Østbye m fl., 2004:214) 

 

Resultaten från en innehållsanalys blir normalt i termer av omfång och förekomst dvs. hur 

stor del av innehållet där en viss egenskap finns och hur ofta någonting förekommer i det 

aktuella materialet (Nilsson, 2000: 114f). 

 

4.3 Deskriptiv, kvalitativ innehållsanalys 
En deskriptiv innehållsanalys har som syfte att förklara medieinnehållet. Kvalitativ 

innehållsanalys är ett samlingsnamn för en mängd olika texttolkningstraditioner, där den 

deskriptiva är en del. Men det är sällan bara en beskrivning eller förklaring av ett innehåll 

görs utan att man på något sätt gör en jämförelse i samband med detta, med t.ex. innehåll 

i ett andra medier. (Johansson, 1993: 3ff) I min undersökning förklarar jag innehållet i 

Rapport och Nyheterna och jämför det med varandra.  

 

Att det ibland är lämpligt att blanda kvantitativ och kvalitativ metod är något som även 

Denis McQuail (1994) tar upp. De olika metoder som finns är lämpliga för olika typer av 

analyser. I en innehållsanalys där man sammanställer information och jämför med något 

annat innehåll, (t ex i ett annat program) kan det vara nödvändigt att använda någon mer 

typ av metod för att kunna förklara innehållet på ett kvalitativt sätt. Det kan vara befogat 

att lämna den klassiska ”Berelsonska” innehållsanalysen. (McQuail, 1994) 

 

Studier av massmediernas innehåll kan delas upp i två typer. Den ena söker förklara 

innehållet utifrån bakomliggande faktorer som påverkar. Exempel på detta kan vara 

medieföretagens organisation och ägarförhållanden eller samhällets ideologier. 
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Det är denna typ av studie som den här uppsatsen delvis innehåller. Den andra typen av 

studier angriper frågorna från andra hållet, de utgår alltså från medieinnehållet. De 

belyser hur innehållet kan påverka individer och samhälle. (Nilsson, 2000) 

 

Syftet med en innehållsanalys är inte att fånga det unika. Förenklingar är nödvändiga och 

innehållsanalysens syfte är alltid att visa på generella mönster som kan representera hela 

materialet. (Nilsson, 2000) Det är nästan alltid givande med s.k. ”volymmätning”. När det 

gäller tv är det längden på inslaget eller programmet som mäts, i minuter eller sekunder.  

 

När det handlar om att analysera nyheter i radio, tv och tidningar är vi ofta intresserade av 

hur högt prioriterade de olika ämnena är. I radio- och tv-nyheter kan vi se ordningsföljden 

på inslagen som ett uttryck för prioritering av hur viktiga nyheterna anses. Vanligtvis blir 

de två till fyra viktigaste händelserna snabbt omnämnda i början av sändningen. Längden 

på inslaget i tv-nyheterna är också ett uttryck för prioritering. (Östbye m fl., 2004: 222ff) 

4.4 Material och tillvägagångssätt 
Först bestämdes vilka nyhetssändningar som skulle analyseras i uppsatsen, samt hur 

många veckor som skulle analyseras. Under tre veckor, på vardagarna spelades sedan 

Rapport kl.19.30 (SVT1) och Nyheterna kl.22.00 (TV4) in. Inspelningarna av 

nyhetsprogrammen påbörjades måndag v 16 och avslutades fredag v 18. Sammanlagt 

blev det 30 program, 15 vardera av Rapport och Nyheterna. 

 

Innan informationen började samlas in och sammanställas testades en tabell under tre test 

- dagar. För att lättare kunna överblicka materialet och jämföra gjordes en tabell med 

olika kolumner där de olika uppgifterna för varje program fördes in. Efter att det visat sig 

att de båda nyhetsprogrammen innehåll ett tillfredställande antal inslag som behandlade 

samma ämnen och att all information som ville fångas i tabellerna kom att få en egen 

rubrik användes denna tabell fortsatt.   
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Tabellerna innehöll kolumner med rubrikerna: 

- Nyhetsprogram (Rapport eller Nyheterna). 

- Datum då programmet sändes. 

- Ämne/händelse Vad handlar inslaget eller telegrammet om? 

- Typ Vad är det för typ, inslag eller telegram? 

- Längd Hur långt är inslaget eller telegrammet? 

- Personer/källor Vilka har intervjuats och vilka källor grundas uppgifterna på? 

- Övrigt Under denna kolumn finns sådant som ansågs vara något utöver den 

”vanliga” nyhetsrapporteringen, t ex en utsänd reporter. 

 

Sammanlagt var det 338 inslag, 233 i Rapport och 105 i Nyheterna. Av dessa var det 46 
nyheter som var gemensamma för programmen. 
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5 Resultat 

Här har jag sammanställt alla inslag som SVT och TV4 har haft om samma ämnen under 

tre veckor. I varje tabell ryms en dag, där ämnet/händelsen anges först, sedan SVT och 

TV4 var för sig där placeringen i sändningen, tiden på inslaget/telegrammet och vilken 

typ det var framgår. Efter det finns en tabell där personerna/källorna för 

inslaget/telegrammet framgår. Under tabellen redovisas det som jag kallar övrigt, såsom 

reportrar i andra länder eller något annat som är speciellt. Efter varje dag kommenterar 

jag innehållet. Observera att jag ibland använder SVT och TV4 som benämning, men det 

handlar som bekant om Rapport i SVT och Nyheterna i TV4. 

 
Förklaring till fortkortningar i tabellerna: 

Pl – Plats i sändningen 

Lä – Längd på inslaget/telegrammet 

Typ – Typ av rapportering 

Pers/källor – Personer och/eller källor 

T+B – Telegram med bilder 
 
 
 

2006-04-17 
Ämne/Händelse: SVT pl/lä/typ: TV4 pl/lä/typ: SVT pers/källor: TV4 pers/källor: 
A. Självmordsbombare i 
Israel 

