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Sammanfattning 

Denna uppsats har som syfte att undersöka hur SVT:s nyhetsrapportering ser ut på Facebook för 

att se om dess användande har lett till en kommersialisering, samt för att ge ett exempel på hur 

SVT har agerat mot två utmaningar, kommersialiseringen och digitaliseringen av medier. Genom 

att belysa skillnaderna och likheterna mellan Facebook-sidorna SVT Nyheter och TV4 

Nyheterna, ska man kunna se om SVT lever upp till Public Services löften. Uppsatsen utgår från 

en hypotes att det har skett en kommersialisering av Public Service, med en sub-hypotes att SVT 

har tvingats att anpassa sig till den kommersiella och digitaliserade marknaden. 

 

Detta kommer undersökas genom en ett användande av en kvantitativ innehållsanalys där ett 

antal inlägg på Facebook-sidorna SVT Nyheter och TV4 Nyheterna undersöks. Tre syntetiska 

veckor från varje år mellan år 2013 och 2015 kommer att användas. Uppsatsen bygger främst på 

teorier kring Public Service, digitalisering, kommersialisering (inklusive tabloidisering), Soft News 

och personifiering. Dessa teorier och den tidigare forskning som använts är viktig för att kunna 

förstå slutresultatet på ett så bra sätt som möjligt. Det utgör en referenspunkt för denna uppsats, 

och det är genom att jämföra med denna tidigare forskning och teorier man kan se om man kan 

tala om en kommersialisering eller inte.  

 

Efter att ha undersökt inläggen gick det att se att SVT Nyheter fokuserade mer på granskande 

nyheter, och mindre på Soft News och kända personer än TV4 Nyheterna, medan personifiering 

såg likadan ut hos båda aktörerna. Några mindre skillnader i kategorierna fanns, där bland annat 

SVT Nyheter fokuserade mer på regionala nyheter och vetenskap, medan TV4 Nyheterna 

fokuserade mer på nöje, utrikeshändelser och kanske något överraskande, politik. Trots det var 

skillnaderna inte särskilt radikala i någon kategori. En kommersialisering i sig verkar inte ha skett i 

någon större omfattning.  

 

Nyckelord: Digitalisering, Kommersialisering, Public Service, Soft News 
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Abstract 

This essay’s aim is to investigate how the news reporting of Swedish Public Service broadcaster 

SVT looks on Facebook and to see if the use of it has led to a commercialisation, as well as to 

give an example on how SVT have acted against two challenges, the commercialisation and 

digitalisation of media. By highlighting the differences and similarities between the Facebook 

pages of SVT Nyheter and TV4 Nyheterna, you should be able to see if SVT is fulfilling the 

promises of Public Service. The essay is based on a hypothesis that a commercialisation have 

happened of Public Service, with a sub-hypothesis that SVT have been forced to adapt to the 

new commercial and digitalised market.  

 

This will be done through a usage of a quantitative content analysis where a number of posts on 

the Facebook pages of SVT Nyheter and TV4 Nyheterna are analysed. Three synthetic weeks 

from every year between 2013 and 2015 will be present. The essay is based on theories around 

Public Service, digitalisation, commercialisation (including tabloidisation), Soft News and 

personalisation. These theories and the previous research are important to be able to understand 

the final result in the best way possible. This will be the reference point for this essay, and it is 

through comparison to earlier research and theories you should be able to see if a 

commercialisation has happened or not. 

 

After the analysis of the posts you could see that SVT Nyheter focused more on investigating 

news, and less on Soft News and celebrities than TV4 Nyheterna did, while personification was 

exactly the same on both pages. Some smaller differences in the news categories existed, where 

SVT Nyheter focused more on local news and science, while TV4 Nyheterna focused more on 

entertainment, foreign events and maybe somewhat surprising, politics. Despite this the 

differences were not radical in any category. TV4 Nyheterna seems somewhat less serious, while 

a commercialisation does not seem to have happened of SVT.  

 

Keywords: Digitalisation, Commercialisation, Public Service, Soft News 
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1. Inledning 

I Europa har man diskuterat en kommersialisering av televisionen, och då särskilt Public Service, 

sedan slutet av 1980 och början av 1990-talet då kommersiella aktörer började komma in på 

marknaden, och Public Services historiska monopol bröts. Public Service har en traditionell roll 

att vara en producent av nya, riskfyllda programidéer, främja mångfald, frihet, jämlikhet, 

demokratiska värden, opartiskhet, kulturansvar och hög kvalitet (Blumler & Hoffmann-Riem, 

1992; Jönsson & Strömbäck, 2004). I och med att internet började bli allmänt under 1990-talet 

har det också skett en ökad digitalisering av Public Service, där det har experimenterats med flera 

olika webbprojekt och fokus på interaktion har blivit mer viktigt (Enli, 2008). Digitaliseringen är 

något som har diskuterats friskt om både möjligheter och problem har uppstått på grund av den. 

Ökad kommersialisering har lett till en diskussion om hur detta påverkar Public Service. 

Påståenden som att det leder till att mer fokus läggs på popularitet och en ”fördumning” av bl.a. 

nyheter finns (Nguyen, 2012; Johnson, 2013).     

 

Det som kommer undersökas i denna uppsats är hur SVT Nyheter och TV4 Nyheterna skiljer sig 

åt när det kommer till deras inlägg på Facebook. Genom detta är det meningen att man ska 

kunna se om det skett en kommersialisering av Public Service eller inte.  Det görs även för att se 

hur digitaliseringen har påverkat Public Service. Digitaliseringen har pågått sedan mitten av 1990-

talet då internet blev populärt, och samtidigt hade kommersialiseringen inte pågått särskilt lång tid 

i Sverige, vilket gör att de hänger ihop rent tidshistoriskt. Med digitalisering räknas inte t.ex. 

digital-TV in i denna uppsats, istället menas det med digitaliseringen den nya plattform som 

internet har blivit. Användande av Facebook tillhör således digitaliseringen. Genom att SVT har 

utsatts för en ökad konkurrens från, inte bara andra tv-kanaler utan också från nya sätt att medla 

nyheter som t.ex. webbtidningar, så har SVT blivit tvungna att anpassa sig till marknaden. Både 

kommersialiseringen och digitaliseringen kan sägas relatera till varandra i denna uppsats eftersom 

båda har inneburit ett nytt sätt att anpassa sig för SVT. I och med uppkomsten av nya 

kommersiella kanaler i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet så har SVT blivit tvungna att 

anpassa sig till dessa för att kunna vara konkurrenskraftiga och försvara Public Services värden. I 

och med uppkomsten av internet under 1990-talet har SVT också blivit tvungna att anpassa sig 

till en ny plattform, dvs. Internet. Internet har även inneburit en ökad konkurrens från olika 

former av webbaserat material, såsom nättidningar och videostreamingsidor som Youtube. På så 

vis är både kommersialiseringen och digitaliseringen två olika utmaningar som SVT har mött och 
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som har påverkat medieklimatet med både ökad konkurrens (till skillnad från SVT:s tidigare 

monopol) och nya sätt att nå ut med bl.a. nyheter (som Facebook och internet).  

   

Det området jag har valt, att jämföra inläggen på SVT Nyheter och TV4 Nyheterna på Facebook, 

är intressant av flera anledningar. En av anledningarna är att kunna se hur både Public Service 

och kommersiella kanaler förhåller sig till nya sociala medier som Facebook. Detta är något som 

det inte verkar finnas någon direkt forskning om, särskilt inte när de kommer till svenska 

televisionsmedier. Genom att jämföra just SVT med TV4 kan man även se om det skett någon 

kommersialisering även inom Public Service, och även hur Public Service förhåller sig till en ökad 

konkurrens från kommersiella aktörer. Det är även intressant för att se om Public Service når 

målgrupper som kommersiella aktörer helt ignorerar och därmed kunna stärka varför Public 

Service är viktigt. Analysens huvudfokus kommer ligga på SVT, medan TV4 kommer användas 

som ett sorts jämförelsemärke och ett exempel på en kommersiell aktör inom samma område.  

 

Några viktiga begrepp som kommer att förekomma i uppsatsen är ”kommersialisering” som 

innebär att den kommersiella marknaden har påverkat Public Service att anpassa sig till 

marknaden. ”Digitalisering” vilket innebär att i och med Internets uppkomst har olika medier 

börjat använda sig av nya digitala plattformar (dvs. i detta fall, ej digital-TV). Soft News som med 

det menas nyheter som fokuserar på ämnen eller händelser som inte är samhällsnyttiga. Dessa 

begrepp kommer beskrivas och definieras mer noggrant i teorikapitlet, men det kan vara viktigt 

för läsaren att ha dessa begrepp i bakhuvudet under hela uppsatsen. Interaktion är något som 

nämns i uppsatsen, trots att uppsatsen inte undersöker detta område. Detta är för att 

digitaliseringen (som alltså innebär internet i denna uppsats) och särskilt Facebook har gjort en 

ökad interaktion möjlig och därför är detta värt att nämna, både i teoriavsnittet och i diskussionen 

om det är rättfärdigat av SVT att använda sig av Facebook.  

 

Det är även viktigt att konstatera här att denna uppsats i första hand undersöker materialet som 

delas på Facebook, och om det går att koppla tidigare forskning och teorier om 

kommersialisering till materialet och på så vis konstatera hur kommersiellt Public Service kan 

sägas vara (t.ex. om underhållning skulle dominera SVT:s nyheter). Det är alltså materialet som 

delas på Facebook som står i fokus, inte kommersialisering som process då det inte finns någon 
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tidigare forskning om SVT Nyheter på Facebook att jämföra med, då Facebook är en så pass ung 

plattform.  

 

1.1. Syfte 

Syftet med arbetet är att belysa hur SVT:s nyhetsrapportering har påverkats av det nya digitala 

och kommersiella medielandskapet. Genom att belysa skillnaderna och likheterna mellan TV4 

och SVT utifrån det innehållet de delar på sina respektive nyhetssidor på Facebook. Detta både 

för att kunna visa om SVT, som är ett Public Service-företag, lever upp till sina förväntningar 

som just Public Service, eller om det egentligen inte är någon skillnad mellan SVT och TV4 och 

på så vis ställa frågan om SVT har blivit för likt de kommersiella aktörerna? Detta kommer 

jämföras med hjälp av syntetiska veckor från år 2013, 2014 och 2015. Jag vill veta hur SVT och 

TV4 skiljer sig åt när det kommer till vilken typ av nyheter som delas på Facebook, vad de 

använder sig av i inläggen som om kända personer förekommer, om fokus ligger på en enskild 

person (personifiering) eller om inlägget innehåller granskande nyheter, samt hur de skiljer sig åt 

rent tekniskt, som hur de använder sig av externa länkar, inbäddat material eller inlägg delade från 

andra Facebook-sidor. Detta görs för att se hur kommersialiseringens effekter har påverkat 

innehållet som delas på Facebook. Ett annat sorts syfte som denna uppsats kan sägas ha är att 

rent allmänt undersöka vad SVT Nyheter och TV4 Nyheterna delar på Facebook, samt ett 

skapande av en referenspunkt för framtida forskning.  

 

1.2. Frågeställning 

Jag kommer utgå från en hypotes att det har skett en kommersialisering av SVT:s 

nyhetsrapportering på grund av det nya kommersiella medieklimatet och digitaliseringen som 

skett av medierna. Digitaliseringen och kommersialiseringen är båda två nya utmaningar som 

Public Service har fått förhålla sig till. En sub-hypotes är att kommersialiseringen och 

digitaliseringen åtminstone delvis har påverkat SVT att förlita sig på marknadslösningar för att 

kunna fortsätta vara en stark aktör bland nyhetsförmedlare. Kommersialiseringen skulle på så vis 

påverkat SVT:s nyhetsrapportering genom att SVT nu skulle fokusera mer på underhållande 

element, och anpassa sig mer utifrån publikens önskemål. Även här är det viktigt att konstatera 

att det inte är kommersialiseringen som process som undersöks (då Facebook som 

nyhetsmedium är alldeles för ungt och därför finns ingen tidigare referenspunkt), utan det är i 

första hand materialet som SVT Nyheter delar på Facebook som undersöks. Detta material 
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jämförs sedan med TV4 Nyheternas inlägg, för att på så sätt se hur lika SVT Nyheter och TV4 

Nyheterna är på Facebook. Om det inte finns någon större skillnad kan man tala om en 

kommersialisering av SVT Nyheter.  

 

För att förtydliga är alltså forskningsfrågorna: 

 Hur har Public Service fått förhålla sig till de utmaningar som kommersialisering och 

digitalisering för med sig?  

 Har SVT anpassat sig till marknaden? 

 Hur mycket skiljer sig SVT Nyheter och TV4 Nyheterna från varandra utifrån deras 

innehåll på Facebook? 

 Kan man genom SVT Nyheters innehåll på Facebook tala om en kommersialisering? 

 

1.3. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning som beskriver några centrala punkter som kommer att 

återkomma i uppsatsen, samt beskrivning av uppsatsens syfte och frågeställning. Efter det följer 

teorikapitlet där det teoretiska ramverket beskrivs, tillsammans med bakgrund om svensk tv-

historia, synen på Public Service och dess roll i både Sverige och övriga världen, hur 

digitaliseringen påverkat Public Service och vilka möjligheter och problem som finns med den, 

samt hur kommersialiseringen har påverkat Public Service. Därefter beskrivs metod, för att 

senare gå vidare till presentation av resultat. Efter resultatet följer en diskussion om resultatet, 

och sedan en slutsats. Allra sist förekommer förslag på framtida forskning och implikationer för 

samhälle och arbets-/yrkesliv.  
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2. Tidigare forskning om Public Service 

1990-talets forskning handlade mycket om själva definitionen av Public Service (Søndergaard, 

1996; Søndergaard, 1999; Syvertsen, 1999; Findahl, 1999). Detta berodde på att Public Service på 

allvar började förändras under 1980- och 1990-talet (Søndergaard, 1999) eftersom kommersiell 

konkurrens hade introducerats (Syvertsen & Karlsen, 2000). Även själva kommersialiseringens 

påverkan förekom ofta i forksningen under denna period (Syvertsen & Karlsen, 2000; Ytreberg, 

2000). Public Service ansågs vara i en kris samtidigt som den nya situationen Public Service 

befann sig i saknade någon terminologi (Søndergaard, 1996). Man talade om att definitionen av 

Public Service borde förändras. Tidigare hade definitionen varit mellan Public Service och 

kommersiell media (Garnham, 1983), men detta synsätt hade på 1990-talet blivit föråldrat 

(Søndergaard, 1996). Anledningen till detta var att medielandskapet hade förändrats, Public 

Service hade anpassat sig till marknaden, och med det gamla synsättet skulle detta enligt 

definition vara en form av kommersialisering, och alltså ett hot mot de värden som Public Service 

stod för (Søndergaard, 1996). Søndergaard (1996) ansåg att det inte riktigt var så enkelt, utan mer 

suddigt, och att istället för att tala om en kris, som enligt Søndergaard (1996) var alldeles för 

långsökt, borde man istället tala om en förnyelse. Public Service var förbi krisen, och en ny ljusare 

framtid var nära (Søndergaard, 1996). Den nya definitionen som det talades om borde dock inte 

ses som något helt nytt, utan snarare som ett sätt att använda den äldre definitionen i det nya 

medielandskapet (Søndergaard, 1999). 

 

”Krisen” som det talades om, var egentligen två olika ”kriser”. Den ena var att Public Services 

monopol hade brutits, och på så vis bröt man med traditioner och förändrades (Søndergaard, 

1996). SVT klarade konkurrensen på ett bra sätt, och detta sägs bero på att SVT redan hade 

erfarenhet av inbördes konkurrens mellan sina två kanaler (Edin, 1998). Genom att SVT 

konkurrerade med sig själv hade de tillgång till en stor mängd kunskap när den verkliga 

konkurrensen kom igång, och detta sägs vara en viktig anledning till SVT:s fortsatt starka 

ställning (Edin, 1998). Den andra handlade om något som inte riktigt hade uppstått. Nämligen 

Public Service roll i ett multiplattformssamhälle (Søndergaard, 1996). Just den andra ”krisen” är 

intressant då det är något vi ser idag. Facebook är en av dessa plattformar, som i samband med 

Public Service inte är studerad. Därför fokuserar just denna uppsats på att göra det i samband 

med kommersialiseringen.  
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Kommersialisering av Public Service bör ses från ett större perspektiv, där Storbritannien främst, 

men också de nordiska länderna, där nyliberala politiker var på modet, var analyser om Public 

Service kommande förminskning del av en generell attack mot välfärdsstaten och dess 

institutioner, privatisering av kultur och en blind tro på marknadslösningar bland nyliberaler 

(Falkenberg, 1983; Søndergaard, 1996). Det handlade alltså mer om en politiskt motiverad ”kris”, 

likt många andra samhällsinstitutioner upplevde under samma period, snarare än att Public 

Service fick konkurrens i sig, tittarnas önskemål eller Public Services problem att anpassa sig efter 

marknaden i allmänhet (Søndergaard, 1996).  