Plats: 1  
Längd: 2m56s 
Typ: Inslag 

Plats: 1  
Längd:2m32s 
Typ: Inslag 

Israelisk polis 
Talesman Jihad 
Israeliska regeringens 
talesman 

Ögonvittne 
Talesman Hamas 
Talesman Vita 
Huset 

B. Översvämning  i 
Donau 

Plats: 5  
Längd: 2m11s  
Typ: Inslag 

Plats: 5  
Längd:23s 
Typ: T+B 

Enskild individ Inga källor 

C. Protester i Nepal mot 
det kungliga enväldet 

Plats: 6  
Längd: 25s 
Typ: Inslag 

Plats: 4 
Längd: 27s 
Typ: T+B 

Tysk turist Inga källor 

D. Sandstorm i Peking  Plats: 7  
Längd: 26s 
Typ: T+B 

Plats: 6  
Längd: 20s 
Typ: T+B 

Inga källor Inga källor 

 
Kommentar: Rapport och Nyheterna använder sig av olika personer/källor för inslag A.  
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2006-04-18 
Ämne/Händelse: SVT pl/lä/typ: TV4 pl/lä/typ: SVT pers/källor: TV4 pers/källor: 
A. Vårbudgeten Plats: 1    

Längd: 2m19s 
Typ: Inslag 

Plats: 1   
Längd: 2m40s 
Typ: Inslag 

Utdrag ur budgeten 
Partiledare 

Finansministern 
Utdrag ur budgeten 

B. Vårbudgeten 
”analys” 

Plats: 2  
Längd: 6m14s 
Typ: Inslag 

Plats: 2  
Längd:1m58s 
Typ: Inslag 

Analytiker från 
banker 
Siffror från AMS 
Finansministern 
Arbetsförmedlingen 

Partiledare (m) 
Riksdagsledamöter 
(fp), (kd), (c) 

C. Översvämmnin- 
gar,  Donau 

Plats: 3  
Längd: 1m33s 
Typ: Inslag 

Plats: 6  
Längd: 29s 
Typ: T+B 

Evakuerad 
Rumänien 

Inga källor 

 
Övrigt: För inslag A hade SVT grafik i studion över arbetslösheten i Sverige och för 
inslag B hade de också grafik som handlade om antalet arbetslösa ungdomar. TV4 hade 
sin politiska kommentator Lena Smedsaas i studion för att kommentera budgeten, efter 
inslag A och B. 

 
Kommentar: När det gäller inslagen om vårbudgeten (A och B) så skiljer sig SVT och 
TV4 lite åt. SVT har lagt betydligt längre tid på ”analysen” av budgeten och ”vinklar” 
diskussionen åt arbetslösheten, vilket framgår i personer/källor. Annars är själva 
upplägget av händelsen lika varandra, både SVT och TV4 har delat upp rapporteringen i 
två delar, med mer information i första delen och ”analys” i andra. TV4 hade dessutom 
sin politiska kommentator i studion.  
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2006-04-19 
Ämne/Händelse: SVT pl/lä/typ: TV4 pl/lä/typ: SVT pers/källor: TV4 pers/källor: 
A. Dom i HD för 
sjuksköterska 

Plats: 1    
Längd: 2m5s 
Typ: Inslag 

Plats: 1  
Längd: 3m5s 
Typ: Inslag 

Arkivbilder  
Vice ordf. 
Vårdförbundet 
Stf general dir 
HSAN 
Sköterskans 
advokat 

Sköterskan (dold) 
Socialstyrelsen 
Intensivvårdssjuk- 
sköterska 
Barnsjuksköterska 

B. Utfrågning i KU 
av Persson om 
utnämningspolitik 

Plats: 5  
Längd: 2m11s 
Typ: Inslag 

Plats: 2  
Längd: 2m4s 
Typ: Inslag 

KU-utfrågaren 
Ledamot KU 
Göran Persson 

Göran Persson 
Ledamot KU 

C. Gorillaungen 
Enzo visades upp 

Plats: 10 
Längd: 56s 
Typ: Inslag 

Plats: 8  
Längd: 1m39s 
Typ: Inslag 

Zoologisk chef 
Kolmården  

Zoolog Kolmården 

D. Italiens högsta 
domstol – resultat av 
valet 

Plats: 13  
Längd:17s 
Typ: T+B 

Plats: 3  
Längd: 1m53s 
Typ: Inslag 

Inga källor Presskonferens med 
Romano Prodi 

 
Övrigt: TV4 redogör bakgrund för inslag B och har besökt Astrid Lindgrens barnsjukhus 
för kommentarer om domen. Sjuksköterskan har intervjuats i TV4 men visar endast 
ryggen och har förvrängd röst. I inslag B visar TV4 en sovande åhörare från KU-förhöret. 

 
Kommentarer: SVT och TV4 har samma förstanyhet (A), TV4 har pratat med 
sköterskan vilket är intressant för händelsen. SVT har pratat med hennes advokat och de 
har ungefär lika många källor. TV4 redogör för bakgrund till domen och pratar med 
sköterskor om vad det innebär för dem med domen. TV4 (B) visar en åhörare under KU-
utfrågningen som sitter och sover i bänken. Det ger en negativ bild för tittarna.  
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2006-04-20 
Ämne/Händelse: SVT pl/lä/typ: TV4 pl/lä/typ: SVT pers/källor: TV4 pers/källor: 
A. Toppmöte, USA 
och Kina 

Plats: 1  
Längd: 3m38s 
Typ: Inslag 

Plats: 3   
Längd: 1m40s 
Typ: Inslag 

Bushs (ur tal) 
Jintao (ur tal) 
Analytiker USA 
kongress 

Bush (ur tal) 

B. Nepal, 3-4  
människor har 
skjutits till döds 

Plats: 3  
Längd:27s 
Typ: T+B 

Plats: 4  
Längd: 27s 
Typ: T+B 

Inga källor Inga källor 

 
Kommentarer: För toppmötet (A) har SVT prioriterat det och lagt det först, lagt längre 
tid på inslaget och de visar ur Bush och Jintaos tal samt att de har pratat med en 
analytiker. TV4 har lagt detta som 3: e, har mindre tid för händelsen och enbart Bushs tal.  