 

Något som även blev relevant att undersöka i och med uppkomsten av kommersiella aktörer var 

tv-tablåerna och hur de hade förändrats. Detta var något som Public Service från och med 1990-

talet började lägga större vikt vid (Ytreberg, 2000). Även relationen mellan tittare och Public 

Service fick nu undersökas på ett annat sätt. Tidigare var televisionen mer av en delad upplevelse. 

Det fanns endast två kanaler, och det som visades på tv diskuterades friskt dagen efter (Edin, 

2006). Det finns både uppfattningar att Public Service inte bryr sig om vad tittarna vill ha och att 

de faktiskt ger tittarna vad de vill ha (Edin, 2006). Edin (2006) menar att det alltid bör vara Public 

Services mål att nå tittarna, annars vore deras insatser meningslösa. Alltså ligger det i linje med 

Public Service värderingar att nå så många tittare som möjligt. 

 

1990-talet präglades av tal om kriser (Søndergaard, 1996) och att Public Service behövde skyddas 

från att bli marginaliserade (Søndergaard, 2006). Det ansågs inte som självklart att Public Service 

skulle klara av den kommersiella konkurrensen och mycket av debatten för Public Service 

handlade just om att försvara den (Søndergaard, 2006). 2006 har Public Service (åtminstone i 

norden) en stor del av tv-marknaden att dessa tidigare påståenden har förlorat sin relevans. Det 

pratades istället om att Public Service kanske var för dominant och att eftersom marknaden inte 

ändrade på det, skulle politiska beslut krävas för att skapa balans mellan Public Service och de 

kommersiella kanalerna (Søndergaard, 2006). Nyare forskning har fokuserat mer på Public 

Service och dess relevans (Larsen, 2011) mer än tidigare, men ännu mer på det nya digitala 

medielandskapet med en stor mängd plattformar (Puijk, 2015). Man har bland annat börjat tala 

om ”Post-televisionseran” och en konvergens från Public Service-television och -radio till Public 

Service media, där internet räknas in (Puijk, 2015). Debatten liknar numer den på 1990-talet om 

Public Services kris, och att Public Service nu måste förnya sig för att kunna uppfylla de 

skyldigheter och värden som Public Service står för (Puijk, 2015).   
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Termen ”statlig television” är något som främst används i viss, smal borgerlig propaganda, och 

det finns ingen seriös politisk kraft som vill styra eller lägga ner SVT. Som en demokratisk 

institution finns det självklar starka statliga intressen i Public Service, men de utgör inget hinder 

för vilka program som visas eller finansiering (Edin, 2006). Alla demokratiska länder med 

demokratiska traditioner ser en stark Public Service som en värdefull tillgång, särskilt i Europa 

där Public Service ofta har fått symbolisera demokratisk vitalitet och nationell stabilitet (Edin, 

2006).  
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3. Teori  

I den här delen fokuseras det på vilket teoretiskt ramverk och vilka begrepp som kommer att 

användas i uppsatsen. Efter det kommer en allmän definition om vilken roll Public Service har 

och varför Public Service är viktigt, detta för att styrka varför denna uppsats skrivs. Sedan 

kommer Sveriges TV-historia att beskrivas lite kortfattat, främst med fokus på SVT, men även på 

introduktionen av kommersiella kanaler och TV4:s uppkomst. Efter det följer en del som kan 

sägas vara en fortsättning på historian om Public Service i Sverige, nämligen hur Public Service i 

Sverige sett ut efter de kommersiella kanalernas uppkomst för att sedan tala om hur Public 

Service i Sverige har påverkats av kommersialiseringen. Efter det följer en del som talar om 

kommersialiseringen av Public Service i andra länder, detta för att se om man kan dra några 

paralleller mellan hur kommersialiseringen skett där, jämfört med hur den skett i Sverige. Även 

hur synen på Public Service ser ut i olika länder kommer att beskrivas. Sedan kommer fokus 

främst ligga på digitaliseringen, hur den har skett i olika länder, vad det finns för problem och 

utmaningar med den, men också vilka möjligheter som finns, t.ex. inom demokratisering med 

hjälp av digitalisering. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.     

 

3.1. Teoretiskt ramverk och definitioner av begrepp 

Mediernas betydelsefulla roll för demokratin har lett till en uppkomst, främst bland 

nyhetsmedierna, av vissa normativa värden och ideal över hur medierna ska sköta sin verksamhet 

och bör agera för att fylla sitt syfte (Jönsson & Strömbäck, 2004). Kommersiell journalistik har 

ibland setts som sämre och icke bidragande till samhället och demokratin (Barnett, 1998; Jönsson 

& Strömbäck, 2004). Man brukar tala om ”informationsmodellen” som prioriterar vikt och 

”tabloidmodellen” som prioriterar intresse. Det är just tabloidmodellen som anses som den sämre 

sortens journalistik (Jönsson & Strömbäck, 2004). Tabloidmodellen anses ofta som den lägsta 

formens journalistik, som simplifierar, personifierar och lever på skandaler och sensationer. I 

värsta fall kan tabloidjournalistik anses som ett hot mot demokratin, då den leder till cynism och 

ett minskat politiskt intresse, samt fokuserar på ytliga politiska skandaler istället för verkliga 

politiska problem (Örnebring & Jönsson, 2004). En annan sak är att ju mer nyhetsmediets 

strategi är baserat runt sensationsjournalistik för att locka tittare/läsare, desto större chans blir det 

att underhållande element räknas mer som ett kriterium, snarare än relevans, sanning och 

korrekthet (Rolland, 2006). Tendensen att journalistik inom alla former av media (inte bara 

tidningar) blir mer lik tabloidjournalistik brukar kallas ”tabloidisering”. Detta är något som idag 

förekommer inom televisionen (Örnebring & Jönsson, 2004).  
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Det finns samtidigt argument som menar att tabloidisering i sig inte betyder att journalistiken är 

av sämre kvalitet, och att även ytliga nöjesnyheter speglar ett vanligt element i det vanliga livet 

(Barnett, 2011). Barnett (1998) menar att man måste vara försiktig, oavsett område, att tro på en 

sorts försvunnen ”guldålder”. Det talas ofta om hur allmännyttiga ämnen försvinner och ersätts 

med skandaler, skvaller och nöjesnyheter trots att det inte finns något konkret bevis på att (i 

Storbritannien) så är fallet (Barnett, 1998). Flertalet tidningar har blivit större, fler mindre 

tidningar har uppkommit, fler tv-kanaler finns och det är i allmänhet en relativt ny företeelse med 

tv som sänder dygnet runt. Därför har det uppkommit fler hål att fylla, som ofta fylls av just 

”tabloidmaterial”. Detta har nödvändigtvis inte skett på bekostnad av det som tidigare fanns, utan 

mer som ett komplement (Barnett, 1998).  

 

Kommersialisering och tabloidisering kopplas ibland ihop då man talar om marknadsdriven 

tabloidiserad television (Machin & Papatheoderou, 2002) och flera av de element som 

karaktäriserar tabloidisering, som t.ex. sensationaliserad presentation används ibland för att 

beskriva kommersialiseringens påverkan (Zhu, 2011). Tabloidiserad television har även 

underhållning som sitt viktigaste syfte (Machin & Papatheoderou, 2002). Utöver detta beskrivs 

även tabloidisering som en av de större konsekvenserna av kommersialisering (Zhu, 2011). 

Kommersialiseringen leder till att nyhetsrapporteringen förändrar sitt sätt att uppfylla sina 

uppdrag, från att fokusera på ”hantverksnormer” som bestämmer vad som har nyhetsvärde och 

hur det ska presenteras, till att marknaden bestämmer vad som ska rapporteras. Ett exempel är 

undersökande journalism, något som är positivt för att främja demokratin, tillbakahålls på grund 

av kommersialiseringen, vilket betyder att kommersialiseringen av media är negativt för 

demokratin (Rolland, 2006). Anledningar är att ju mer resurser som krävs för att bevaka, följa 

upp och visa upp en händelse, desto mindre sannolikhet är det att det kommer bevakas (Rolland, 

2006).  

 

I bland annat Spanien och Grekland, som båda är relativt unga demokratier, har den nya 

kommersiella och tabloidiserade tv-marknaden istället lett till ett ökat demokratiskt engagemang 

(Machin & Papatheoderou, 2002), något som inte enbart påståtts ske i de länderna (Van Zoonen, 

2005). Som en jämförelse kan man ta Kina, där tabloidisering och kommersialisering används av 

staten i ideologiskt syfte och som ett sätt att motverka demokrati (Zhu, 2011). Denna uppsats har 

ett synsätt som kopplar ihop ”tabloidisering” och ”kommersialisering” där ståndpunkten är att 

”kommersialisering” leder till ”tabloidisering” som Zhu (2011), Machin och Papatheoderou 
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(2002) menar, och därför kommer begreppet ”kommersialisering” i denna uppsats också 

användas i de fall man skulle kunna tala om en ”tabloidisering”. Att ytliga nöjesnyheter i sig inte 

behöver betyda tabloidisering och att även dessa behövs är något som får ses som närmast 

självklart, men det som är viktigt är att inte denna typ av nyheter tar över allt för mycket framför 

mer samhällsnyttiga nyheter och börjar dominera nyhetsrapporteringen. När kommersialisering 

nämns i denna uppsatts så menas det i detta fall att mediernas utbud påverkats av den 

ekonomiska kontexten och därmed i första hand handlar om att locka publik och annonsörer 

(Jönsson & Strömbäck, 2004), samt ett ökande av Soft News (se nedan). 

 

När det kommer till nyheter brukar man ibland tala om så kallade Soft News och Hard News. 

Soft News innebär nyheter med fokus på sensationaliserad presentation, lokala teman, dramatiska 

ämnen och avsaknad av samhällsnyttighet. Även en ökad personifiering förekommer. Hard news 

är istället motsatsen som fokuserar på mer seriösa och samhällsnyttiga ämnen (Voinché, Davie & 

Dinu, 2010). Definitionen av Soft News som används i analysen är just nyheter och ämnen som 

saknar någon form av samhällsnyttighet. Personifiering är en annan variabel som förekommer i 

kodschemat till analysen som en separat variabel.  

 

I medievärlden brukar man tala om olika medieideologier (Jönsson & Strömbäck, 2004). De 

vanligaste i dagens läge är den frihetliga/liberala ideologin, och den sociala ansvarsideologin. Den 

liberala ideologin menar att medievärlden bör ha samma friheter som övriga branscher, och att 

marknaden producerar det bästa utbudet som ”folket vill ha”. Den sociala ansvarsideologin 

menar att mediernas, och särskilt nyhetsmediernas, roll i samhället är central, och att marknaden 

inte leder till det bästa utbudet, och därför behövs det en viss statlig reglering. Public Service kan 

sägas vara en del av den sociala ansvarsideologin (Jönsson & Strömbäck, 2004). Denna uppsats 

utgår ifrån den sociala ansvarsideologins synvinkel.  

 

Inom journalism kan man säga att det finns tre ”roller”. Den första, interventionistiska rollen, 

innebär hur journalister försöker nå ett särskilt mål och främja vissa värden. Det finns här två 

typer, den ena som är mer delaktig, socialt engagerad, påstridig och motiverad, och den andra 

som är mer fristående med mer fokus på objektivitet, neutralitet, rättvisa och opartiskhet. Den 

andra rollen är ”maktavstånd”, och innebär om journalisten är oppositionell eller lojal mot 

makten. Den tredje rollen har med marknadsorientering att göra, och här finns en skillnad mellan 
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de som använder sig av marknaden för att nå sina mål, och de som prioriterar det offentligas 

intresse, politisk information och mobilisering för att skapa en bildad befolkning (Hanitzsch, 

2011). Just den tredje rollen är särskilt relevant för denna uppsats, eftersom den icke-

marknadsorienterade varianten stämmer bra överens med syftet som Public Service har, jämfört 

med en kommersiell aktörs syfte. 

 

Med digitalisering i denna uppsats menas uppkomsten av internet som en ny plattform för Public 

Service att förhålla sig till. Televisionen har tidigare varit det dominerande mediet (Cha, 2013), 

men detta är under förändring. Yngre människor spenderar mer tid på internet än framför TV:n, 

och även äldre människor börjar använda sig mer och mer av internet (Cha, 2013). 

Digitaliseringen kan därför sägas vara en utmaning för, inte bara Public Service, utan hela 

televisionsmarknaden (Liebowitz & Zentner, 2012; Garon, 2013). När det kommer till sambandet 

mellan kommersialisering så betyder det inte nödvändigtvis att de måste höra ihop. Digitalisering 

och kommersialisering kan existera separat. Digitalisering leder inte nödvändigtvis till 

kommersialisering och vice versa. Däremot är både kommersialisering och digitalisering (i och 

med just internet) utmaningar som Public Service har fått möta sedan 1980-1990-talet. På det 

viset finns det i detta fall ett sammanhang mellan de två begreppen. 

 

För att koppla till sociala medier, och i detta fall Facebook, kan man nämna User Generated 

Content (UGC), eller användargenererat innehåll på svenska. Med detta menas att användarna 

själva blir producenter och bidrar med sitt eget innehåll och interaktivitet. UGC har ofta nämnts 

som något med stor demokratisk potential men det finns även synsätt som menar att det enbart 

skapar en sorts ”pseudo-makt” och ett falskt löfte om delaktighet, som inte är särskilt 

demokratiskt (Örnebring & Jönsson, 2011). Detta har förvisso mer med interaktivitet att göra än 

digitalisering, men bör trots det nämnas då interaktivitet är en av de möjligheter som internet och 

Facebook ger.  

 

Att koppla Facebook till digitalisering är närmast självklart. Facebook är helt enkelt en plattform 

som finns på internet, och är således en produkt av digitalisering. Facebook kan därför ses som 

ett exempel på ett sätt för SVT att anpassa sig till digitaliseringen. För att koppla till 

kommersialisering däremot är något mer komplicerat. Det kan nämnas att Facebook har fått utstå 

liknande kritik som bland annat tabloidisering och kommersialisering har gjort, som att triviala 
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statusuppdateringar distraherar oss från ”verkligheten” och att Facebook gör oss dumma 

(Marichal, 2012). Likt internet finns det utopiska synsätt som hyllar den demokratiska potentialen, 

och dystopiska synsätt som ser Facebook som ett hot mot demokratin (Marichal, 2012). 

Facebook har även ansetts leda till en mer individualiserad kultur (Marichal, 2012; Hurlburt, 

2012) som står i kontrast till Public Services uppdrag att skapa en nationell samhörighet 

(Gripsrud, 2011). Därmed blir Facebook intressant att undersöka då det både är ett exempel på 

en ny digital plattform som har fått utstå både kritik och hyllningar, likt tabloidiseringen och 

kommersialiseringen. Facebook behöver dock inte nödvändigtvis vara en del av 

kommersialisering, men det är en plattform där både SVT och TV4 finns.  

 

 

3.2. Public Services roll och varför den är viktig? 

Denna del tar upp Public Service som begrepp i allmänhet, och fokuserar inte på Sverige 

specifikt. Sverige kommer istället fokuseras på i nästa del, Svensk tv-historia.   

 

Public Service roll var från början både att informera befolkningen uppifrån, men också att låta 

hela befolkningen komma i kontakt med offentligheten, få dem att bilda sina egna uppfattningar 

och bilda dem inom kultur och samhälle (Gripsrud, 2011). Public Service skulle vara tillgängligt 

för alla för en rimlig ekonomisk summa, och finansierades i bl.a. Sverige, Norge och 

Storbritannien av en licensavgift, dvs.  att alla med en radio eller tv skulle betala en särskild avgift 

(Gripsrud, 2011). Det ansågs viktigt att sända samhällsinformation och bilda en nationell 

identitet, men även att förmedla objektiva nyheter, diskussioner, konst och underhållning för att 

på så vis kunna jämna ut sociala och kulturella skillnader (Gripsrud, 2011).  