 
 

 
2006-04-21 
Ämne/Händelse: SVT pl/lä/typ: TV4 pl/lä/typ: SVT pers/källor: TV4 pers/källor: 
A. Nepal – kungen 
ger upp och lämnar 
makten till folket 

Plats: 2  
Längd: 1m46s 
Typ: Inslag 

Plats: 3 
Längd: 1m53s 
Typ: Inslag 

Ur Kungens tal Ur kungens tal 
Politisk analytiker 
Katmandu 

B. Man hittad på 
flotte i Skagerak 

Plats: 3  
Längd: 1m12s 
Typ: Inslag 

Plats: 4  
Längd: 1m9s 
Typ: Inslag 

Sjöpolisen Kapten på Norskt 
fartyg 
Man (oläslig skylt) 

C. Massvaccination 
i Västerås mot 
hjärnhinn- 
inflammation 

Plats: 5  
Längd: 33s 
Typ: Inslag 

Plats: 1  
Längd: 1m29s 
Typ: Inslag 

Skolöverläkare 
Västerås 

Smittskyddsläkare 
Västmanland 

D. Straffen höjda för 
rån mot 
värdetransport 
Akalla 

Plats: 6  
Längd: 28s 
Typ: T+B 

Plats: 6  
Längd: 21s 
Typ: T+B 

Arkivbilder (rånet) Arkivbilder (rånet) 

 
Övrigt: Den man som TV4 pratat med i inslag B ser man inte skylten på pga. textning 
från norska till svenska för inslag C har TV4 information om hur spridning går till samt 
statistik över sjukdomen. 

 
Kommentarer: För B har mannen som TV4 har pratat med på telefon en skylt som blir 
oläslig för tittaren pga. att han pratar norska som TV4 översatt till svenska. 
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2006-04-24 
Ämne/Händelse: SVT pl/lä/typ: TV4 pl/lä/typ: SVT pers/källor: TV4 pers/källor: 
A. Explosioner i 
Dahab, Egypten 

Plats: 11  
Längd:20s 
Typ: Telegram 

Plats: 1   
Längd: 2m9s 
Typ: Inslag 

Uppg. från 
Egyptisk polis 

Bilder från CNN 
VD Kilroy Travels 
Uppg. från svenskar 
som ska till Dahab 

B. Bilbomb och 
attentat i Bagdad 

Plats: 12  
Längd: 14s 
Typ: T+B 

Plats: 5  
Längd: 32s 
Typ: T+B 

Inga källor Uppg. från Irakiska 
inrikesdepartementet 

 
Kommentarer: Placeringarna den här dagen är uppseendeväckande. Händelsen i 
Egypten (A) har TV4 som 1: a medan SVT har lagt händelsen på 11: e plats. Anledningen 
till detta kan vara att när Rapport sändes kl.19.30 hade man få uppgifter från Egypten, 
eftersom explosionerna nyss hade hänt. Man hade inte mer än ett kort telegram på 20s, 
kanske var det anledningen till att det placerades så sent i sändningen. När Nyheterna i 
TV4 kl.22.00 skulle sända hade de fått mer uppgifter och hade ett inslag på drygt 2min. 
De har även fått bilder och hunnit prata med lite folk om händelsen. Händelse B har TV4 
placerat tidigare än SVT och TV4 har också källor. 
 

 
 

2006-04-25 
Ämne/Händelse: SVT pl/längd: TV4 pl/längd: SVT pers/källor: TV4 pers/källor: 
A. 10 pers gripna 
för terrorattentatet i 
Dahab igår 

Plats: 1  
Längd: 2m50s 
Typ: Inslag 

Plats: 2   
Längd: 2m15s 
Typ: Inslag 

Ögonvittne (turist) 
Dahab-bo 

Turist Dahab 
Dahab-bo 
Forskare FOI 

B. Bro rasad i 
Aalborg, Danmark. 
En död, 5-7 pers 
skadade 

Plats: 16  
Längd: 20s 
Typ: T+B 

Plats: 4  
Längd: 21s 
Typ: T+B 

Inga källor Inga källor 

C. Mamman till den 
3-årige pojke som 
dog för att han inte 
fick läkarvård 
riskerar åtal, är ej 
ps-sjuk 

Plats: 11  
Längd: 19s 
Typ: T+B 

Plats: 6  
Längd: 19s 
Typ: Telegram 

Uppg. enl. 
Rättsmedicinalverket 

Inga källor 

 
Övrigt: SVT har två inslag ytterligare (placerat 2 och 3) med anledning av A 
(terrorattentaten). Inslag 2 handlar om tidigare attentat (2m16s) och nr 3 är ett telegram 
från svenska UD: s (13s). TV4 har i inslaget A kartor och info om tidigare attentat. 

 
Kommentarer: Dagen efter händelsen i Egypten har både SVT och Rapport längre 
inslag angående händelsen och gripna personer (A). TV4: s inslag är något kortare men 
de har en forskare som källa, utöver de personer som är lika för programmen. Efter A har 
SVT ytterligare 2 inslag som handlar om attentaten i Egypten (se övrigt). TV4 har i 
inslaget A med kartor och info om tidigare attentat. Telegrammet med bilder (B) är 
snarlika för SVT och TV4 men SVT har placerat det på 16: e plats medan TV4 har det 
som 4: e.  
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2006-04-26 
Ämne/Händelse: SVT pl/lä/typ: TV4 pl/lä/typ: SVT pers/källor: TV4 pers/källor: 
A. 2 män hittats 
mördade i Surte 
utanför Göteborg 

Plats: 4  
Längd: 25s 
Typ: T+B 

Plats: 6   
Längd: 22s 
Typ: T+B 

Inga källor Inga källor 

B. 20 år sedan 
Tjernobylkatastrofen 
minnesgudstjänster 

Plats: 13  
Längd: 30s 
Typ: T+B  

Plats: 4  
Längd:17s 
Typ: T+B 

Inga källor Inga källor 

 
Övrigt: SVT har två inslag ytterligare angående B (20 år sedan Tjernobylkatastrofen) 
placerade som 2 och 3. Nr 2 handlar om att det var Sverige som slog larm om olyckan 
(2m8s) och nr 3 om att Ukraina satsar på kärnkraft igen (2m49s).  

 
Kommentarer: Intressant är att de bägge händelserna är telegram med bilder, alltså är 
inga inslag lika för programmen. SVT har placerat B sent i sändningen, på 13: e plats 
medan TV4 har der redan på 4: e. 

 
 

 
2006-04-27 
Ämne/Händelse: SVT pl/lä/typ: TV4 pl/lä/typ: SVT pers/källor: TV4 pers/källor: 
A. Israel protesterar 
mot att Sverige drar 
sig ur flygövning 

Plats: 5  
Längd: 2m58s 
Typ: Inslag 

Plats: 3  
Längd: 2m33s 
Typ: Inslag 

Ambassadör Israel 
Göran Persson 
Partiledare (m) 

Israels ambassadör 
Göran Persson 
Ordf. 
försvarsutskottet (c) 

B. Dom i 
Vitryssland mot 
oppositionsledaren 
Alexander 
Milinkevic 

Plats: 6  
Längd: 20s 
Typ: T+B 

Plats: 5  
Längd: 24s 
Typ: T+B 

Inga källor Inga källor 

C. Åtal mot 
kinesiskt par som 
misstänks ha 
smugglat 46 barn till 
Sverige 
 
 
 
 

Plats: 12  
Längd: 29s 
Typ: ?? 