 

Inom medieforskning finns ingen absolut definition av Public Service då det finns ett stort antal 

definitioner som ibland säger emot varandra (Syvertsen, 1999). Den allra första definitionen av 

Public Service är ”allmännytta”, d.v.s. de tjänster som staten i allmänhet erbjuder som exempelvis 

postväsende, vägar och järnvägar, där kvalitet, effektivitet och allmän tillgång anses vara det 

viktigaste (Syvertsen, 1999) i likhet med det som beskrivits ovan av Gripsrud (2011). Det finns 

även en definition som menar att ”Public Service” ska tolkas som att vara till tittarnas tjänst 

(Syvertsen, 1999). 
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Begreppet skiljer sig åt även i olika länder och över tid. I Storbritannien var Public Service från 

början synonymt med BBC, men har på senare år även kommit att infatta kommersiella aktörer 

(Syvertsen, 1999). I bland annat Norge var Public Service något av en ärorik titel som gav 

konnotationer till nationell kultur, professionalism och kvalitet. Public Service anses som något 

med ett stort demokratiskt ansvar (Syvertsen, 1999). I Norge har dock den kommersiella kanalen 

TV2 varit tvungen att erbjuda program baserade utifrån Public Services principer (Syvertsen, 

1999). 

 

År 1994 antogs på Europarådets ministermöte om mediepolitik i Prag att Public Service skulle 

uppfölja ett antal krav (Porter, 1995): 

 Att vara en gemensam integrerande referenspunkt för hela publiken.  

 Att vara ett forum för offentliga diskussioner med ett brett urval av uppfattningar som får 

komma till tals.  

 Att sända opartiska och oberoende nyheter. 

 Att skapa ett diversifierat, nyskapande programutbud av hög kvalitet som inte låter 

marknadskrafterna påverka kvaliteten.  

 Att erbjuda program för både den breda massan och för minoriteters behov. 

 Att avspegla olika filosofiska och religiösa uppfattningar för att stärka förståelse för dem. 

 Att aktivt bidra till spridning av mångfald i det nationella och europeiska kulturarvet. 

 Att programutbudet ska innehålla en betydenda del originella produktioner av oberoende 

producenter. 

 Att vidga tittarnas valmöjligheter genom att erbjuda program som normalt inte sänds i 

kommersiella kanaler.   

(Porter, 1995). 

 

Det har av Blumler och Hoffman-Riem (1992) argumenterats för att Public Service i den (då) nya 

kommersiella marknaden ska fokusera på program både för en smalare publik, samtidigt som de 

måste göra breda program (ett exempel är BBC:s komedier), eftersom sätten de produceras på 

skiljer sig mellan Public Service och kommersiella kanaler (Blumler & Hoffmann-Riem, 1992). 

Public Service bör vara den främsta producenten av nya fräscha programidéer och ta risker som 

kommersiella aktörer aldrig skulle ta (eftersom det finns en risk att gå med ekonomisk förlust om 

programmet inte skulle vara framgångsrikt). Ett Europeiskt Public Service-alternativ till 
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Amerikanska CNN har efterfrågats (Blumler & Hoffmann-Riem, 1992). Public Service inom EU 

har även en skyldighet att ge allmänheten möjlighet att nyttja nya audiovisuella 

informationstjänster och ny teknik samt stå för en utveckling och diversifiering i den digitala 

tidsåldern, samtidigt som de enskilda medlemsstaterna har rätt att själva bestämma hur de vill 

tillämpa sina egna regler för Public Service (SOU 2012:59).  

 

I Europa, och särskilt Frankrike, finns organisationen ”Television utan gränser” som försvarar 

Public Service och kritiserar den Amerikanska modellen (Flew, 2007). Det finns även 

diskussioner om huruvida Public Service bör använda sig av elektronisk media för kulturellt 

berikande och upplysande, eller om det enbart borde vara en kommersiell affärssektor, samt om 

medieanvändaren ska ses som en medborgare i ett samhälle eller som en kund i en marknad 

(Nissen, 2006). Norges Public Service-företag NRK har argumenterat för Public Services värde 

och påstått att internet kan leda till en ny sorts Public Service som gör Norska kulturtraditioner 

lättillgängliga världen över, samt att kunna bygga interaktiv kommunikation med användarna. De 

har också argumenterat för att genom att vara aktiva på internet kunna minska den digitala 

klyftan, något som anses vara i linje med Public Services ideal (Moe, 2008).  

 

Public Service ser annorlunda ut utanför Europa, därför tas här USA och Taiwan upp som 

exempel på länder där Public Service inte har en stark ställning. Den Amerikanska modellen 

skiljer sig från den Europeiska, och efterfrågar minimal inblandning från staten. Det Amerikanska 

Public Service-alternativet PBS står för två procent av tittarsiffrorna och är kraftigt 

underfinansierad (Curran, Iyengar, Lund & Salovaara-Moring, 2009). Trots detta så har 

Amerikansk journalistik traditionellt sett varit baserad runt en tradition av samhällsansvar och 

förväntas att informera allmänheten med objektiva nyheter (Curran, et al., 2009). Dessa normer 

har kraftigt försvagats i och med ökandet av satellit- och kabel-tv samt internetbaserad 

journalistik. Detta har också lett till en ökad konkurrens om mindre marknadsandelar bland de 

traditionella nyhetsorganisationerna, som i sin tur har lett till nedskärningar, nedstängningar av 

utländska nyhetsbyråer och en minskning av utländsk nyhetsrapportering. Istället har 

utvecklingen sedan kalla krigets slut varit att nyhetsorganisationerna fokuserar mer på lokala 

nyheter, med brottslighet, katastrofer och olyckor i centrum (Curran, et al., 2009). Fram till 1987 

var Taiwan en militärdiktatur och det fanns tre tv-kanaler. En ägdes av regeringen, en ägdes av 

det styrande partiet och den tredje ägdes av försvars- och utbildningsdepartementet. När Taiwan 

senare blev demokratiskt dök hundratals kommersiella kanaler upp, medan Public Service sjönk 
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(åtminstone sett till marknadsandelar och tittarsiffror). Detta ledde till en stor mängd kanaler och 

program som enbart fokuserade på samma sak, och en allmänt låg kvalitet. För att höja kvaliteten 

på television bestämde sig Taiwans regering att starta en ny Public Service-kanal år 1998 (PTS), 

samt att reglera marknaden. Detta ledde till kritik, särskilt eftersom Public Service sågs som 

propaganda från staten av många medborgare i Taiwan (Lee, 2013).   

 

Det finns även påståenden som säger att Public Service kommer öka i framtiden, eftersom det är 

det effektivaste och billigaste sättet att påverka massopinionen och attityder för att hjälpa till att 

främja utvecklingen. Anledningen är att Public Service är bättre på detta än kommersiella aktörer 

är att kommersiella aktörer i allmänhet inte är intresserade om det inte ger en ekonomisk vinst 

(Smith, 2014). 

 

3.3. Svensk tv-historia  

I Sverige kan man koppla mycket av Public Service-tänket till den svenska välfärdsstaten som kan 

spåras till 1800-talets slut när ett nationellt pensionssystem skapades och användandet av statliga 

pengar för att finansiera sociala tjänster påbörjades. Det finns ett system som både direkt och 

indirekt hjälper olika medier med statligt stöd som kan vara rabatt på papper och skattelättnader, 

och media i Sverige har länge setts som en allmänhetens tillgång med ett ansvar för samhället 

(Machill, 1999).  

 

1925 inleddes radiosändningar i Sverige och AB Radiotjänst tilldelades ett monopol. Det första 

avtalet innehöll krav på program av växlande art som skänker god förströelse, hålls på en hög 

ideell, kulturell och konstnärlig nivå och ett präglande av vederhäftighet, saklighet och 

opartiskhet, samtidigt som folkupplysningen och folkbildningen främjades (SOU 2012:59). 

Radion hade som uppgift att bilda befolkningen (Findahl, 1999) och finansierades genom en 

radiolicens (SOU 2012:59). 

 

TV-sändningar introducerades reguljärt i Sverige 1956, och det bestämdes att televisionen på 

samma sätt som radion skulle organiseras som ett icke-kommersiellt företag, dvs. Public Service, 

för att främja mångfald, frihet, jämlikhet, demokratiska värden, opartiskhet, kulturansvar och hög 

kvalitet (Jönsson & Strömbäck, 2004). Televisionens introducerande var dock planerat att ske 
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tidigare, men sköts upp på grund av politiska strider. De borgerliga (liberala och konservativa) 

partierna ville se en kommersiellt finansierad television. Socialdemokraterna, som hade en stark 

regering, valde att alliera sig med tidningsbranschen som såg tv-reklam som ett hot mot deras 

egna reklamintäkter (Findahl, 1999). Televisionen skulle likt radion finansieras av en tv-licens 

(SOU 2012:59). Under 1950- och 1960-talet var enhetsmodellen den dominerande modellen. Den 

innebar att det inte fanns någon direkt valfrihet. Televisionen hade två syften, att tjäna tittarna 

och att tjäna samhället. Om det fanns en konflikt mellan de två, gick samhället först. Man skulle 

genom media ”popularisera” politiska frågor, och se till att konst som tidigare var ett intresse 

endast för en elit skulle nå ut till massorna (Edin, 2006).  

 

Från början organiserades Televisionen tillsammans med radion, först genom Radiotjänst, och 

senare genom ett då nybildat bolag, Sveriges Radio AB. Tv-mediet expanderade snabbt, och en 

andra tv-kanal började krävas. Det diskuterades om denna skulle vara reklamfinansierad, men 

TV2 (nuvarande SVT2) inledde sina sändningar 1969, och skulle organiseras på samma sätt och i 

samma företag som TV1 (nuvarande SVT1). Dessa skulle styras genom en princip om inbördes 

konkurrens (Jönsson & Strömbäck, 2004). Detta kallas den pluralistiska modellen (Edin, 2006). 

Den menar att det ska finnas en enhetlig diversifiering. Som sagt skulle de två kanalerna 

konkurrera med varandra på ett sätt där tittarna när som helst skulle byta till den andra kanalen 

där det var ett program ifrån en annan kategori. En sorts filosofi byggdes även upp så att nyheter 

och politiska program inte skulle sändas samtidigt som nöjesprogram (Edin, 2006). När de 

borgerliga partierna fick makten 1976 valde de att inte privatisera Public Service eller introducera 

kommersiell television (Findahl, 1999). Såhär såg televisionsmarknaden ut i Sverige ungefär fram 

till mitten av 1980-talet, då teknologiska och ideologiska förändringar svepte genom Europa 

(Jönsson & Strömbäck, 2004).  

 

På 1980-talet började synsättet till viss del att ändras inom televisionen. Socialdemokraterna, som 

styrt Sverige under en lång period, hade traditionellt sett varit emot en kommersialisering men i 

och med uppkomsten av satellittelevision blev de tvungna att tänka om. Detta ledde till en debatt 

om reklam borde tillåtas på tv eller inte. Anledningen till att tillåta reklam skulle vara att det skulle 

skydda den svenska TV-marknaden (SVT) och även den svenska reklammarknaden från att bli 

övertagna av utländska bolag. Politikerna och näringslivet var oroliga för ett utländskt 

övertagande eftersom många ungdomar drogs till utländska program framför de svenska. Satellit-

tv blev därför lagligt, och 1986 legaliserades även kabel-tv (som dock funnits sedan 1983), och 
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riksdagen tappade makt över att styra TV-marknaden (Machill, 1999). Sverige (och även övriga 

norden) var även relativt sent ute jämfört med övriga ”västländer”, och de nordiska länderna var 

bland de sista att avskaffa Public Service-monopolen (Machill, 1999; Bolin, 2004). Genom satellit- 

och kabelteknik kunde svenska folket få in utländska kanaler. 1987 startade TV3, och 1989 

Nordic Channel (nuvarande Kanal 5), i Storbritannien men riktade in sig specifikt på den svenska 

publiken. Detta innebar att SVT för första gången hade fått konkurrens. Till slut bestämde sig 

politikerna att tillåta en kommersiell kanal att sända i det svenska marknätet (Jönsson & 

Strömbäck, 2004).      

 

Detta resulterade i en diskussion om vad det har för betydelse för mediernas innehåll, och vad en 

eventuell kommersialisering skulle kunna innebära för att medierna ska ha möjlighet att leva upp 

till de krav och normer som satts för deras verksamhet. En liknande utveckling har skett i hela 

Europa, men Public Service-medierna har inte tvingats ut från marknaden helt, dock har de 

tappat i publikandelar. Detta skiljer sig från land till land, och SVT har tappat relativt lite jämfört 

med vissa andra länder (Jönsson & Strömbäck, 2004) som till exempel Grekland, där Public 

Service enbart står för 11 % av tittarsiffrorna (Machin & Papatheoderou, 2002). Denna 

konkurrens har lett till diskussioner om mediernas kommersialisering, i detta fall menas med 

kommersialisering att mediernas utbud påverkats av den ekonomiska kontexten och därmed i 

första hand handlar om att locka publik och annonsörer (Jönsson & Strömbäck, 2004). Den 

modell som tog över efter att SVT:s monopol bröts var ”core-periphery”-modellen. Nu har 

extern konkurrens uppkommit och tittarna har en stor valfrihet av kanaler. Detta sågs även som 

en guldålder för demografisk marknadsföring (Edin, 2006). Den fjärde modellen, som ansågs 

komma i framtiden, är ”breakup”-modellen. Den innebär en extrem fragmentisering med tittare 

över en stor mängd kanaler och plattformar. Att ha majoriteten av tittarna ses som något från det 

förgångna (Edin, 2006).  

 

1992/1993 delades Sveriges Radio AB upp i tre självständiga bolag: Sveriges Television (SVT) för 

televisionen, Sveriges Radio (SR) för radion och Sveriges Utbildningsradio (UR) för 

utbildningsprogram både i radio och tv. Även den interna konkurrensen mellan SVT1 och SVT2 

slopades 1996 (Jönsson & Strömbäck, 2004). År 2000 beslöt SVT att omorganisera SVT1 och 

SVT2. SVT1 skulle ha ett brett utbud som ”passar alla hela tiden”, medan SVT2 skulle vara en 

kanal inriktad på smalare intressen och program (Edin, 2006). 
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SVT har idag som roll att använda sig av kommunikation som ett strategiskt och operativt 

verktyg för att fullfölja sitt uppdrag och nå sina mål. De har som policy att kommunikationen ska 

spegla, utveckla och hålla samman SVT:s varumärke, och driva positionsförflyttningar av det. 

Kommunikationen skall vara oberoende av staten och andra intressen och maktsfärer. 

Öppenheten är det som måste vägas mot andra värden, och att SVT ska vara kommunikativt är 

ett krav för SVT:s varumärke. Dess utbud ska finnas på plattformarna där publiken finns och 

man ska kommunicera via relevanta plattformar. Kommunikationens syfte ska vara att stärka 

SVT:s uppdrag, som är att omvärlden ska förstå det unika med fri television som en demokratisk 

idé och positiv kraft i samhället, samtidigt som SVT måste lyssna, förstå och förändra sig utifrån 

publikens behov (SVT, 2011). Regeringen anser att det finns ett stort värde att det i ett 

demokratiskt samhälle existerar en aktör som är oberoende från statliga, ekonomiska, politiska 

och övriga intressen i samhället, samt tillgången till ett programutbud som inte innehåller reklam, 

produktplaceringar och i den mån det är möjligt även fritt från sponsring (SOU 2012:59). Public 

Service ska även garantera ett mångfaldigt utbud, något som trots ett ökande av kommersiella 

konkurrenter, inte har skett, utan istället har utbudet av underhållning ökat (SOU 2012:59). SVT 

ska inte heller ha som primär uppgift att enbart fylla de hål som de kommersiella lämnar eftersom 

det vore principiellt fel och ett sätt att anpassa sig till mediemarknaden (SOU 2012:59).  

 

I september 1990 inledde TV4 sina sändningar via satellit. Företaget bakom TV4 under denna 

period, Nordisk Television AB, siktade redan från början på att få tillstånd att sända i marknätet, 

och satsade därför på en relativt seriös profil, med både nyhets- och samhällsprogram på sin 

tablå. Efter en komplicerad procedur och maktkamp fick TV4 sitt tillstånd, och en av dess 

konkurrenter, Stenbecksfären, blev delägare. TV4 inledde sina marksändningar i februari 1992, 

företaget bakom byter 1994 namn till TV4 AB (Jönsson & Strömbäck, 2004). TV4 hade 1994 

blivit Sveriges största tv-kanal, därefter har den konkurrerat med SVT 1 om att vara störst. Sedan 

2009 är SVT 1 återigen störst (SOU 2012:59).  

 

År 2005 stod de fem största tv-kanalerna (SVT 1 & 2, TV3, TV4 och Kanal 5) för 81 % av 

tittarsiffrorna, något som minskat till 63 % år 2011, till förmån för fler mindre nischade kanaler 

(SOU 2012:59). En annan undersökning visade att av tio undersökta kanaler, var det endast tre 

stycken där informationsinnehåll dominerade, nämligen SVT 2, SVT 24 och Kunskapskanalen. 

Resten dominerades istället av underhållning (SOU 2012:59).  
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Än idag har SVT och SR som uppdrag att vara tillgängliga för alla, ha ett brett utbud och 

tillfredsställa olika behov och intressen hos befolkningen, och även i övriga Västeuropa anses 

televisionen ha ett viktigt ansvar för samhället. Just SVT ska enligt den svenska Public Service-

normen innehålla mångfald och kvalitet, samt en vikt att sända nyheter, samhälls- och 

kulturprogram, barnprogram och program som riktar sig till minoriteter, t.ex. program på Finska 

eller Samiska och program med teckenspråk och syntolkning. Det finns ett antagande att en 

kommersialisering av TV-marknaden får konsekvenser för programutbudet (Jönsson & 

Strömbäck, 2004; Hamilton, 2012) och kommersialiseringen har också lett till en ökad 

konkurrens bland journalister (Machill, 1999). I Sverige har SVT erbjudit hela program genom 

webben så att SVT kan nå en ny generation av tittare. År 2005 visades en halv miljon videoklipp 

på SVT:s hemsida. År 2011 var samma siffra en halv miljard (Hamilton, 2012).  SVT Nyheter var 

den mest pålitliga webbsida bland svenskar år 2012 och är en interaktiv databas av journalistik om 

hela Sverige (Hamilton, 2012).  

 

De flesta medborgarna förväntar sig tillgång till medieinnehåll överallt hela tiden. Något som 

nämns som ett argument i Public Services fördel är att medan Twitter och Youtube främst 

inriktar sig på yngre generationer, så inriktar sig SVT Play (som är SVT:s videotjänst på internet) 

på alla från de äldre till yngre (Hamilton, 2012).  

 

SVT började först använda sig av Facebook år 2010, följt av TV4 år 2011. När det kommer till 

speciella sidor för sina respektive nyheter bildade SVT sin sida år 2011, medan för TV4 dröjde 

det till 2013 innan deras nyhetssida bildades.  

 

Enligt äldre studier har det svenska TV-utbudets informativa programmaterial minskat, detta 

främst på grund av de kommersiella kanalerna, dock har denna typ inte minskat i Public Service-

kanalerna (Jönsson & Strömbäck, 2004). Det har även visat sig att nyhetsjournalistiken ändrat 

karaktär. Bland annat har politiskt och ekonomiskt innehåll fått lämna plats åt mjukare politiska 

ämnen och underhållande material på grund av en större marknad. Dock kan man säga att SVT:s 

nyhetsprogram, endast påverkats marginellt av konkurrensen, och de faktorer som ändrats mest, 

som minskad Stockholmsdominans och ökad kvinnlig representation, beror på andra faktorer än 

konkurrensen. Det är också viktigt att påpeka att trots att journalistiken förändrats under 



24 
 

perioden av ökad konkurrens, behöver inte förändringen nödvändigtvis bero på konkurrensen 

som sådan (Jönsson & Strömbäck, 2004).     

 

3.4. Synen på Public Service i andra länder 

I denna del och några av de följande delarna kommer Public Service utanför Sverige att 

presenteras. Detta görs för att få en bredare förståelse av Public Service som begrepp men också 

som ett sätt att kunna hitta likheter mellan SVT och övrig Public Service. Bland annat kan se hur 

övriga länder påverkats av digitalisering och kommersialisering, och använda detta som en 

referenspunkt till hur SVT ser ut.  

 

I västvärlden har framväxten av nyliberalism lett till en policy som anser att den fria marknaden är 

det bästa för televisionsindustrin. I USA har de bidrag som Public Service får kritiserats, och i EU 

har en policy uppkommit där Public Service ses som orättvist mot konkurrensen och som ett hot 

mot den fria marknaden (Johnson, 2013). Detta har i sin tur bland Public Service lett till en ökad 

fokus på så kallad ”branding” för att uppmuntra publikens lojalitet gentemot Public Service och 

får anses som nödvändigt för dess överlevnad (Johnson, 2013). 

 

Storbritannien med sitt BBC har i allmänhet haft en liknande syn på Public Service som Sverige. 

Det fanns en sorts optimism i att sprida folkbildning och kultur, och man skulle ”tvinga” 

befolkningen att konfronteras med kultur som var utanför deras smak. Inspiration togs från 

bibliotek, konstgallerier och museum. Kritik har kommit från vänsterhåll som har påstått att BBC 

ägnar sig åt elitism och paternalism, medan kritiken från höger har klagat på ineffektivitet och att 

det stör den fria marknaden (Debrett, 2010).  

 

Australien har baserat sin ABC på BBC med samma sorters syften och mål, men historien är 

något annorlunda. Radiomarknaden i Australien var från början helt privat, men 1932 

förstatligades vissa radiostationer (de som var av vad som kallades ”A” class) och ingick i ABC. 

Den privata sektorn fick behålla ”B” class-stationerna. På grund av detta har inte ABC en historia 

av att ha varit ett monopol på samma sätt som BBC och SVT har. När televisionen 

introducerades skedde det på ett liknande sätt där både ABC, som skulle vara ansvariga för att 

täcka hela Australiens behov, och kommersiella alternativ skulle finnas (Debrett, 2010).  
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I USA var radio- och televisionsmarknaden helt kommersiell innan Public Service kom in i 

bilden, och därför har Public Service mest haft, och har fortfarande, en bakgrundsroll där. Public 

Service uppstod istället som ett alternativ som skulle fylla de hål den kommersiella tv-sektorn inte 

gjorde, men skulle inte utmana den kommersiella dominansen (Debrett, 2010).  

 

3.5. Kommersialisering av Public Service i andra länder 

De flesta demokratiska länder har haft ett problem med att nyheter ”fördummas”, dvs., en 

ökande närvaro av nöjes- och kändisbaserade nyheter och en marginalisering och trivialisering av 

offentliga angelägenheter (Nguyen, 2012).   

 

När det kommer till BBC, som är ett välkänt exempel, har det skett en ökning av kommersiella 

aktiviteter sedan början av 1990-talet. Detta beror till stor del på regeringars vilja att öka 

kommersiell vinst och hålla nere licenskostnaderna, samt att kunna konkurrera på en 

internationell marknad. Detta har lett till kritik från olika håll. De som är för en fri marknad anser 

att Public Service endast ska fylla de hål som marknaden inte klarar av att fylla genom att erbjuda 

program som anses allmännyttiga och kulturella, och att genom att ägna sig åt kommersiella 

aktiviteter istället stör de marknaden. Från andra håll har kritiken främst inriktat sig på att en 

kommersialisering skadar trovärdigheten och objektiviteten (Johnson, 2013).   

  

Public Service har traditionellt sett handlat om att erbjuda en rad gemensamma referenser och att 

främja den nationella kulturen för publiken, men den nya utvecklingen har lett till nya sätt att 

legitimera Public Service. Public Service hotas också av den ökade ekonomiska och kulturella 

globaliseringen, eftersom västvärldens nationella kultur spelar allt mindre roll i dagens samhälle 

(Larsen, 2014). Trots dessa hot lär Public Service inte försvinna så länge de fortsätter att erbjuda 

innehåll av hög kvalitet och anses som trovärdiga av allmänheten (Larsen, 2014).  

 

Reklambanners används av NRK på deras webbsida, något som kritiserades redan 1998, men de 

behölls trots det. Kritik mot detta har kommit från NRK:s konkurrenter, TV2 och TV Norge, 

som har protesterat mot hur NRK bygger sin hemsida med licenspengar, men ändå säljer reklam 

(Moe, 2008). Ett argument som anses legitimera reklamanvändning av Public Service är att det 

finns privatägda medier som får stöd från staten (Flew, 2007). 
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Ett annat problem är att det är komplicerat att erbjuda arkiv med äldre programmaterial på 

internet, eftersom det innebär mycket arbete att ordna med rättigheter för internetvisningar, 

eftersom materialet ofta sänts innan interneträttigheter existerade eller var en del av kontrakt 

(Leurdijk, 2006). I april 2011 stiftades en lag i Sverige som gjorde det lättare för SVT att öppna 

upp stora delar av sitt arkiv för allmänheten på internet. Denna lag gav dock makten till stora 

royalty-organisationer, och det har argumenterats att dessa måste övervakas, annars finns en risk 

att innehållet inte kan erbjudas på internet (Hamilton, 2012), men detta fortsätter vara ett 

problem i vissa andra länder. Kritik finns mot upphovsrättsinnehavarnas orealistiska krav, som 

gör det svårt att nå överenskommelser (Hamilton, 2012). Kritik har också riktats mot 

nedmonterandet av det öppna internet på grund av företag som Apple och Google, och hur man 

behöver vissa moduler eller specifika appar som nu kostar pengar, men var gratis för några få år 

sedan. Annan kritik finns mot mobiloperatörer som begränsar fildelning på sina nätverk. Dessa 

begränsningar av internet ses som problematiska och leder till en risk att internet bara blir ännu 

ett medium styrd genom en affärsmodell, istället för ett verktyg att främja demokratiseringen 

(Hamilton, 2012). Detta är ett exempel på hur kommersialiseringen ställs mot demokratin och på 

så vis utgör ett hot mot den. SVT, och många andra Public Service-kanaler, ser Internet som ett 

verktyg för att främja demokratin, och att internet kommersialiseras allt mer är oroande för 

demokratin. Detta är en viktig anledning till varför just denna uppsats fokuserar på 

digitaliseringen, och hur digitaliseringen och kommersialiseringen hör ihop, samt ett fokus på 

Facebook, som är ett relativt nytt sätt att nå ut med information för nyhetsförmedlare.   

 

3.6. Digitaliseringen av Public Service i andra länder 

Varje decennium har lett till en förändring av Public Service, detta har skiljt sig åt i olika länder i 

Europa. När antalet tv-kanaler ökade under 1980-talet och 1990-talet var Public Service-

kanalerna tvungna att ändra sina tablåer för att kunna konkurrera om tittarsiffrorna. På grund av 

det så är Public Service-kanalerna fortfarande de populäraste ibland annat Sverige, Norge och 

Storbritannien, och fortsätter att spela en viktig roll, både på en nationell nivå och i Europa som 

helhet (Enli, 2008). År 2012 stod onlinevideor för 40 % av all trafik på internet, och denna siffra 

är estimerad till 90 % år 2015 (Hamilton, 2012).  Det mesta av den tidigare forskningen om den 

digitala tidsåldern fokuserar på hur digitaliseringen raderar de analoga spärrarna och tillåter fler 

kanaler, men bryr sig sällan om hur Public Service-bolagen rör sig mot multiplattformsaktiviteter 

och fokuserar på tittarnas interaktion (Enli, 2008). Det är viktigt att säga att mediernas 

traditionella uppgifter inte ändras bara för att de når den digitala tidsåldern, men de gamla 
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gränserna suddas ut allt mer. Public Service-företags satsningar på internet ska därför inte ses som 

en isolerad fråga, utan istället som en förlängning av sändningarna (Moe, 2009). 

 

I och med ökandet av nya teknologier så är det viktigt att fråga sig själv om sina teorier och 

metoder är bundna till ett historiskt specifikt medium (massutsändningstelevision), eller om det 

istället är en studie om television och dess publik i ett nytt medielandskap. I detta nya 

medielandskap engagerar sig publiken mer med innehållet, istället för kanaler eller plattformar. 

Till exempel engagerar sig människor med sitt favoritband eller sitt favoritfotbollslag på olika 

plattformar (Livingstone, 2004). Det är också viktigt att tv-bolagen ändrar sitt synsätt att mäta 

framgång på. Tidigare mättes detta i tittarsiffror, och förminskade publiken till siffror. En 

interaktiv Public Service får inte bry sig om storleken av sin publik mer än antalet interaktioner 

med den (Bennet, 2013). 

 

Hur Public Service-kanaler har reagerat på digitaliseringen skiljer sig åt från land till land. I 

Storbritannien började BBC experimentera med onlinetjänster 1994, men deras officiella 

webbsida lanserades 1997 som ett experiment i ett år, för att sedan bli permanent 1998 (Moe, 

2008). 1998 experimenterade BBC med communities, forum och chattrum, främst i 

marknadsföringssyfte. De sista forumen stängdes i februari 2013, eftersom de upplevda 

fördelarna var mindre än kostnaden att uppehålla dem (Jackson, 2013). H2g2 var en sorts wiki-

liknande webbsida som lanserades av fans av ”Liftarens Guide till Galaxen”, men köptes så 

småningom upp av BBC. Den såldes 2011 (Jackson, 2013). Ett annat experiment var att bygga en 

så kallad ”Instant Messaging Service” under 2002 och 2003, där man kunde chatta med 

interaktivitet runt de populäraste tv-programmen som skulle locka många användare och 

samtidigt hålla moderationen på en minimal nivå. Denna lanserades dock aldrig, eftersom den 

ansågs för begränsad och ointressant för användarna (Jackson, 2013). 2007 undersökte BBC hur 

man skulle kunna använda sig av något de kallade för ”immersive games”, som en ny potentiell 

genre inom Public Service. Man lanserade ett spel vid namn ”Adventure Rock” för barn. Man 

kunde inte chatta i spelet, men ett forum fanns på spelets hemsida. Efter forskning kom man 

fram till att barn fann spelet visuellt imponerande, men var besvikna på sättet att kommunicera 

med andra. ”Adventure Rock” stängdes i mars 2012 (Jackson, 2013). BBC lanserade 2003 ”iCan” 

(som senare bytte namn till ”The Action Network”), som var en interaktiv tjänst utformad för att 

hjälpa till med aktivism. Den stängdes dock 2007 eftersom allmänheten helt enkelt inte använde 
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den i tillräckligt stor utsträckning (Jackson, 2013). Idag fokuserar BBC främst på sociala medier 

som Facebook och Twitter (Jackson, 2013).      

 

I en talk show i den Flamländska delen av Belgien som började 2011, kunde tittarna interagera 

med programledarna genom Facebook, Twitter och Netlog. Detta ledde till att användarna mest 

ville interagera för att vara med i programmet, snarare än att utbyta information och diskutera 

med andra tittare. Projektet ansågs mer som en teknisk succé, istället för ett sätt att interagera 

(Picone, Willaert & Donders, 2013).     

 

I Taiwan år 2007 skapade Public Service-kanalen PTS en internetbaserad videonyhetsplattform 

där så kallade medborgarjournalister (dvs. vem som helst) kunde ladda upp och dela sina egna 

nyheter (Lee, 2013) 

 

Den Norska Public Service-kanalen NRK lanserade sina första webbprojekt år 1995, eftersom de 

enligt en utredning inte skulle se sig som en utsändare av radio och television. Istället skulle de se 

sig själva som en innehållsleverantör för varje plattform som tjänade användarnas behov. 1997 

lanserade NRK sin permanenta internetavdelning. De hade en strategi som innebar att de skulle 

vara närvarande, men hålla kostnaderna nere. Deras hemsida fokuserade från början mest på 

nyheter men hade 2006 en ungdomssida, en barnsida, en tjänst för osignerade band att presentera 

sin musik, en matsida, en webbshop, flera diskussionsforum, tio webbradiokanaler och mycket 

webb-television tillgängligt utan kostnad (Moe, 2008).   

 

I Tyskland fungerar det lite annorlunda. Där finns ARD som ett Public Service-företag, men det 

finns också flera regionala tv-kanaler som tillhör ARD. ARD är därför, till skillnad mot BBC, inte 

en nationell kanal, och Public Service sköts av de regionala kanalerna under ARD:s paraply. Det 

var dessa regionala kanaler som först började använda sig av internet som till exempel WDR, som 

lanserade sin webbsida 1995 (som dock enbart innehöll en bild utan länkar från början) (Moe, 

2008). ARD lanserade sin egen hemsida 1996 och fokuserade från början enbart på nyheter. 

Senare började de se internet som en sorts tredje pelare för Public Service, och började diskutera 

att ge sig in i nya branscher, som internetleverantör och e-handel. 2006 var ARD:s hemsida i stort 

sett bara nyheter, och de regionala medlemmarnas hemsidor handlade om vissa specifika tv-
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program. Det fanns ingen reklam, inga diskussionsforum, ingen videotjänst eller andra separata 

tjänster. Det finns strikta regler av användandet av externa länkar, diskussionsforum och e-

handel. Istället finns ett fokus att erbjuda information om radio- och tv-program. Detta skiljer sig 

från tidigare ståndpunkter. Ett exempel är 1998, då en av medlemsstationernas hemsida för ett 

ungdomsprogram sågs som en självständig del av programmet, medan 2006 sågs den enbart som 

ett komplement (Moe, 2008).     

 

I Frankrike försöker Public Service att förbättra sin kvalitet för att försöka locka besökare till sin 

webbsida. Onlinetjänster inkluderar nyheter, tv-program, särskilda sidor med 

programinformation, diskussionsforum och arkivprogram av äldre sändningar. Deras team som 

arbetade med internet hade växt från åtta medlemmar år 2000 till 60 medlemmar år 2008. Den 

finansieras främst av sitt huvudbolag, men reklambanners och sponsorer är även en del av dess 

inkomst (Machill, 2008).  