Plats: 1  
Längd: 2m26s 
Typ: Inslag 

Inga källor Ljudupptagning 
Polisens förhör 
Kammaråklagare 
Bilder ur 
förundersökningen 
Mannens försvarare 

D. Åtalet mot den  
s.k. Hagamannen 
blir om ca 1 mån. 
Rättspsykiatrisk 
undersökning först 

Plats: 13  
Längd: 19s 
Typ: T+B 

Plats: 7  
Längd: 16s 
Typ: Telegram 

Inga källor Inga källor 

 
Övrigt: TV4 har ett inslag som hör ihop med C (som 2: e) som handlar om att åtalet tas 
upp även i Kina (2m35s).  De har en reporter i Kina och händelsen ska diskuteras i 
Nyhetsmorgon 2006-04-28. Angående D nämner TV4 den s k Hagamannen vid namn, 
vilket inte SVT gör. 
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Kommentarer: Intressant att TV4 har C som 1: a nyhet medan SVT har placerat 
händelsen som 12: e. TV4 lägger också nästan 2 min mer än SVT på rapporteringen kring 
detta och har flera källor. TV4 har ett inslag efter C som 2: e inslag som också handlar om 
samma ämne som C. De har en reporter i Kina och händelsen ska diskuteras i 
Nyhetsmorgon 2006-04-28. Angående rapporteringen kring Hagamannen (D) så placerar 
TV4 händelsen tidigare än SVT och TV4 nämner Hagamannen vid namn, vilket inte SVT 
gör.  

 
 
 

2006-04-28 
Ämne/Händelse: SVT pl/lä/typ: TV4 pl/lä/typ: SVT pers/källor: TV4 pers/källor: 
A. IAEA kritiserar 
Iran för att de 
fortsatt anrikar uran 

Plats: 4  
L: 4m47s 
Typ: Inslag 

Plats: 3  
Längd: 1m51s 
Typ: Inslag 

FN-ambassadör 
USA 
Reporter 
Washington, USA 
Reporter Teheran, 
Iran 

President Iran 
Bush 
Arkivbilder 

B. 9 vänsterpartister 
uteslutna ur partiet 
för att ha kandiderat 
för Solidariskt 
Uddevalla 

Plats: 7  
Längd:28s 
Typ: Telegram 

Plats: 1  
Längd: 2m28s 
Typ: Inslag 

Inga källor Partisekreterare (v) 
Kandidat solidariskt 
Uddevalla 
Ledamot 
partistyrelsen 

 
Övrigt: I inslag A har SVT en reporter i USA och en i Irak. 

 
Kommentarer: För A har SVT två reportrar utsända, en i USA och en i Irak, de lägger 
längre tid än TV4 på händelsen, men de har placerat den på 4: e plats, TV4 har den på 3: 
e. Den händelse som TV4 har som 1: a (B), har SVT på 7: e plats. Tv4 har gjort ett inslag 
som är 2 minuter längre än SVT: s telegram.  
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2006-05-01 
Ämne/Händelse: SVT pl/lä/typ: TV4 pl/lä/typ: SVT pers/källor: TV4 pers/källor: 
A. Urartad gatufest i 
Stockholm 

Plats: 1  
Längd: 29s 
Typ: T+B 

Plats: 1  
Längd: 3m12s 
Typ: Inslag 

Inga källor Presstalesman 
Polisen Stockholm 
3 enskilda individer 

B. Göran Perssons 
1: a majtal 

Plats: 2  
Längd: 2m24s 
Typ: Inslag 

Plats: 3  
Längd: 2m32s 
Typ: Inslag 

Åskådare (barn 
+mamma) 
Göran Persson 
Ung kvinna (s) 

 

Göran Persson 
Fanbärare Byggnads

C. 1: a majtalet i 
Göteborg enl. trad. 
Av LO:s ordf. 

Plats: 3  
Längd: 2m54s 
Typ: Inslag 

Plats: 4  
Längd: 2m36s 
Typ: Inslag 

Ordförande LO 
2 åskådare 

2 åskådare 
Ordförande LO 

D. Partiledaren Lars 
Ohlys (v) majtal  

Plats: 4  
Längd: 2m29s 
Typ: Inslag 

Plats: 5  
Längd: 15s 
Typ: T+B 

5 enskilda individer 
Representant från fi 
Partiledare (v) 

Inga källor 

E. En 27-årig man, 
dömd för sexuella 
övergrepp mot barn 
rymde under 
permission 

Plats: 6  
Längd: 30s 
Typ: Inslag 

Plats: 2  
Längd: 1m3s 
Typ: Inslag 

Stationsbefäl 
Södertörnspolisen 

Stationsbefäl 
Södertörnspolisen 

F. Terrorattacker i 
Indiska Kashmir 

Plats: 11  
Längd: 30s 
Typ: T+B 

Plats: 6  
Längd: 1m5s 
Typ: T+B 

Inga källor Inga källor 

 
Övrigt: För SVT: s inslag C och D fanns K-G Bergström (politisk kommentator) i 
studion. TV4 hänvisar till sin hemsida angående E och om mannens signalement och tfn 
nr till polisen. 

 
Kommentarer: Angående gatufesten i Stockholm (A) så kan det handla om att SVT inte 
har fått så mycket information innan sändning, då detta inträffade på kvällen. De har dock 
lagt telegrammet som 1: a, precis som TV4 som har ett inslag om händelsen och har 
pratat med flera personer och polisen. SVT har pratat med ett barn (B), man kan undra 
varför. För C och D hade SVT kommentator i studion (se övrigt). Tiden som SVT lagt på 
D är betydligt längre än vad TV4 har lagt, de har ett telegram om detta. TV4 lägger längre 
tid på E och hänvisar till sin hemsida för signalement och tfn nr till polisen. 
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2006-05-02 
Ämne/Händelse: SVT pl/lä/typ: TV4 pl/lä/typ: SVT pers/källor: TV4 pers/källor: 
A. Åtal väckt efter 
mordet på 10-åriga 
Bobby 

Plats: 1  
Längd: 2m39s 
Typ: Inslag 

Plats: 1  
Längd: 5m33s 
Typ: Inslag 

Polisens rekonstruktion 
Kammaråklagare 
Förundersökningsledare 

Kammaråklagare 
Arkivbilder 
Polisens 
rekonstruktionsvideo 
Brottsforskare och 
Barnpsykiater, 
Karolinska Inst. 

B. Den borgliga 
alliansens första 
gemensamma 
budget 

Plats: 2  
Längd: 2m21s 
Typ: Inslag 

Plats: 2  
Längd: 3m11s 
Typ: Inslag 

Partiledare (m) 
Göran Persson 
Partiledare (kd), (fp) 
Finansministern (s) 

Familjeekonom 
Föreningssparbanken 
Partiledare (kd), (m), (c) 
Ur budgeten 
Finansministern (s) 

 
Övrigt: TV4 hänvisar till diskussion kring A i Nyhetsmorgon 2006-05-03. 

 
Kommentarer: De två gemensamma nyheterna är placerade på samma ställen i både 
Rapport och Nyheterna. TV4 lägger ner mycket mera tid på A än vad SVT gör, de har 
även pratat med fler personer. De hänvisar även till diskussion i Nyhetsmorgon 2006-05-
03. 

 
 
 

2006-05-03 
Ämne/Händelse: SVT pl/lä/typ: TV4 pl/lä/typ: SVT pers/källor: TV4 pers/källor: 
A. Jordbävning i 
Stilla Havet 

Plats: 1  
Längd: 42s 
Typ: Telegram 

Plats: 1  
Längd: 20s 
Typ: Telegram 

Inga källor Inga källor 

B. 3 terrorist- 
misstänkta åtalas 
skulle angripa 
Livets Ord  

Plats: 2  
Längd: 2m15s 
Typ: Inslag 

Plats: 3  
Längd: 1m39s 
Typ: Inslag 

Inga källor Bilder från 
förundersökningen 
Pastor Livets Ord 

C. EU avbröt 
förhandlingarna 
med Serbien om ett 
ev. medlemskap 

Plats: 15  
Längd: 19s 
Typ: T+B 

Plats: 5  
Längd: 26s 
Typ: Inslag 

Inga källor Reporter i Paris 
Åklagare Haag-tribunalen 
EU:s 
utvidgningskommissionär 

D. Starka 
reaktioner efter 10-
åriga Bobbys död 

Plats: 3  
Längd: 2m10s 
Typ: Inslag 

Plats: 6  
Längd: 2m16s 
Typ: Inslag 

2 Malmbäcksbor 
Rektor 
Handskerydskolan 
Psykiatriker 

2 Nässjöbor 
Individ och 
familjeförvaltningen, 
Nässjö 
Rektor Handskerydskolan 

E. De borgliga  
partierna 
presenterade 
budgetförslag 

Plats: 8  
Längd: 2m47s 
Typ: Inslag 

Plats: 8  
Längd: 1m32s 
Typ: Inslag 

Partiledare (m) 
Partiledare (kd) 
Partiledare (fp) 
Partiledare (c) 

Partiledare (m) 
Partiledare (fp) 
Grafik 
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Övrigt: För inslag C har TV4 en reporter i Paris. 
 
 
 

 
Kommentarer: TV4 har bilder från förundersökningen också har de pratat med pastorn 
för Livets Ord (B). För inslag C har TV4 en reporter i Paris och har gjort ett inslag till 
skillnad från SVT, som har ett telegram. Angående E så är det bara vilka de har pratat 
med som skiljer, SVT har pratat med partiledare för samtliga partier medan TV4 bara har 
pratat med 2 av 4. 

 
 
 

2006-05-04 
Ämne/Händelse: SVT pl/lä/typ: TV4 pl/lä/typ: SVT pers/källor: TV4 pers/källor: 
A. Hamasminister 
till Sverige, har fått 
visum av UD 

Plats: 2  
Längd: 3m11s 
Typ: Inslag 

Plats: 1  
Längd: 2m16s 
Typ: Inslag 

Generalkonsul 
Jerusalem (på tfn) 
Partiledare (m) 
Ambassadör Israel 

 

Partiledare (m) 
Generalkonsul 
Jerusalem 
Riksdagsledamot 
(mp) 

 
Kommentarer: Det här är den enda dagen som SVT och TV4 har en enda händelse 
gemensamt. 

 
 
 

2006-05-05 
Ämne/Händelse: SVT pl/lä/typ: TV4 pl/lä/typ: SVT pers/källor: TV4 pers/källor: 
A. Israel kritiska 
mot att Sverige gett 
Hamasledaren 
visum 

Plats: 2   
Längd: 1m35s 
Typ: Inslag 

Plats: 3  
Längd: 1m50s 
Typ: Inslag 

Reporter i Jordanien 
(Utrikesministern 
citeras) 

Göran Persson 
Rättvisecentrum 
Malmö 
Utrikesministern 

B. Ombildning i 
Storbritanniens 
regering 

Plats: 6  
Längd: 2m6s 
Typ: Inslag 

Plats: 4  
Längd: 1m35s 
Typ: Inslag 

Oppositionsledare 
Fd Inrikesminister 

Avgående 
Inrikesminister 
Ledare konservativa 
partiet 

 
Övrigt: SVT har en reporter i Jordanien för inslag A. 
 
Kommentarer: Inga kommentarer. 
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5.1 Diagram och tabeller 
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Diagram 1: Antal gemensamma ämnen/händelser 
per vecka

v 16
v 17
v 18

 
Sammanlagt hade Rapport och Nyheterna 46 gemensamma ämnen/händelser. 

I genomsnitt var det 15 gemensamma nyheter per vecka. 
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Diagram 2: Antal inslag totalt för Rapport och Nyheterna per 
vecka

Rapport v 16
Nyheterna v 16
Rapport v 17
Nyheterna v 17
Rapport v 18
Nyheterna v 18
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Diagram 3: Antal inslag sammanlagt för Rapport och 
Nyheterna under hela perioden

Rapport
Nyheterna

 
 
 

Tabell 1: Typ av rapportering 
 

   Rapport  Nyheterna 
Inslag 163 (69 %) 76 (72 %) 
Telegram med bilder 54 (23 %) 23 (21 %) 
Telegram 16 (6 %) 6 (5 %) 
Sammanlagt 233st 105st 
 
 
 
 

Tabell 2: Inrikes och utrikesnyheter under hela perioden 
  

Rapport  Nyheterna  
    Inrikes:          Utrikes:         Inrikes:         Utrikes: 

Vecka 16 47 24 22 13 
Vecka 17 52 24 21 14 
Vecka 18 54 32 23 12 
Sammanlagt 153st  

(65 %) 
80st 

(34 %) 
66st  

(62 %) 
39st 

(37 %) 
 

 
En jämförelse mellan hur mycket i respektive nyhetsprogram som är lika med det andra 

visar att 19 % av Rapports innehåll är gemensamt med Nyheternas, medan 43 % av 

Nyheternas innehåll är gemensamt med Rapports. Nyheterna har alltså mer gemensamt 

med Rapport än tvärtom. 
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Rapport har 3 % gemensamma utrikesnyheter med Nyheterna och Nyheterna har 6 % 

gemensamma med Rapport.  