 

3.7. Problem och utmaningar med digitaliseringen 

Ett problem är att när en publik växer sig för stor görs interaktionen i stort sett omöjlig. Kanalen 

måste välja vem man ska svara på, och vem man ska ignorera, och ju större publiken växer sig, 

desto fler blir ignorerade. Ett exempel är BBC:s blogg där många användare känner att deras 

kommentarer inte uppmärksammas. Andra problem har varit när innehåll erbjudits som låter 

tittarna interagera med vissa tv-serier, se intervjuer, historia eller vissa webbrelaterade test. Detta 

fungerade bra för små nischade grupper användare, men när det blev för många användare 

kraschade servern (Bennet, 2013)   

 

Problem med digitaliseringen innehåller också att den fria allmänna informationen som Public 

Service bygger på hotas av on-demand-tjänster som använder sig av internet eller mobiltelefoner, 

och exkluderar de som inte har råd eller inte har tillgång till internet (Debrett, 2010). En stor 

publik skulle därför gås miste om, om Public Service skulle fokusera på internet (Leurdijk, 2006). 

Det finns fortfarande många som inte alls använder internet, och ännu fler som endast klarar av 

att skriva enkla email eller använda sig av banktjänster. I Sverige har fokus lagts på att erbjuda 

bredbandsnät, men inte på att lära ut hur man ska använda sig av det (Hamilton, 2012).  

Digitaliseringen fragmenterar publiken, eftersom innehållet finns på en rad olika plattformar 
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(Larsen, 2014). Ett annat problem är att Public Service inte har fått extra finansiering för att 

erbjuda digitala tjänster (Leurdijk, 2006). 

 

3.8. Möjligheter med digitaliseringen 

Trots att vissa Public Service-kanaler använder sig av reklamintäkter, så är Public Service främst 

fokuserat på att främja allmänhetens bästa, istället för att gå med vinst. I Namibia finns ett försök 

att använda sig av television för att leda sina medborgare in i ett informationssamhälle genom tv-

kanalens webbsida. Detta främjar en interaktion med debatter genom email och mobiltelefoner 

och introducerar elektroniska enheter i program för att utveckla flera interaktiva program. Public 

Service främjar också öppet material på internet som Wikipedia (Smith, 2014). Något som dock 

bortses ifrån här är tillgången till internet. Att utbilda befolkningen till att kunna använda sig av 

nya elektroniska enheter är självklart viktigt, men att endast förlita sig på det är aningen naivt, då 

inte alla har tillgång till internet eller mobiltelefoner, antingen av ekonomiska eller övriga skäl. 

Därför bör även fokus ligga på att kunna erbjuda internetuppkopplingar, om inte i enskilda 

personers hem, så möjligen i någon sorts allmänt ”internetcenter” som liknar ett bibliotek. Ifall 

detta skulle kunna erbjudas, tillsammans med det som redan erbjuds, så skulle förmodligen 

satsningen bli mer lyckad.  

 

BBC, SVT, NRK samt den Amerikanska Public Service-kanalen PBS har länge sett interaktivitet 

som något viktigt i den digitala tidsåldern. I TV-marknaden är konkurrensen inte längre bara på 

tv, utan också på internet. I Europa finns ett synsätt bland Public Service, på grund av deras 

bakgrund som monopoler, att vara innovatörer som ska finnas på varje plattform, och ser sig 

själva som institutioner som inte enbart ska fokusera på television (Enli, 2008). 

 

3.9. Sammanfattning 

Den ökade kommersialiseringen som har skett har bland annat lett till att inte bara en ökad 

konkurrens bland journalister uppstått, men också till en sorts försämring och fördumning av 

många typer av nyheter, som bara fokuserar på samma sak, nämligen det som är populärast och 

inte det som är nyttigast för samhället, och har även tvingat Public Service att förändra sig efter 

”folkets vilja”, medan marknadskrafter har kritiserat Public Service för att störa den fria 

marknaden (Machill, 1999; Örnebring & Jönsson, 2004; Jönsson & Strömbäck, 2004; Rolland, 



31 
 

2006; Enli, 2008; Curran, et al., 2009; Debrett, 2010; Voinché, et al., 2010; SVT, 2011; Nguyen, 

2012; Lee, 2013; Johnson, 2013). Man kan därför säga att det har skett en kommersialisering av 

nyhetsförmedlandet, och att Public Service, även om det inte nödvändigtvis kommersialiserats, 

åtminstone har blivit tvungna till att anpassa sig till den kommersiella marknaden för att inte 

tappa tittarsiffror.  

 

En ökad kommersialisering av, inte bara Public Service men av televisionen i allmänhet kan vara 

problematisk. Det problematiska blir att för att locka tittare måste nyhetssändningar ha med 

”underhållande” inslag. Nyheter blir underhållning helt enkelt. Däremot så fyller även triviala 

nöjesnyheter en funktion, då det speglar en del av vardagen, och att det förekommer behöver i 

sig inte vara ett problem, eller ens en effekt av kommersialiseringen. Det som istället blir 

problematiskt är om denna typ av nyheter helt skulle ta över största delen av fokuset, medan mer 

samhällsnyttiga ämnen får en allt mindre del.  

 

SVT har dock idag större tittarsiffror än vad TV4 har (Mediamätning i Skandinavien, 2015), och 

SVT är den mest pålitliga nyhetsförmedlaren bland svenska folket (Hamilton, 2012). Detta kan 

antingen bero på att SVT har anammat ett kommersiellt tänk, eller alternativt att svenska folket 

helt enkelt föredrar Public Service framför kommersiella kanaler, eller kanske det mest troliga, en 

kombination av ovanstående.  

 

Utifrån denna information kan man se att det finns mycket som tyder på att det åtminstone delvis 

har skett en kommersialisering av Public Service. Åtminstone har det skett i den form att Public 

Service numer måste lyssna på vad allmänheten anser och anpassa sig utifrån marknadens regler. 

Underhållande nyheter får därför ett större utrymme framför samhällsnyttiga ämnen. Det som 

talar emot detta är att SVT fortfarande är den mest trovärdiga nyhetsförmedlaren i Sverige. 

Genom att genomföra analysen kommer denna uppsats använda sig av teorier och tidigare 

forskning som handlar om hur kommersialisering och digitalisering har påverkat Public Service. I 

diskussionen kommer resultaten att jämföras med resultat av tidigare forskning för att antingen 

styrka det som redan sagts, eller om resultatet skulle säga något annat jämfört med tidigare 

forskning, kunna ställas emot den och öppna upp för nya frågeställningar till varför det inte 

stämmer överens. På så vis används den tidigare forskningens definitioner av kommersialisering 

och digitalisering för att avgöra hur man kan utläsa detta från resultatet som presenteras.      
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4. Metod 

Syftet är att belysa eventuella effekter inom SVT:s nyhetsrapportering som påverkats av det 

digitala och kommersiella medielandskapet, genom att belysa skillnaderna och likheterna mellan 

TV4 och SVT utifrån vilket innehåll som delas på deras respektive nyhetssidor på Facebook. Jag 

kommer använda mig av kvantitativ innehållsanalys då jag går igenom en stor andel inlägg på 

Facebook och skapar statistik utifrån särskilt utvalda variabler, med hjälp av syntetiska veckor 

(slumpmässigt utvalda dagar, läs mer under ”insamling av data”) från år 2013, 2014 och 2015. 

Jämförelsen görs för att se hur SVT har påverkats av det kommersiella medielandskapet genom 

inläggen som de delar på sin nyhetssida på Facebook.  

 

4.1. Material 

Materialet som ska analyseras med hjälp av kodschemat är Facebook-inlägg som finns på två 

Facebooksidor, nämligen ”SVT Nyheter” och ”TV4 Nyheterna”. Detta för att SVT och TV4 är 

de tv-bolag med störst andel tittarsiffror (Mediamätning i Skandinavien, 2015), samt för att SVT 

är Sveriges Public Service-bolag, medan TV4 är den största kommersiella aktören inom 

television. Bägge bolagen är också nyhetsförmedlare, och är direkta konkurrenter inom denna 

kategori. Åren som har valts, 2013, 2014 och 2015, har valts därför att 2013 just var det år då 

TV4 Nyheternas Facebook-sida lanserades. SVT Nyheters Facebook-sida lanserades 2011, men 

undersökningen börjar med 2013 eftersom det då går att jämföra sidorna på lika grunder. Antalet 

Facebook-inlägg som samlades in blev i slutändan 187 stycken, varav 69 från SVT Nyheter och 

118 från TV4 Nyheterna. Att TV4 Nyheterna har fler inlägg beror på att de i allmänhet delar fler 

inlägg på Facebook per dag än vad SVT Nyheter gör. Anledningen till att just Facebook har valts 

är för att det är en relativt ny plattform att nå ut med nyheter på, både för SVT och TV4, och till 

skillnad från nyheter på TV, så finns det ingen kvantitativ undersökning av SVT:s och TV4:s 

nyheter på Facebook. Genom att göra detta skapas en referenspunkt för framtida forskning inom 

Facebook. Varför just nyheterna valts att undersökas är för att både SVT och TV4 har speciella 

nyhetssidor på Facebook och är direkta konkurrenter inom detta område. När det kommer till tv-

nyheter är SVT och TV4 numer de enda svenska nyhetsförmedlarna på den svenska marknaden, 

och både SVT och TV4 i allmänhet är de största tv-kanalerna. Just eftersom det endast är SVT 

och TV4 som förmedlar nyheter på televisionen så är det relevant att undersöka just nyheterna, 

istället för annat material.  
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4.2. Val av metod 

Anledningen till varför jag har använt mig av kvantitativ innehållsanalys är för att det passar bra 

när man ska undersöka en stor del material (i denna uppsats närmare 200 Facebook-inlägg), för 

att det gör det enkelt att skapa en överblick samt en generalisering och standardisering av 

materialet. Det passar även bra eftersom det skapar ett resultat som kan mätas och räknas 

(Østbye, 2002; Nilsson, 2010) vilket är precis det jag vill ha fram i slutändan. Anledningen till att 

jag gör en kvantitativ innehållsanalys istället för en enkätundersökning är för att en 

enkätundersökning inte skulle hjälpa mig komma fram till en slutsats utifrån vad de olika 

företagen delar på Facebook, och vore i så fall bättre om jag undersökte publiken, något jag har 

valt att inte göra. En kvantitativ innehållsanalys gör det möjligt att på statistiska grunder dra 

generella slutsatser mellan olika medier (Nilsson, 2010) som i denna uppsats fall blir mellan SVT 

Nyheter och TV4 Nyheterna på Facebook.  

 

En nackdel med kvantitativ innehållsanalys blir densamma som fördelen, nämligen att man får ett 

resultat som endast går att mäta och räkna, man tar bara reda på textens omedelbara betydelse, 

dvs. textens yta, inte dess djupare betydelse. Att man bara får en överblick helt enkelt och inte går 

särskilt djupt ner på innehållet (Østbye, 2002; Nilsson, 2010). Andra nackdelar är att när man 

enbart studerar separata delar av innehållet riskerar att mista helhetsperspektivet (Nilsson, 2010). 

Jag har ändå valt att använda mig av kvantitativ innehållsanalys trots sina brister, då jag ändå 

anser det vara det bästa sättet för mig att kunna svara på min frågeställning.  

 

Anledningen till valet av en kvantitativ analys framför en kvalitativ analys är först och främst 

eftersom uppsatsen vill skapa en referenspunkt och en rak jämförelse mellan SVT Nyheter och 

TV4 Nyheterna på Facebook. Uppsatsen har inte som mål att tolka inläggen, utan det är det rent 

ytliga som är intressant i detta fall. I en kvalitativ analys kan varje text tolkas på olika sätt och 

fokuserar även på latent innehåll (Østbye, 2002). Detta blir problematiskt just för att skapa en 

referenspunkt. Det är i denna uppsats viktigare att ta reda på vilket innehåll som finns på de två 

Facebook-sidorna och hur man utifrån detta kan göra en generell bedömning, inte hur detta 

innehåll kan tolkas från en kvalitativ synvinkel. En kvalitativ analys försvårar att få fram ett 

generaliserbart resultat då det alltid är ett resultat av ett mindre urval (Østbye, 2002). Det är med 

det sagt inte fel att använda sig av en kvalitativ analys i detta fall. En kombination med t.ex. en 

retorisk analys av granskande inlägg för att se hur dessa kan relateras till en kommersialisering 
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skulle också kunna göras. Även kritisk diskursanalys skulle vara relevant i detta fall, för att kunna 

undersöka textens tematiska och schematiska struktur, samt språkliga analyser och sociokulturella 

kontextualiseringar (Østbye, 2002). Den slutgiltiga faktorn som, förutom det som redan nämnts, 

till att kvalitativ analys inte användes var helt enkelt brist på tid.      

 

4.3. Operationalisering  

De variabler som har använts i denna uppsats (se bilaga 1) är först och främst vilken Facebook-

sida inlägget är postat på, samt datum och klockslag, för att lätt kunna identifiera det specifika 

inlägget i de fall det skulle behövas. Jag har även valt att ta med ett antal variabler som undersöker 

de rent tekniska funktionerna, dvs., om inläggen innehåller en extern länk, om inlägget är delat 

från en extern källa eller om inlägget innehåller inbäddade foton eller video. Detta för att kunna 

se om SVT Nyheter och TV4 Nyheterna använder sig av sociala medier på olika sätt rent tekniskt 

och hur de väljer att nå ut med information genom Facebook. Jag har även valt att ta med 

variabler som har mer med innehållet att göra. Dessa variabler är om det som är delat är så 

kallade Soft News, om kända personer förekommer, vilken typ av nyhetskategori det passar in i, 

om personifiering förekommer och om inlägget innehåller en granskande nyhet. Detta för att se 

hur SVT Nyheter och TV4 Nyheterna skiljer sig åt innehållsmässigt på Facebook. Soft News är 

något som undersöks eftersom kommersialiseringen ofta leder till ett ökande antal nyheter som ej 

är samhällsnyttiga, alltså Soft News (Voinché, et al., 2010). Soft News är alltså de nyheterna som 

ej kan sägas vara samhällsnyttiga, enligt definitionen i teorikapitlet. En ökad personifiering är 

något som brukar räknas in i Soft News (Voinché, et al., 2010) men har i denna uppsats valts att 

tas med som en egen variabel för att kunna se på vilka sätt kommersialiseringen har skett. Med 

personifiering innebär att nyheten fokuserar på en enskild persons händelse. T.ex. en händelse i 

vården representeras av en intervju med en sjuksköterska. Ett förekommande av kända personer 

är något annat som har ökat på grund av kommersialiseringen (Nguyen, 2012) och har därför 

valts att undersökas med hjälp av en egen variabel. Kommersialisering sägs även ha lett till en 

minskning av granskande nyheter (Rolland, 2006) och även det är något som bör undersökas. 

Granskande eller undersökande nyheter är den typ av nyheter som fokuserar på att kritiskt 

granska en händelse eller fråga, och inte bara rapporterar, och syftar ofta till att skapa debatt. 
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4.4. Insamling av data  

Det optimala hade varit att samla in varje Facebookinlägg som någonsin laddats upp på de båda 

sidorna, detta skulle dock ta alldeles för lång tid. Därför har jag istället bestämt mig för att 

använda mig av ett antal syntetiska veckor, tre syntetiska veckor per år, och hoppas att jag på 

detta vis kan få fram vad jag vill ha svar på. Med en syntetisk vecka menas att man väljer ut eller 

slumpar fram en måndag en vecka, en tisdag från en annan vecka, en onsdag från en tredje vecka 

etc., detta istället för att välja ut en sammanhängande vecka eftersom under en sammanhängande 

vecka kan något visst ämne dominera, särskilt vid händelser som krig, kungliga bröllop, val eller 

sportevenemang (Østbye, 2002). För att motverka att detta händer så är det bra att använda sig av 

några syntetiska veckor eftersom det ändå ger ett bra intryck om vad som förekommer under ett 

år (Østbye, 2002). De åren som kommer att undersökas är 2013, 2014 och 2015. Anledningen till 

det är att TV4 Nyheterna inte lanserade sin Facebook-sida förrän 2013. I och med ett problem 

som uppstod under datainsamlingen så kommer inte inlägg från 2013 och 2014 som laddades upp 

innan augusti respektive år att undersökas. Anledningen är en bugg i Facebook då man kommer 

tillräckligt långt ner i ett nyhetsflöde, så försvinner diverse saker från inläggen, bland annat vilket 

datum det är uppladdat, diverse text och kommentarer. Under 2013 skedde denna bugg under 

september hos SVT, och i oktober hos TV4, och därför kommer ett mindre antal inlägg att 

undersökas under detta år, på grund av tidsbrist. Antalet inlägg får ändå räknas som tillräckliga, då 

det är just kommersialiseringen i fokus, inte innehållet i sig. Ett liknande problem inträffade även 

på TV4:s sida före mars 2015. Det kommer alltså finnas ett mindre sorts bortfall. Ännu några 

bortfall finns under de datum då respektive sida inte hade publicerat något inlägg. Under 2015 

kommer inga inlägg upplagda efter maj att undersökas på grund av att 2015 inte ännu är över när 

uppsatsen skrivs.    