Innehållet i de gemensamma nyheterna domineras av utrikesnyheter, efter det är politik 

(26 %) och nyheter kring brott (21 %) vanligast. 

 

I följande tabeller behandlas information i de inslag som var gemensamma för Rapport 

och Nyheterna. 
 

Tabell 3: Antal inrikes- och utrikesnyheter 
   Inrikes         Utrikes 

Vecka 16 7 10 
Vecka 17 5 8 
Vecka 18 12 4 
Sammanlagt 22st 24st 
 

Tabell 4: Placering av nyheter i Rapport och Nyheterna 

Samma placering av nyhet 11st (23 %) 

Placering med 1-2 platser skillnad 19st (41 %) 

 

Tabell 5: Antal nyheter där inga källor anges 

Rapport 16st (34 %) 

Nyheterna 14st (30 %) 

 

Tabell 6: Typ av rapportering (inslag, telegram eller telegram med bilder) 

Samma typ av rapportering 35st (76 %) 

Olika 11st (24 %) 
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Tabell 7: Utsända reportrar 

Rapport 3st (2 för samma inslag) 

Nyheterna 2st 

 

Tabell 8: Kommentatorer i studion 

Rapport 1st 

Nyheterna 1st 

 

5.2 Sammanfattning 
Rapport och Nyheterna hade i genomsnitt 15 gemensamma nyheter per vecka, under de 

tre veckor som undersökningen pågick. För Rapport var 19 % av innehållet gemensamt 

med Nyheterna och Nyheterna hade 43 % gemensamt med Rapport. Alltså hade 

Nyheterna mer gemensamt med Rapport än tvärtom. 

Rapport har alltid längre sändningar och mer än dubbelt så många inslag mot Nyheterna. 

För den treveckorsperiod som undersökningen pågick hade Rapport 233 nyheter och 

Nyheterna 105. 

När det gäller olika typer av rapportering i alla nyheter under perioden är fördelningen 

ganska lika mellan programmen. Nyheterna har något fler inslag. Antal telegram med 

bilder var 23 % för Rapport och 21 % för Nyheterna. Angående antal telegram var det 

inte stor skillnad, 5 % för Rapport respektive 6 % för Nyheterna. 

Fördelningen mellan utrikes- och inrikesnyheter är också ganska lika, om man ser utifrån 

varje programs procentsats. I Rapport var 65 % inrikesnyheter och i Nyheterna var den 

siffran 62 %. För utrikesnyheterna var siffran för Rapport 34 % och för Nyheterna 37 %. 

Men jämför man i antal och ställer programmen mot varandra syns det tydligt hur mycket 

mer nyheter Rapport har. Jämfört med Nyheterna har de minst dubbelt så mycket nyheter 

i varje sändning. 
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Innehållet i de nyheter som var gemensamma för Rapport och Nyheterna dominerades av 

utrikesnyheter, följt av nyheter kring politik och brott. 

När det gäller hur programmen placerat nyheterna i sändningen var 23 % placerade på 

samma plats och 41 % var placerade med 1-2 plats skillnad. 

I den nyheter där det inte tydligt framgick någon källa eller där ingen person medverkade 

var 34 % för Rapport och 30 % för Nyheterna. 

Vilken typ av rapportering Rapport och Nyheterna använde sig av visade sig vara ganska 

lika mellan programmen. 76 % av rapporteringen var av samma typ. 

Angående utsända reportrar och kommentatorer i studion var resultaten nästan lika. För 

ett inslag hade Rapport reportrar på två ställen, men för samma händelse, så egentligen 

handlar det om samma antal nyheter där reportrar var utsända för programmen. 
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6 Slutsatser och diskussion 

Uppsatsens frågeställning var följande: 

- Vilka skillnader och likheter finns mellan de två programmens nyhetsrapportering 

av de gemensamma ämnena/händelserna? 

 

De två teorier jag använt mig av i uppsatsarbetet är nyhetsvärdering och en teori om 

public service och kommersiell tv. Jag ska i det här avsnittet försöka dra slutsatser och 

diskutera resultaten jag har kommit fram till, med utgångspunkt från de här teorierna. 

 

Att det förekommer både skillnader och likheter mellan Rapport och Nyheterna är tydligt. 

De största skillnaderna är:  

• Rapports sändningar alltid är längre än Nyheternas. Detta innebär också att 

Rapport rapporterar om fler nyheter. 

• Vissa händelsers placeringar i sändningarna i de olika programmen skiljer sig åt. 

• Antal gemensamma nyheter/dag varierade mycket, som mest hade Rapport och 

Nyheterna 6 gemensamma händelser och som minst 1 händelse gemensamt. 

En del av de skillnader som framkom mellan Rapport och Nyheterna kan förklaras med 

att Rapport sänder tidigare på kvällen, vilket kan vara en förklaring till att Nyheterna i 

vissa fall har mer ”kött på benen” angående vissa händelser. Deras sändning ligger 2,5 

timme senare. Det fanns också flera saker som var lika mellan programmen, några av 

dem nämner jag i fortsättningen av detta avsnitt. 

Rapport och Nyheterna hade 46 gemensamma nyheter under de tre veckor som 

undersökningen pågick. I genomsnitt var 15 nyheter per vecka gemensamma för 

programmen. Vissa dagar var det, som jag skrev tidigare, bara en eller två nyheter som 

var gemensamma, andra dagar kunde det vara upp till sex stycken.  
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På ett vis kan jag tycka att det är konstigt att det vissa dagar var så många gemensamma 

och vissa dagar bara en eller två. Men på något ställe i den processen som 

nyhetsvärdering innebär väljs nyheter ut och resultaten kan förstås bli olika på olika 

redaktioner.  

Placeringen av nyheterna varierade. 23 % av nyheterna var placerade på samma plats i 

Rapport och Nyheterna. 41 % var placerade med 1-2 plats skillnad. Mer än hälften är 

alltså placerade ganska lika mellan programmen. Mindre än ¼ av nyheterna är placerade 

på samma plats i programmen. Det är inte så konstigt att bara 23 % är placerade på 

samma plats med tanke på att så pass många är placerade med 1-2 plats skillnad. Men 

förstanyheten är ju alltid den som är värderad som viktigast och som vi som tittare 

verkligen uppmärksammar. Det vore nog konstigt om alla förstanyheter vore 

gemensamma för Rapport och Nyheterna. Det är ju trots allt många olika faktorer som 

påverkar nyhetsvärderingen, vilket Christiansen (2005), Jönsson (2004) och Hvitfeldt 

(1989) tar upp. 

När det gäller källor, utsända reportrar och kommentatorer i studion för programmen är 

siffrorna nästan lika. Men det är ju i och med det inte oviktigt att ifrågasätta källorna, 

vilket Christensen (2005) tar upp i sin artikel. 

Nyhetsprogrammen påverkas förstås av varandra. Undersökningen visar att Nyheterna 

har mer gemensamt med Rapport än var Rapport har med Nyheterna. I nästa led påverkar 

nyheterna och dess innehåll samhället och publiken också, vilket både Christensen (2005) 

och Jönsson (2004) tar upp, detta är dock en aspekt som min undersökning inte 

behandlar. Även publiken kan påverka nyheterna och hur de utformas, vilket Hvitfeldt 

(1989) tar upp i sin bok. Det innebär även att Djerf-Pierres (2000) resonemang om att 

nyheterna nuförtiden ger publiken vad de vill ha och inte vad de behöver, som var fallet 

förr får en viktig betydelse. Det kan stämma med resultaten i min undersökning, för 

Rapport och Nyheterna skiljer sig inte så mycket åt. Det kan bero på att de anpassar sig 

efter vad publiken vill ha och efter varandra, då borde de rimligtvis bli ganska lika efter 

en tid. Men detta är inget som min undersökning kan ge några prov på, eftersom inte 

publik-aspekten inte omfattas i undersökningen.  
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Att Rapport alltid har längre sändningar är ett faktum som pekar på att de tycker att det är 

värt att rapportera om mer händelser än vad Nyheterna tycker. Rapport är ett 

nyhetsprogram inom SVT, som har ett public service – uppdrag och hur långa sändningar 

de ska ha nämns säkert i avtalet med staten. Men hur viktiga är egentligen de nyheter som 

ligger i slutet av Rapports sändningar? I Rapport kan det ibland vara upp till 20 olika 

nyheter (under treveckorsperioden var det en dag 21 nyheter). Hur viktiga är de som har 

placerats på slutet egentligen? Finns det ett allmänintresse för den typen av nyheter? 

Följande rubriker är inslag som förekom i undersökningen: ”En Stockholmare flyttar med 

då Konsumentverket flyttar till Karlstad” och ”Liftarna i Sälen öppnas igen under helgen 

pga. det fina vädret.” De här inslagen känns inte som något alla i Sverige behöver se. 

Kanske skulle sådana nyheter passa bättre i lokalnyheterna. Kanske kommer också en del 

av de här inslagen från lokalredaktioner ute i landet, vilket kan ha att göra med att SVT 

kanske ska återge nyheter från olika delar av Sverige. Kanske kan det också ha att göra 

med att de har en viss tid som de ska fylla med inslag varje dag och då blir det en del som 

är mindre viktigt på slutet för att fylla ut. 

En detalj som framkom angående Nyheterna var att de, i en nyhet kring den s.k. 

Hagmannen, nämnde honom vid namn i rapporteringen. Detta pekar mot en ”sensations” 

-journalistik som TV4 enligt många bedriver. Kanske är det en uppfattning som har 

förändrats på senare år. Men jag tror ändå att många fortfarande ser Nyheterna och TV4 

som ett nyhetsprogram som levererar ”lättare” nyheter, många gånger pga. deras 

kommersiella intresse. Ett annat exempel på detta är att de under ett reportage om en KU-

utfrågning visade en sovande åhörare. Detta är något jag inte tror att Rapport skulle visa. 

Detta pekar på att det finns vissa skillnader mellan public service och kommersiella 

nyheter. 

Om uppfattningen om TV4 är, eller i alla fall har varit som jag beskriver ovan så vill jag 

påstå att uppfattningen om SVT och Rapport är det motsatta. De bedriver, enligt många 

en mer ”seriös” nyhetsförmedling. Den här uppfattningen hänger antagligen i grunden 

ihop med deras public service - uppdrag och deras ägandeform.  
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Man kan tänka sig att deras ägande och organisation gör att de inte nämner namn på 

personer misstänkta för brott osv. Det skulle uppröra fler än vad det gör när TV4 gör 

något sådant.  

Djerf-Pierre (2000) skriver om hur nyheterna i Rapport och Nyheterna såg ut under TV4: 

s första år, om att deras nyheter var av mindre allmänintresse än Rapports. Kanske har det 

här ändrats under åren. Som jag tog upp tidigare så har Nyheterna mer gemensamt med 

Rapport än tvärtom. Djerf-Pierre konstaterar också att skillnaderna mellan programmen 

blev mindre tydlig efter en tid. Det tycker jag mig kunna se i mitt resultat också, Rapport 

och Nyheterna är trots allt ganska lika. 

Slutsatsen är ändå att man får med sig mer nyheter om man tittar på Rapport, men man 

kan ändå ställa sig frågande till hur viktiga nyheterna som finns i slutet av sändningarna 

är och hur ofta man ser allt i en såpass lång sändning. När det gäller Nyheterna i TV4 så 

är min personliga uppfattning att jag aldrig hinner tappa uppmärksamheten, för att 

sändningen inte är så lång, men jag får ändå med mig det viktigaste som har hänt under 

dagen. Det handlar förstås i grund och botten om nyhetsvärdering på de olika 

nyhetsredaktionerna. Självklart ligger det ett beslut på respektive kanal om hur långa 

nyhetssändningarna ska vara.  

Kanske är det så att Rapport och SVT med allt var public service innebär har tappat sin 

ställning på marknaden. På senare år har mycket inom medieområdet ändrats och SVT 

har funnits med länge. Även om jag tycker att Rapport och SVT har utvecklats och blivit 

mer lika TV4 och Nyheterna så är de fortfarande styrda av public service – uppdraget. 