 

4.5. Metodreflektion 

Jag anser att min analys är valid eftersom jag har studerat det jag har avsett att studera, försökt 

bearbeta det på ett forskningsmässigt sätt och haft en frågeställning och metod som är relevant 

för syftet (Larsson, 2010; Østbye, 2002). Metoden är relevant för att det är det bästa att använda 

sig av när man vill undersöka en stor mängd material för att kunna skapa en överblick, 

generalisering och standardisering inom ett ämne/område, och för att kunna få fram ett resultat 

som kan mätas med siffror (Østbye, 2002; Nilsson, 2010). Rent etiskt finns inga problem 
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eftersom uppsatsen inte handlar om att undersöka enskilda personer eller den personliga 

integriteten och eftersom informationen inte ska användas i kommersiella syften (Østbye, 2002).  

 

Variablerna är jag i allmänhet nöjd med. Att enbart inlägg från senare delen av året kommer 

analyseras är också en nackdel, och enda anledningen till att det sker är just på grund av 

Facebooks problem. Ett potentiellt problem är att inlägg innan augusti 2013 och 2014 att 

undersökas på grund av Facebooks bugg. Anledningen till att detta görs ändå är för att kunna 

jämföra SVT med TV4 ändå. Även om datainsamlingen kan bli något skev så kan man 

fortfarande hitta likheter mellan SVT och TV4 under samma period. Något annat som skulle 

kunna ge en skev bild är att det förekommer fler inlägg från TV4 Nyheterna än från SVT 

Nyheter, på grund av att TV4 Nyheterna i allmänhet publicerar fler nyheter per dag på Facebook.  

 

Kodschemat har testats med hjälp av en så kallad intrakodarreliabilitet, dvs. att en och samma 

person testar kodschemat för att se om personen kommer fram till samma resultat (Nilsson, 

2010). Genom detta inträffade inte några avvikelser. Däremot är tillkom en extra variabel efter 

(Granskande), som på grund av tidsbrist inte hans med att testas. Denna variabel skulle därmed 

möjligtvis kunna ha mindre reliabilitet än de andra. En nackdel kan vara att materialet enbart 

kodats av författaren, och test på hur övriga personer skulle ha kodat det ej har gjorts. Detta kan 

vara ett problem eftersom olika personer möjligtvis skulle kunna tolka variablerna olika (Nilsson, 

2010). Därför har jag försökt definiera variablerna på ett så bra och tydligt sätt som möjligt.      
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5. Resultat 

I den här delen kommer först själva resultatet presenteras med hjälp av diagram, och korta 

beskrivningar som förtydligar vad vi ser i dessa diagram. I nästa kapitel följer en diskussion där 

resultaten som presenterats diskuteras för att se vad man kan få ut av denna information, och vad 

resultatet egentligen betyder.  

 

Resultatet visade att i det rent tekniska använde sig SVT Nyheter i de flesta fall av externa länkar, 

medan TV4 Nyheterna använde sig av video och foto (även foton användes marginellt av SVT 

Nyheter). TV4 Nyheterna använde sig dock också till största delen av externa länkar. SVT 

Nyheter hade fler granskande nyheter, och färre inlägg som kan klassas som Soft News, samt 

färre inlägg med kända personer. Personifiering såg likadan ut hos både SVT Nyheter och TV4 

Nyheterna. Typen av nyheter skiljde sig inte åt särskilt radikalt, men SVT Nyheter hade något 

färre politiska nyheter, färre nöjesnyheter, färre övriga utrikesnyheter och fler övriga inrikes 

nyheter, fler vetenskapsnyheter och fler regionala nyheter än vad TV4 Nyheterna hade.  

 

När det kom till antalet interaktioner gick det inte se något särskilt samband med någon av de 

andra variablerna. Vissa inlägg som räknades som Soft News hade många interaktioner, medan 

vissa hade få eller inga alls. Detsamma gäller de olika nyhetskategorierna, där vissa politiska inlägg 

ignorerades nästan helt av ”publiken”, medan vissa hade många interaktioner. Detta gällde för 

alla kategorier mer eller mindre, och därför kommer det inte dras några slutsatser utifrån det. Det 

enda som egentligen spelade någon roll var att det i allmänhet förekommer fler interaktioner 

2015 och 2014 än vad det förekom 2013.  
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Figur 1. Diagram: SVT Nyheter Extern Länk     Figur 2. Diagram: TV4 Nyheterna Extern Länk 

Som man kan se här så är i stort sett varje inlägg SVT Nyheter har lagt upp externa länkar (då 

främst till sin egen hemsida). TV4 Nyheterna använder sig också flitigt av externa länkar, dock i 

mindre utsträckning än vad SVT Nyheter gör. En intressant detalj är att SVT Nyheters inlägg 

främst är länkade till en artikel (och ibland tillhörande video) medan TV4 Nyheterna främst 

länkar till inslag. Detta finns dock ingen reell statistik på då det inte räknades in bland variablerna. 

Utifrån detta kan man dock se att SVT främst verkar se Facebook som en sorts förlängning av 

sin egen webbsida, då de i de allra flesta fall länkar till den. De som är intresserad av nyheten kan 

klicka vidare för att läsa mer/se ett inslag om den. Det handlar alltså mer om att nå ut med 

information om nyheter, snarare än att försöka vara populära på Facebook och till exempel 

erbjuda videoklipp (se Figur 3 och 4). Ett kommersialiserat SVT hade möjligtvis brytt sig mer om 

att locka trafik till sin Facebooksida, och därmed fokuserat mer på att erbjuda material direkt på 

Facebook. Däremot går det inte dra någon direkt koppling till kommersialisering här.  
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Figur 3. Diagram: SVT  – Inbäddat Material       Figur 4. Diagram: TV4 – Inbäddat Material 

När det kommer till inbäddat material är det ganska sällsynt för SVT Nyheter. Några få inlägg 

innehåller bilder, men i det stora hela förlitar de sig mest på länkar. TV4 Nyheterna använder sig 

väldigt mycket av inbäddad video, så man kan se inslagen direkt på Facebook utan att behöva 

klicka sig vidare till deras hemsida. Även foton förekommer oftare hos TV4 Nyheterna. Dock 

verkar det inte riktigt finnas en struktur på i vilka fall TV4 Nyheterna använder sig av video, det 

verkar vara i olika tidsperioder, men det är i allmänhet inkonsekvent. I relation till figur 1 och 2 

erbjuder endast SVT Nyheter material direkt på Facebook, och i varje fall rör det sig om bilder. 

Detta är en väldigt liten del i det stora hela och om man jämför med TV4, som erbjuder en stor 

del inbäddad video och foto, så har det inte skett någon kommersialisering av SVT här, om nu 

just att erbjuda material direkt på Facebook vore en form av kommersialisering.  
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Figur 5. Diagram: Delade inlägg – SVT              Figur 6. Diagram: Delade inlägg – TV4 

Inlägg som är delade från externa sidor är sällsynta på båda sidorna. Det förekommer något 

oftare hos SVT Nyheter. Hos båda sidor delas det i varje fall från någon av sina egna sidor, t.ex. 

SVT Sport. Det finns dock ingen riktig skillnad mellan kanalerna här mer än att TV4 Nyheterna 

använder sig något mindre av delade inlägg, dock minimalt mindre än SVT Nyheter. Externa 

länkar skulle kunna ses som ett sätt att göra reklam för övriga sidor på Facebook, men eftersom 

detta inte är något som förekommer i någon större mängde varken hos SVT Nyheter eller TV4 

Nyheterna kan man knappast tala om någon kommersialisering i detta fall, ej ens hos TV4. 
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Figur 7. Diagram: Soft News – SVT Nyheter     Figur 8. Diagram: Soft News – TV4 Nyheterna 

Ungefär en tredjedel av SVT Nyheters inlägg kan klassificeras som Soft News. Med det menas 

nyheter som saknar samhällsnyttighet i detta fall. Man kan se att SVT Nyheter fortfarande främst 

fokuserar på samhällsviktiga nyheter i linje med Public Service, men en stor del Soft News 

existerar. Det är dock viktigt att nämna att Soft News i stort sett är omöjligt att undvika, då 

många händelser som kan vara intressanta för allmänheten inte nödvändigtvis behöver vara 

samhällsnyttiga. TV4 Nyheterna, som kommersiell aktör, har en större andel Soft News. Där 

förekommer Soft News och samhällsnyttiga nyheter nästan exakt lika mycket. Denna variabel är 

mer intressant när kommersialisering/tabloidisering ska undersökas. SVT har trots allt en mindre 

andel Soft News än TV4, men det är fortfarande en stor andel. Däremot dominerar inte Soft 

News hos SVT, så även om det finns en någorlunda kommersialisering/tabloidisering i detta fall, 

så har SVT fortfarande större fokus på s.k. Hard News (motsatsen till Soft News). TV4, som 

kommersiell aktör, har hälften Soft News, något som SVT inte kommer i närheten. Dessutom 

har Public Service som mål att nå ut till hela befolkningen, och en andel Soft News kan möjligtvis 

vara en del av det. Detta skulle i den bemärkelsen att anpassa sig till marknaden innebära en 

kommersialisering, men som Søndergaard (1996) påstod, så är det en nödvändighet, och i linje 

med Public Service ideal. Utifrån det så även om SVT har anpassat sig delvis till marknaden här, 

kan man inte tala om en kommersialisering.    
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Figur 9. Diagram: Granskande – SVT Nyheter  Figur 10. Diagram: Granskande – TV4 Nyheterna 

Andelen granskande nyheter är 19 % i de inlägg som SVT Nyheter har publicerat på Facebook. 

Alltså innehåller ungefär var femte inlägg en granskande nyhet, jämfört med TV4 Nyheterna där 

mindre än var tionde innehåller granskande nyheter. Man kan därför se att SVT Nyheter 

publicerar mer än dubbelt så många granskande nyheter än vad TV4 Nyheterna gör. Just en 

avsaknad av granskande nyheter brukar anses som en konsekvens av kommersialisering. 

Eftersom denna uppsats inte undersöker kommersialisering kan man inte se om antalet har 

minskat särskilt eftersom Facebook är så pass ungt. SVT har dock en större andel granskande 

nyheter än TV4, och att SVT ändå har närmare en femtedel granskande nyheter får anses som en 

betydande del. Därför kan man inte tala om någon kommersialisering alls utifrån denna 

information.  
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Figur 11. Diagram: Personlighetsfokus – SVT     Figur 12. Diagram: Personlighetsfokus – TV4 

När det kommer till personlighetsfokus, eller personifiering som man också kan kalla det, finns 

det ingen direkt skillnad mellan SVT Nyheter och TV4 Nyheterna. Med personifiering menas att 

fokuset i nyheten ligger på vad en enskild person tycker. Det kan vara en intervju med en 

sjuksköterska om en händelse inom vården, eller en politisk nyhet som fokuserar på vad en 

enskild politiker (oftast partiledaren eller en minister) anser i en fråga. En ökad personifiering är 

något som nämns som en effekt av kommersialisering/tabloidisering och anses vara en del av 

Soft News. Att SVT och TV4 har ungefär lika stor del av detta kan vara ett exempel på att Public 

Service har kommersialiserats. Denna uppsats handlar främst om att jämför Public Service med 

kommersiellt och utifrån de likheter som finns, leta efter kommersialiserade delar. I just detta fall, 

när den kommersiella aktören och Public Service ser ungefär lika ut, kan man tala om en 

kommersialisering. Det är däremot viktigt att ta hänsyn till alla variabler, och inte bara fokusera 

på en enskild. Att enbart påstå att SVT har kommersialiserats på grund av en ökad personifiering 

blir felaktigt. Att SVT däremot använder sig av personifiering i en lika stor mängd som TV4, är 

intressant, då det kan vara ett exempel på att de åtminstone delvis anpassat sig till marknaden, 

vilket enligt den äldre definitionen är kommersialisering (Søndergaard, 1996).   
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Figur 13. Diagram: Kända personer – SVT          Figur 14. Diagram: Kända personer – TV4  

På SVT Nyheters Facebook-sida förekommer kända personer i 16 % av inläggen. På TV4 

Nyheternas sida förekommer det oftare än så. Hos SVT Nyheter verkar de främst förekomma 

när det inte riktigt går att undvika att ha med dem, medan hos TV4 Nyheterna är det mer 

frekvent. Dock läggs inte särskilt mycket fokus på kändisar ens hos TV4 Nyheterna. Här får man 

anse att det inte skett en kommersialisering av SVT. Att kända personer förekommer i nyheter till 

en mindre del behöver inte betyda en kommersialisering i sig. 16 % är en ganska liten del av 

nyheterna i det stora hela, och när man tittar på TV4 som har närmare det dubbla, så får man 

anse att det enligt denna uppsats inte finns någon kommersialisering.   
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Figur 15. Diagram: Nyhetskategori SVT             Figur 16. Diagram: Nyhetskategori TV4 

När det kommer till olika nyhetskategorier kan man se att TV4 Nyheterna, kanske något 

överraskande, fokuserar något mer på inrikespolitik än vad SVT Nyheter gör. Nöjesnyheter 

förekommer hos SVT Nyheter men inte i någon större utsträckning. Hos TV4 Nyheterna 

förekommer det betydligt mer frekvent. SVT Nyheter har fler nyheter som handlar om 

vetenskap, något som är väldigt marginellt hos TV4 Nyheterna. När det kommer till sport så är 

det väldigt marginellt på båda Facebook-sidorna. Detta kan förmodligen förklaras med att både 

SVT och TV4 har specifika sportsidor på Facebook, och endast större händelser hamnar på deras 

huvudsakliga nyhetssidor. Kultur förekommer marginellt hos båda aktörer men något mer hos 

TV4 Nyheterna, något som kan vara överraskande då de nyheter som handlade om 

konstutställningar som förekom hos TV4 Nyheterna inte är särskilt breda nyheter, och mer i linje 

med Public Service. SVT Nyheter har ett förhållandevis stort fokus på regionala nyheter, trots att 

de har specifika Facebook-sidor för olika regioner som enbart fokuserar på lokalnyheter. Hos 

TV4 Nyheterna är regionala nyheter mer marginellt och förekommer endast i ett fåtal inlägg. Med 

kategorierna Övrigt menas främst vardagsnyheter. Även väder och några få rent triviala händelser 

förekommer också i Övrigt, och skulle möjligtvis ha varit egna kategorier, men dess förekomst 

var inte särskilt stor. Man kan här se att SVT Nyheter har mindre fokus på övriga utrikesnyheter 
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än vad TV4 Nyheterna har, och istället fokuserar mer på övriga inrikesnyheter. Den sista 

kategorin, ej nyheter, innebär alla inlägg som inte kan räknas som nyheter, detta kan vara 

julhälsningar, eller inlägg som har specifikt med Facebook-sidan att göra. Detta förekommer 

väldigt sällan hos SVT Nyheter, medan det förekommer oftare hos TV4 Nyheterna. Två av 

kategorierna förekom inte alls i denna undersökning. Den ena är ”politik, utrikes”. Att denna inte 

förekommer är dock något missvisande då inlägg som kan klassas som det förekommit bl.a. i 

samband med val i Storbritannien, Grekland, Tyskland och Finland, men inget av dessa inlägg 

förekom på datumen i denna undersöknings syntetiska veckor. I det stora hela förekommer dock 

inte utrikespolitik i någon större mängd. Den andra variabeln som ej förekommit är ”ekonomi”. 

Det är möjligt att det även här finns inlägg på andra datum än de som undersökts, men troligtvis 

förekommer inte heller ekonomi i någon större utsträckning.   

 

SVT har fler nyheter som inom kategorin ”politik” än TV4, och politik brukar i de flesta fall 

räknas som Hard News, och inte Soft News (enligt denna uppsats datainsamling). Att SVT därför 

har färre politiska nyheter kan ses som något motsägelsefullt. Däremot är skillnaden inte särskilt 

stor mellan Facebook-sidorna, då politik är något som förekommer frekvent. Eftersom det var 

valår 2014 var politiska frågor extra aktuella, och politik är något som ofta engagerar människor, 

vilket kan vara en förklaring till varför TV4 faktiskt har fler än SVT. SVT fokuserar dessutom på 

andra typer av nyheter som inte TV4 bryr sig särskilt mycket om. Kategorin ”nöje” är i varje typ 

av inlägg som undersökts i denna uppsats Soft News. Nöjesnyheter är något som 

kommersialiseringen och tabloidiseringen ofta för med sig, men det lilla utrymme det får hos 

SVT är inte nog för att kunna tala om en kommersialisering. Vetenskap är något som SVT istället 

fokuserar mer på, och de vetenskapsinlägg som förekom räknades i allmänhet som Hard News. 

Att SVT har mer vetenskapsnyheter än TV4 talar därför emot en kommersialisering. Sport och 

kultur förekom i en väldigt liten utsträckning hos både SVT och TV4. Just sport, som redan 

nämnts, finns det hos både SVT och TV4 specifika Facebooksidor, vilket är en förklaring till 

varför det inte förekommer i någon större mängd. SVT har även en specifik Facebooksida för 

sina kulturnyheter, vilket kan vara en förklaring till varför TV4 har fler kulturnyheter än SVT. 

Regionala nyheter är något som SVT har särskilda sidor på Facebook för, men trots det finns det 

ändå en betydande mängd av dem på deras nyhetssida. Den största delen av dessa inlägg var 

dessutom Soft News. Det var oftast inlägg som rörde triviala händelser på lokal nivå, som främst 

verkade delas på SVT Nyheters Facebook-sida eftersom de var underhållande. Detta skulle kunna 

innebära en någorlunda kommersialisering av SVT. Sedan har vi de två stora ”övrigt”-

kategorierna som främst är vardagsnyheter som redan beskrivits. SVT fokuserar mer på vad som 
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händer inom Sverige än TV4 medan ett mindre fokus på utrikeshändelser. Dessa kategorier säger 

i sig självt inget om kommersialisering i sig och blir alldeles för stora då de innehåller en stor 

mängd olika material, från triviala händelser till vanliga nyheter med samhällsnyttighet. Den sista 

kategorin är de inlägg som inte är nyheter. Oftast midsommar- eller julhälsningar eller inlägg som 

har med något annat än nyheter att göra. Dessa förekom nästan inte alls hos SVT men desto mer 

hos TV4. Dessa kan inte innebära en kommersialisering hos SVT. 
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6. Analys 

Lite mer än en tredjedel (35 %) av SVT Nyheters nyhetsinlägg kunde klassas som Soft News 

jämfört med TV4 Nyheterna där denna siffra var ungefär hälften av alla inlägg (49 %). Det finns 

inte någon siffra på hur det såg ut förr just på denna front. En tredjedel av alla nyheter är en 

väldigt stor del, men samtidigt ganska långt ifrån TV4 Nyheterna, där hälften av alla nyheter är 

Soft News. Samtidigt kan det mycket väl vara så att SVT Nyheters andel inte alls är särskilt 

mycket jämfört med tidigare och övrig Public Service, och att det istället är TV4 Nyheterna som 

är relativt seriösa i sin nyhetsrapportering. Trots allt så är även hälften av TV4 Nyheternas 

nyheter samhällsnyttiga Hard News, och TV4 har en historia av att försöka ha en relativt seriös 

profil, trots att de har stort fokus på underhållning och kommersiella värden, och har åtminstone 

tidigare haft vissa Public Service-krav på sig (Jönsson & Strömbäck, 2004). Det är därför inte helt 

omöjligt att utesluta en sorts ”Public Service-påverkan” av TV4 Nyheterna där de försöker vara 

mer som SVT Nyheter, snarare än att SVT Nyheter försöker vara mer som TV4 Nyheterna. 

Samtidigt anses det att kommersialisering leder till ett krav av mer underhållande nyheter (Rolland 

2006), och att vartannat inlägg hos TV4 Nyheterna just räknas som Soft News kan nästan ses 

som en sorts kompromiss, där TV4 Nyheterna både försöker vara seriösa, med samhällsnyttiga 

nyheter, och locka fler tittare med mer underhållande Soft News. Det är inte omöjligt att TV4 

Nyheterna har någon form av 50/50-princip i sitt användande av sociala medier, där hälften av 

nyheterna skall vara underhållande, och den andra hälften ska vara serösa samhällsnyttiga nyheter. 

Att SVT Nyheter har lite mer än en tredjedel Soft News kan möjligtvis kopplas till att Public 

Service även bör nå ut till en större målgrupp (Blumler & Hoffmann-Riem, 1992), och använda 

sig av olika metoder för kulturellt berikande (Nissen, 2006), och då kan det vara en nödvändighet 

att använda sig av Soft News för att locka en publik att ta del av dess större utbud av seriösa 

nyheter.       

 

SVT Nyheter använder sig mer av granskande nyheter än vad TV4 Nyheterna gör, men 

granskande nyheter förekommer även hos TV4 Nyheterna. Även här är det svårt då det inte finns 

tidigare siffror, men att var femte inlägg i SVT Nyheters nyhetsflöde är en granskande nyhet får 

anses som en betydlig mängd. TV4 Nyheterna har betydligt mindre granskande nyheter, men de 

förekommer fortfarande i ungefär var tionde inlägg. Det går egentligen inte säga at det skett en 

kommersialisering av Public Service genom denna variabel. Just ett minskande av granskande 

(eller undersökande) journalistik är något som kommersialiseringen ofta leder till (Rolland, 2006). 

Även om man gärna skulle ha sett ännu fler granskande nyheter, så kan man inte säga att de har 



49 
 

fått ställa sig åt sidan till förmån för mer kommersialiserad journalistik, då merparten av SVT 

Nyheters nyheter ändå är seriösa. Även TV4 Nyheterna, trots att de har något mindre, har 

granskande nyheter i lite mindre än var tionde inlägg vilket ändå är en betydande del, och på så 

sätt försöker TV4 Nyheterna ändå ha en relativt seriös prägel även här.  

 

Personlighetsfokus var något som inte direkt skiljde sig åt alls mellan SVT Nyheter och TV4 

Nyheterna enligt undersökningen. Personifiering är något som oftast kopplas samman med 

kommersialisering/tabloidisering och Soft News (Örnebring & Jönsson, 2004; Voinché, Davie & 

Dinu, 2010) och att det förekommer nästan exakt lika mycket hos SVT Nyheter som hos TV4 

Nyheterna kan ses som ett tecken på att en kommersialisering delvis skett av SVT Nyheters 

nyhetsrapportering på Facebook. I båda fall är drygt var tredje nyhet personifierad, vilket är en 

stor del av nyheterna. Det förekommer ofta intervjuer med enskilda personer i samband med en 

större nyhetshändelse, med inlägg som fokuserar just på vad en enskild person anser. Detta 

behöver dock inte enbart (eller ens alls) bero på kommersialisering i sig, utan kan mycket väl ha 

med digitaliseringen att göra, där fokus läggs på interaktion med den vanliga människan (Enli, 

2008; Moe, 2008; Bennet, 2013). Visserligen blir det skevt, då det i många fall enbart är en person 

som kommer till tals inom en fråga, vilket kan leda till en skevare nyhetsrapportering. Det är 

viktigt att nämna att TV4 Nyheterna, som har lika mycket andel personifierade nyheter som SVT 

Nyheter, kanske även här försöker ta efter Public Services ideal. Trots det kan man säga, oavsett 

om det beror på kommersialiseringen i sig eller inte, att SVT Nyheter lägger ett stort fokus på 

personifierade nyheter, och att det möjligtvis kan ha skett en kommersialisering.   

 

Kända personer förekommer i 16 % av SVT Nyheters nyhetsinlägg, jämfört med TV4 

Nyheternas 29 %. SVT:s siffra får anses som förhållandevis låg, då kända personer inte kan 

undvikas helt, och även nyheter som handlar om dem bör rapporteras i vissa fall. Det var i 

allmänhet relativt få inlägg som använde sig av kända personer i rent triviala inlägg, så det går inte 

säga att SVT Nyheter använder sig av kända personer för att fiska publik. Även hos TV4 

Nyheterna, trots att det förekom oftare, var detta relativt ovanligt. Skvallernyheter förekom något 

oftare hos TV4 Nyheterna, men inte i en väldigt stor utsträckning, vilket även här ger TV4 

Nyheterna än relativt seriös profil. Här kan man egentligen inte säga att det skett en 

kommersialisering av SVT Nyheter eftersom ökat användande av kändisar oftast nämns som en 

effekt av kommersialiseringen (Nguyen, 2012). SVT Nyheters lilla användande av kändisar kan 
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även det rättfärdigas med Public Services ideal om att erbjuda ett brett utbud (Blumler & 

Hoffmann-Riem, 1992).   

 

SVT Nyheter skiljer sig något från TV4 Nyheterna när det kommer till vilken typ av 

nyhetskategori deras inlägg tillhör. SVT Nyheter fokuserar något mindre på inrikespolitik än vad 

TV4 Nyheterna gör, något som kan anses som aningen förvånande med tanke på att politik oftast 

anses som en seriös kategori. SVT Nyheter ger relativt lite utrymme till rena nöjesnyheter, något 

som förekommer desto mer hos TV4 Nyheterna. SVT Nyheter har istället mer fokus på 

vetenskap och regionala nyheter. Sport får lite utrymme hos båda kanalerna, medan TV4 

Nyheterna faktiskt fokuserar något mer smalare kultur som konstutställningar än vad SVT 

Nyheter gör. TV4 Nyheterna har mer övriga utrikesnyheter än SVT Nyheter, som istället har fler 

övriga inrikesnyheter. TV4 Nyheterna har även en större andel inlägg som ej är nyheter. De 

största skillnaderna i kategorierna är alltså att SVT Nyheter har mer fokus på vetenskap, regionala 

nyheter och övriga inrikesnyheter, och mindre fokus på nöje, inrikespolitik och övriga 

utrikesnyheter. Att TV4 Nyheterna har mer fokus på politik kan mycket väl ha att göra med en 

kombination av att försöka framstå som en konkurrerent till SVT Nyheters politiska 

rapportering, men också med att det i september 2014 var val i Sverige, och därför var politik ett 

särskilt hett ämne under hösten 2014. Anledningen skulle då kunna vara att TV4 Nyheterna 

fokuserade på politik eftersom de vet att det leder till interaktion och debatt. Detta står även i 

strid med påståenden att en ökad kommersialisering leder till ett minskat intresse för politik 

(Örnebring & Jönsson, 2004). Hade det varit så hade förmodligen TV4 Nyheterna lagt mindre 

fokus på politik, men istället lägger de ganska stort fokus på det. Dock är det också viktigt att 

säga att även SVT Nyheter gett gott om utrymme till politik, även om det är något mindre än 

TV4 Nyheterna, och att en kommersialisering skulle ha påverkat SVT Nyheter att ha färre 

nyhetsinlägg än TV4 Nyheterna är inte särskilt troligt. SVT Nyheter har förövrigt färre 

nöjesnyheter och inlägg som är icke-nyhetsrelaterade (enbart 5 % tillsammans). Hos TV4 

Nyheterna tar dessa två kategorier upp nästan en femtedel av alla inlägg. En annan intressant 

effekt som inte stämmer överens med kommersialiseringen är att den skulle leda till minskat antal 

utrikesnyheter (Curran, et al., 2009), något som inte alls har skett då TV4 Nyheterna fokuserar 

mer på dessa. Dock är det viktigt att det gällde Amerikansk media, och inte svensk, vilket kan 

vara en anledning till att det inte stämmer överens. En stor del av utrikesnyheterna hos TV4 

Nyheterna var just Amerikanska, och i vissa fall även triviala. Framtida forskning skulle kunna 

göras inom detta område för att se om det skett en amerikanisering av svenska nyheter.  
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När det kommer till det rent tekniska finns det egentligen inget som tyder på att det skulle ha 

skett en kommersialisering av Public Service. Man kan dock koppla själva användandet av 

Facebook som ett steg i digitaliseringen där det blir viktigt att fokusera på publikens interaktioner 

(Enli, 2008; Moe, 2008; Bennet, 2013) vilket kan sägas vara ett sätt för SVT att anpassa sig till 

marknaden och på så vis kommersialiseras. Detta synsätt har dock kritiserats som föråldrat av 

Søndergaard (1996). Därför bör användandet av Facebook i sig inte nödvändigtvis innebära 

kommersialisering endast för att det är ett sätt att anpassa sig till marknaden på.   

 

Däremot kan man också säga att denna typ av interaktion öppnar upp för en ökad 

demokratisering och medborgardialog som ligger inom samma ideal som Public Service står för 

(Moe 2008; Smith 2014) samtidigt som det finns de som menar att detta endast leder till ett sorts 

falskt löfte om ökad demokratisering, där ingenting egentligen ändras (Örnebring & Jönsson, 

2011; Bennet 2013). Det går därför diskutera om det är rättfärdigat av SVT att ens använda sig av 

Facebook. SVT själva anser att internet (dock utan att nämna Facebook i sig) öppnar upp för en 

ökad demokratisering med interaktioner medborgarna emellan (Hamilton, 2012). Just denna 

uppsats undersökte inte interaktioner, utan istället undersöktes själva innehållet, så utifrån det går 

det inte dra några slutsatser, men ett användande av Facebook i sig bör inte ses som en 

kommersialisering.    

 

Samtidigt har Hamilton (2012) kritiserat bl.a. Google och Apple för att de anser att de 

kommersialiserar internet (Hamilton, 2012). Man kan därför ana att anledningen till att SVT 

använder sig av Facebook har mer med demokratisering och ett mål att nå ut med information att 

göra, istället för att locka publik. SVT anser också att de måste lyssna på och anpassa sig efter 

publikens behov som en form av demokratisering (SVT, 2011) och om de då anser att ett 

användande av Facebook ligger inom dessa behov så är de också skyldiga att erbjuda detta, vilket 

på så vis skulle vara ett sätt att anpassa sig efter marknaden och därmed kommersialiseras.  

 

Det finns även många synpunkter inom Public Service att de bör använda sig av internet och 

sociala medier för ett sorts kulturellt berikande (Nissen, 2006; Moe, 2008). Många Public Service-

aktörer, däribland SVT, har historiskt sett länge haft monopol på televisionsmarknaden, och har 

på så sätt sett sig själva som innovatörer som bör vara tillgängliga på alla plattformar (Moe, 2008). 
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Detta är förmodligen också ett synsätt som SVT haft när de bestämde sig för att finnas 

tillgängliga på Facebook. Det är samtidigt viktigt att tänka på att bara för en möjlighet till 

interaktion finns, genom kommentarsfältet på Facebook, är det möjligt att responsen och 

interaktion mellan tittarna och SVT är minimal, om ens existerande. Många kommentarer brukar 

ofta gå obesvarade (Bennet, 2013), och att även om en möjlighet till interaktion och 

demokratisering finns i och med Facebook, så är det inte säkert att den tas tillvara på ett bra sätt, 

om ens alls. Även om man kan kritisera SVT:s användande av Facebook, så kan det trots det 

rättfärdigas genom att Public Service i den kommersialiserade marknaden måste använda sig av 

nya medier och plattformar för att nå ut med sitt budskap om en fri och oberoende journalistik 

och uppmuntra publikens lojalitet för Public Service, för att Public Service helt enkelt ska kunna 

överleva och fortsätta att existera även i det nya medieklimatet (Johnson, 2013). 

 

I det stora hela är dock SVT Nyheter och TV4 Nyheterna inte särskilt annorlunda. SVT Nyheter 

har något mindre kända personer, mindre Soft News och något mer granskande nyheter. 

Nyhetskategorierna är även något annorlunda, men i allmänhet är det inga drastiska skillnader 

mellan SVT Nyheter och TV4 Nyheterna. Detta skulle mycket väl kunna ha att göra med att SVT 

har kommersialiserats, och det är troligt att de åtminstone delvis har anpassat sig till marknaden. 

Däremot, trots att TV4 Nyheterna lämnar mer utrymme åt triviala Soft News, kända personer 

och har färre granskande nyheter så är de ändå relativt seriösa. Hälften av deras nyheter är ändå 

samhällsnyttiga och TV4 har en historia av att ha en seriös profil och vilja konkurrera med SVT. 

Det kan mycket väl vara så att även om SVT möjligtvis har påverkats av kommersialiseringen till 

viss del, så har även TV4 påverkats av SVT, för att kunna framstå som en tillräckligt seriös 

konkurrent.  
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7. Slutsats 

Hypotesen för uppsatsen var att det har skett en kommersialisering av SVT:s nyhetsrapportering 

på grund av det nya medieklimatet och digitaliseringen. Om detta faktiskt har skett kan vara svårt 

att säga med hjälp av resultatet. Det är känt sedan tidigare att SVT:s nyhetsrapportering har 

förändrats sedan kommersialiseringens intåg, men även att dessa förändringar inte nödvändigtvis 

har med kommersialiseringen i sig att göra (Jönsson & Strömbäck, 2004). Att det pågår en 

tabloidisering och kommersialisering inom televisionen är också något som tidigare forskning 

visat (Örnebring & Jönsson, 2004), med ett större fokus på det utbudet som publiken vill ha, 

snarare än det utbudet som är bäst för samhället (Jönsson & Strömbäck, 2004).  