Hur det kommer att se ut på marknaden inom några år, då det analoga nätet släcks ner går 

det bara att spekulera i. Då kommer alla kanaler finnas på samma marknad, samma nät 

och då blir det en mycket hårdare konkurrens om tittarna. Man kan ana att alla kanaler 

kommer att bli mera lika varandra. Frågan är hur SVT kommer att klara sig i denna miljö. 

Antagligen kommer de att se annorlunda ut mot vad det gör idag. Både SVT och TV4 

kommer att jobba under andra förutsättningar. 
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En intressant aspekt är också att fundera över hur SVT ska finansieras efter att det 

analoga nätet släckts ner. Kommer det vara möjligt att ha kvar den gamla 

licensfinansieringen? Vill någon betala för att se SVT när det finns en uppsjö av andra 

kanaler som man inte behöver betala extra för. På ett sätt kommer denna förändring att 

drabba SVT hårdare än TV4, med tanke på att TV4 är en kommersiell kanal. Det är bara 

att vänta och se vad som händer i framtiden…  

Det är alltid viktigt att påpeka att det aldrig är bra att förlita sig till en tv-kanals nyheter 

eller en tidning. Det är alltid bra att följa nyheterna i olika medier. Det viktiga är att vara 

medveten om de skillnader som förekommer mellan olika medier och vad de kan bero på. 

Man bör alltid vara kritisk till nyhetsförmedling, för nyheter är, har alltid varit och 

kommer alltid att vara – en bild av verkligheten. Men de är inte mindre viktiga för det, 

nyheterna är viktiga och de påverkar oss i allra högsta grad! 
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Bilagor 

Följande sidor är exempel på hur de scheman såg ut som jag använda då jag samanställde 

informationen i nyhetssändningarna från Rapport och Nyheterna varje dag under tre 

veckor. Som exempel har jag valt den 1/5-06, då det var många händelser gemensamma 

för programmen (de gemensamma har fet-stil).  

 

Nyhetsprogram: Datum:   
Rapport SVT 060501    
     
Ämne/händelse: Typ: Längd: Personer/källor: Övrigt: 
1. I Sthlm urartade en gatufest i T+B 29s Inga källor  
skadegörelse och våldsamt 
upplopp.     
     
2. Hårda angrepp mot de borgliga Inslag 2m24s Åskådare,  K-G Bergström 
under 1:a majtalet idag.   (barn och mamma) kommenterade i  
   Göran Persson studion 
   Ung kvinna (s)  
     
3. I Gbg hölls enl. tradition talet av Inslag 2m54s Ordförande LO K-G Bergström 
LO:s ordförande.   Åskådare 2st kommenterade i  
    studion 
     
4. Vänstern lovar 170 000 nya jobb Inslag 2m29s 5st enskilda individer  
enl. partiledare Lars Ohlys (v)   Representant från Fi  
1:a majtal.   Partiledare (v),   
   tal och intervju  
     
5. I Uppsala var det kd som lockade Inslag 1m55s Riksdagsledamot (kd)  
flest folk på 1:a maj-firandet.   Privatpersoner 2st  
   Debattör/författare  
     
6. En 27-årig man, dömd för sexuella Inslag 30s Stationsbefäl,   
övergrepp på barn har rymt från   Södertörnspolisen  
rättspsyk avd i Huddinge.     
     
7. Bråk mellan två gäng i Småländska Inslag 32s Presstalesman,  
Blomstermåla. 17-årig pojke skadad.   Polisen Kalmar  
     
8. Bilden kring den sk "flottmannen" T+B 32s Inga källor  
börjar klarna.     
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9. Allt dyrare att ta körkort. Det har  
blivit en klassfråga. 

Inslag 3m6s Anna 18 år, tar 
körkort 
Granskning av 

Uppg. från Rapports 
egen granskning 
Debatt i GoMorron 

   Rapport 2006-05-02 
   Riksdagsledamot (s)  
   Sveriges trafikskolors   
   Riksförbund  
   Kille 18 år  
     
10. Tidsfrist angående fredsavtal för  Inslag 2m48s EU-representant   
Darfur. 

  
Darfur-
förhandlingarna  

   Representant från   
   SIDA Darfur  
     
11. Minst 35 hinduer dödades i 
terrorattacker i Indiska Kashmir. 

T+B 30s Inga källor 
 

     
12. 1: a majtåg i Minst, Vitryssland. T+B 25s Inga källor  
     
13. I Rumänien har 1000 människor T+B 22s Inga källor  
flytt från sina hem då vallar vid floden     
Donau har brustit.     
     
14. USA, Iraksoldater krävs på pengar.
900 svårt skadade ska betala tillbaka 

Inslag 3m10s Handikappad  
f d Iraksoldat 

Reporter i 
Washington 

lön och ersättning.   2 andra f d  
   Iraksoldater  
   Löjtnant  
   Reporter,  
   Washington  
     
15. 39 dagar kvar till VM i fotboll. Inslag 2m34s Förbundskaptenen   
Lagerbäck om Sveriges chanser/   (Lagerbäck)  
prostitution i samband med VM. 

  
Justitieministern 
(arkiv)  
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Nyhetsprogram: Datum:   
Nyheterna TV4 060501    
     
Ämne/händelse: Typ: Längd: Personer/källor: Övrigt: 
1. Totalt 150 personer har gripits Inslag 3m12s Presstalesman,   
under en manifestation som slutade   Polisen Stockholm  
i kravaller i Sthlm ikväll.   3 enskilda individer  
     
     
2. En 27-årig pedofil rymde under 
en övervakad permission. 

Inslag 1m3s Stationsbefäl  
Södertörnspolisen 

Signalement för 
mannen och tfn 

Ännu inte gripen.    till polisen finns 
    på tv4.se 
     
     
3. Perssons första majtal handlade Inslag 2m32s Göran Persson  
om de unga och tandvården. 

  
Fanbärare 
Byggnads  

     
4. I Gbg höll Wanja Lundby Wedin Inslag 2m36s 2 enskilda individer  
första majtalet. Kritik mot närings-   Ordförande LO,   
livet.   (Lundby Wedin)  
     
5. Vänstern demonstrerade också. T+B 15s Inga källor  
Lars Ohly ledde tåget i Sthlm.     
     
6. 30 personer dödade i  den värsta  T+B 1m5s Inga källor  
våldsvågen på flera år i Kashmir.     
     
7. Protester mot nya invandrar- T+B 28s Inga källor  
lagar i USA.     
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