 

Enligt tidigare forskning har den ökade kommersialiseringen bland annat lett till en ökad 

konkurrens bland journalister, och har även tvingat Public Service att förändra sig efter publikens 

önskemål (Machill, 1999; Örnebring & Jönsson, 2004; Jönsson & Strömbäck, 2004; Rolland, 

2006; Enli, 2008; Curran, et al., 2009; Debrett, 2010; Voinché, et al., 2010; SVT, 2011; Nguyen, 

2012; Lee, 2013; Johnson, 2013). En ökad konkurrens bland journalister har säkerligen skett, då 

SVT nu för tiden har konkurrens. Däremot kan man fråga sig om en kommersialisering av 

nyheter verkligen har skett. Enligt undersökningen verkar inte någon kommersialisering ha skett 

bland SVT:s nyheter även om även de innehåller Soft News i vissa fall. När man jämförde SVT 

Nyheter med TV4 Nyheterna på Facebook kunde man se att SVT Nyheter inte hade lika mycket 

Soft News, underhållning och kända personer som TV4 hade. Det fanns hos SVT, men i en 

mindre mängd. Själva utgångspunkten för uppsatsen för att tala om kommersialisering skulle vara 

att det inte fanns, eller endast en minimal skillnad mellan SVT Nyheter och TV4 Nyheterna 

existerade. Den enda punkten, mer än vissa nyhetskategorier, där SVT Nyheter och TV4 

Nyheterna inte skiljde sig speciellt mycket åt var när det kom till personifiering. Personifiering är 

visserligen något som sammankopplas med Soft News och kommersialisering, men att enbart 

påstå att SVT Nyheter skulle ha kommersialiserats på grund av att de har lika många 

personifierade nyheter som TV4 Nyheterna blir alldeles för långsökt.  

 

Något som däremot stämmer överens med tidigare forskning är att Public Service, och SVT i 

detta fall, har tvingats att lyssna på sin publik och förändrat sig, åtminstone delvis, enligt deras 

önskemål. Detta är något som SVT själva erkänner och ser som en viktig del av Public Services 

roll (SVT, 2011; Hamilton, 2012). Public Service har haft som tradition att vara i framkant och nå 
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ut till en bred publik (Blumler & Hoffmann-Riem, 1992; Enli, 2008), och Facebook kan sägas 

vara ett steg här, för att främja demokratisering och minska den digitala klyftan (Moe, 2008) 

samtidigt som dessa interaktioner är något som bör undersökas mer, om det faktiskt leder till en 

demokratisering eller endast är ett falskt löfte (Örnebring & Jönsson, 2011). Frågan är då om 

SVT faktiskt bryr sig om interaktioner och demokratisering, eller om detta endast är en 

skenmanöver för att locka mer publik. En modern Public Service måste bry sig om interaktioner 

om de på allvar vill öka demokratiseringen (Bennet, 2013). Om de inte bryr sig om interaktioner 

så blir de nya ”kanalerna” som Facebook mest bara en förlängning av nyhetsrapporteringen i tv, 

där visserligen allmänheten kan lämna sina egna kommentarer och diskutera med varandra, men 

en dialog med SVT själva blir omöjlig ifall de helt enkelt inte skulle bry sig. Användarna skulle då 

känna att de inte påverkar, och på så sätt skulle SVT gå emot sin egen policy, att de måste lyssna 

på sin publik. Däremot är möjligheten att kommentera nyheterna och diskutera dem medborgare 

emellan en demokratisering i sig, och på så vis kan användare tillsammans debattera, och 

möjligtvis även påverka. På detta vis är ändå ett användande av Facebook för SVT rättfärdigat.      

 

När det kom till det rent tekniska kunde vi se att SVT Nyheter nästan enbart använde sig av 

länkar till sin egen hemsida, medan hos TV4 Nyheterna var det mer blandat med länkar, 

inbäddade videoklipp och foton. På så vis kunde man ofta ta del av TV4 Nyheternas nyheter utan 

att klicka vidare in på en extern webbplats. Detta skulle kunna vara för att man ska få mer direkt 

respons, men även TV4 Nyheterna använde sig av länkar i över hälften av inläggen. SVT Nyheter 

använde sig inte alls av videoklipp och endast i några fåtal inlägg foton, och SVT Nyheter verkar 

ha ett tydligt regelverk att externa länkar alltid ska användas. Eftersom SVT Nyheter inte 

använder sig av annonser på sin webbsida så borde deras externa länkar inte handla så mycket om 

att generera trafik och därigenom vinst, utan mer som ett sätt att presentera de nyheter de anser 

som viktigast, och låta de som är intresserade gå in på deras webbplats för att läsa mer och 

eventuellt se ett videoklipp där. TV4 Nyheterna däremot har annonser på sin webbplats, och bryr 

sig troligtvis mer om besök för att kunna generera en inkomst. Däremot finns en inkonsekvens 

hos TV4 Nyheterna när de använder sig av länkar eller videoklipp, vilket antingen kan bero på att 

deras regelverk ändrats flera gånger under undersökningsperioden, eller att de inte har ett tydligt 

regelverk. Användandet av inlägg delade från andra sidor på Facebook förekom knappt 

överhuvudtaget hos varken SVT Nyheter eller TV4 Nyheterna. Hade dessa använts mer flitigt 

hade man möjligtvis kunnat se det som reklam för andra sidor på Facebook, men då det är så 

pass sällsynt finns det inget som tyder på att det skulle vara så. 
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Något som talar mot att en kommersialisering av SVT har skett är att kommersialisering brukar 

skada trovärdigheten och objektiviteten (Johnson, 2013), något som inte verkar ha skett då SVT 

ses som den mest trovärdiga nyhetskällan i Sverige (Hamilton, 2012).  

 

Man kan se att SVT Nyheter och TV4 Nyheterna ändå inte skiljer sig särskilt mycket åt från 

varandra. Självklart finns det skillnader, som att SVT Nyheter har mindre kändisar och fler 

granskande inlägg än TV4 Nyheterna, samt en mindre andel Soft News. Skillnader finns alltså 

där. Däremot är skillnaderna inte särskilt radikala i någon kategori. Kommersiell journalistik är 

något som oftast setts som sämre, och som något som inte bidrar till samhället eller demokratin 

(Jönsson & Strömbäck, 2004) samt med färre granskande nyheter och mer underhållning 

(Rolland, 2006), men även TV4 Nyheterna har granskande och seriösa nyheter, dock i något 

mindre mängd än vad SVT Nyheter har. Enligt ett Amerikanskt synsätt leder kommersialisering 

till mindre utrikesnyheter (Curran, et al., 2009), något som inte stämmer med Sverige, eftersom 

TV4 Nyheterna fokuserar på utrikesnyheter mer än vad SVT Nyheter gör. I det stora hela verkar 

ingen större kommersialisering ha skett av SVT Nyheter, och trots att SVT Nyheter är ganska lika 

TV4 Nyheterna på Facebook, så får SVT Nyheter anses att de fortfarande följer Public Services 

värden. Ämnen som vetenskap och regionala nyheter är något som den kommersiella sektorn 

(TV4) inte ger särskilt mycket utrymme åt, så Public Service kan här sägas fylla de hål som finns 

hos den kommersiella sektorn, samtidigt som de fokuserar på att ha ett brett utbud med nyheter. 

De lägger även större fokus på övriga inrikesnyheter, och fyller även där ett hål med nyheter som 

till viss del ignoreras av TV4 Nyheterna. Även om en liten kommersialisering möjligtvis har skett 

så har SVT Nyheter inte gått ifrån de värden som Public Service står för, vilket får anses som det 

viktigaste i detta fall. SVT har dock anpassat sig till marknaden, något som tidigare nämnts kan 

anses som en form av kommersialisering, men som, för att nämna Søndergaards (1996) exempel 

igen, anses vara ett föråldrat synsätt. Det är trots allt Public Service värden som är det viktigaste 

att upprätthålla, och trots en marknadsanpassning och användande av en tjänst som Facebook, 

lyser Public Service värden fortfarande igenom hos SVT. Därför får slutsatsen anses vara att en 

reell kommersialisering av SVT Nyheter inte har skett.   

 

7.1. Kritisk reflektion 

Några brister i forskningen ligger i insamlandet av material. På grund av en bugg i Facebook gick 

det inte komma åt vissa äldre inlägg överhuvudtaget, därför kan möjligen resultatet vara något 
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missvisande. Att det dessutom var valår 2014 kan ha gjort att politik möjligtvis får ett större 

utrymme i resultatet än dess reella utrymme. Valet var i september, och på grund av Facebooks 

bugg gick det enbart komma åt inlägg från hösten 2014. En annan brist kan vara själva 

användandet av en kvantitativ innehållsanalys. På grund av det skrapar endast uppsatsen på ytan 

av inläggen, istället för att granska dem mer grundlig. På så vis är det möjligt att en kvalitativ 

innehållsanalys skulle komma fram till ett något annorlunda resultat, och kanske är en mer 

effektiv forskningsmetod i detta fall. Några variabler som skulle kunna ha behövts skulle vara 

enskilda variabler för nyheter som är rent triviala, och en särskild kategori för väder, för att kunna 

minska ner ”Övrigt”-kategorierna något. Även ”Vardagsnyheter” skulle kunna vara en särskild 

variabel, eller två olika, en för inrikes och en för utrikes. Övriga variabler som skulle kunna 

användas vore en som fokuserade mer på geografisk plats. T.ex. för att se om inrikesnyheterna 

främst var baserade på händelser i Stockholm eller övriga storstäder, eller om även landsbygden 

fick utrymme. Liknande variabler skulle även kunna användas på utrikesnyheterna för att se om 

t.ex. USA fick mer utrymme än Afrika. Ännu en variabel skulle kunna ha varit i de fall externa 

länkar har förekommit, för att se vad om t.ex. videoklipp eller text förekommer på aktörernas 

respektive webbsidor.   
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8. Förslag för framtida forskning 

Några områden man skulle kunna göra framtida forskning inom skulle kunna vara att se om det 

har skett en ökad amerikanisering inom utrikesnyheter. Detta för att se om USA, som en 

världsmakt, fått mer utrymme i svensk media. Man skulle också kunna göra en undersökning om 

det hos SVT eller någon annan Public Service-aktör faktiskt finns respons från dem i 

kommentarsfältet eller inte. På så vis kan man möjligtvis ifrågasätta om det finns en 

demokratisering med kommentarsfält och sociala medier, eller om detta endast är en outnyttjad 

möjlighet. Något mer som skulle kunna vara intressant att undersöka mer noggrant vore 

motsatsen av vad denna uppsats handlar om, nämligen hur eller om TV4 har påverkats av Public 

Service och om det alltså sker en sorts avkommersialisering av en kommersiell kanal.   

 

En sak som bör tilläggas är att ett genomförande av en kvantitativ innehållsanalys av Facebook-

inlägg var väldigt svår, komplicerad och tidskrävande. Anledningen till detta är att det på 

Facebook-sidor som tillhör företag eller offentliga personer, inte går att hoppa till en särskild 

månad, utan enbart till ett särskilt år. Alltså måste man då skrolla igenom ett helt år, för att få 

fram de inlägg man vill komma åt. För att förvärra det hela så finns det på Facebook en bugg 

som gör att man inte kan se inläggen alls om man kommer för långt ner i ett flöde. Av denna 

anledning är en kvantitativ innehållsanalys inte att rekommenderas, utan istället vore det 

förmodligen enklare att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. Det allra bästa vore dock om 

Facebook själva kunde ta fram en funktion för att enklare kunna komma till ett särskilt inlägg i ett 

Facebook-flöde eller eventuellt att ett sorts verktyg utvecklas av en tredje part, för att underlätta i 

forskningen av sociala medier. Med denna uppsats valdes det att trots detta göras en kvantitativ 

studie. Anledningen var just att skapa en referenspunkt och för att kunna underlätta för framtida 

forskning. Det hade trots allt inte gjorts någon kvantitativ forskning på Facebook inom detta 

område innan, därför var meningen med denna uppsats att göra ett försök.  
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9. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 

Tanken med denna uppsats är att man efter att ha läst den ska få en ökad förståelse hur 

digitaliseringen och kommersialiseringen har påverkat Public Service, och SVT i synnerhet, 

genom sitt användande av Facebook. Just hur Public Service använder sig av Facebook och andra 

sociala medier är ett område som det finns väldigt lite tidigare forskning inom, och genom denna 

uppsats kan man se hur SVT skiljer sig från TV4 genom sin nyhetsrapportering, och sitt 

användande av Facebook. Det är även viktigt att belysa den roll som Public Service har, och 

varför den är viktig för samhället, samtidigt som man belyser de problem som finns när det 

kommer till kommersialisering och digitalisering, samtidigt som man ser vilka möjligheter som 

finns med den digitala medievärlden.  

 

Genom att ha genomfört en statistisk sammanställning av hur SVT Nyheter använder sig av 

Facebook kan man se vilka kategorier och vilka typer av inlägg som får störst utrymme, och på så 

vis skulle detta kunna vara intressant för SVT, om de anser att de möjligtvis behöver bli ännu mer 

seriösare i sin användning, eller om de är nöjda med hur det ser ut idag. Även TV4 skulle kunna 

vara intresserade av samma anledning. Kanske anser någon av parterna att t.ex. fler nyheter 

behöver vara granskande.  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Referenslista 

Barnett, S. (1998). Dumbing Down or Reaching Out: Is it Tabloidisation wot done it? Political 

Quarterly. 69, 75-90. 

 

Barnett, S. (2011). The Rise and Fall of Television Journalism: Just Wires and Lights in a Box? Bodmin: 

MPG Books Group.  

 

Bennet, J. (2013). The Challenge of Public Service Broadcasting in a Web 2.0 Era: Broadcast 

Production Culture’s View of Interactive Audiences. Hammer, F & Gulyás, Á, Public Service Media 

in the Digital Age: International Perspectives (p. 3-19). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 

Publishing. 

 

Blumler, J. G. & Hoffmann-Riem, W. (1992). New Roles for Public Service Television. McQuail, 

D. McQuail’s Reader in Mass Communication Theory (p. 206-215). Oxford: SAGE Publications. 

 

Bolin, G. (2004). The Value of Being Public Service: the Shifting of Power Relations in Swedish 

Television Production. Media, Culture & Society. 26(2), 277-287. 

 

Cha, J. (2013). Do Online Platforms Cannibalize Television?: How Viewers Are Moving from 

Old Screens to New Ones. Journal of Advertising Research. 53(1), 71-82.  

 

Curran, J., Iyengar, S., Lund, A. B. & Salovaara-Moring, I. (2009). Media system, public 

knowledge and democracy. A comparative study. European Journal of Communication, 24(1), 5-26.  

 

Debrett, M. (2010). Reinventing Public Service Television for the Digital Future. Tarxien: Intellect. 

 

Edin, A. (1998). The Well-Organized Competition: On the Development of Internal 

Competition in the Swedish Television Monopoly. NORDICOM Review. 3(1), 271-276. 

 

Edin, A. (2006). Times Have Changed: On the Relationship Between Swedish Public Service and 

the Viewing Public. NORDICOM Review, 11(2), 61-72. 

 

Enli, G. S. (2008). Redefining public service broadcasting. Multi-platform participation. 

Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 14(1), 105-120. 

doi: 10.1177/1354856507084422  



60 
 

Falkenberg, H. G. (1983). No Future? A Few Thoughts on Public Broadcasting in the Federal 

Republic of Germany, Spring 1983. Media, Culture & Society. 5(3-4). 

 

Findahl, O. (1999). Public Service Broadcasting – A Fragile, Yet Durable Construction. 

NORDICOM Review. 4(1), 13-19. 

 

Flew, T. (2007). Understanding Global Media. New York: Palgrave Macmillan. 

 

Garnham, N. (1983). Public Service vs. the Market. Screen. 24(1). 

 

Garon, D. (2013). Poison ivi: Compulsory Licensing and the Future of Internet Television. 

Journal of Corporation Law. 39(1), 172-199. 

 

Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, Mediesamhälle. Borgå: Daidalos. 

 

Hamilton, E. (2012). The CEO of Sweden’s public broadcasting corporation (SVT), Eva 

Hamilton, on benefits of expanding ties between content industry and the state in the digital age. 

Journal of Applied Journalism & Media Studies, 1(1), 25-31. 

doi: 10.1386/ajms.1.1.25_1 

 

Hanitzsch, T. (2011). Populist disseminators, detached watchdogs, critical change agents and 

opportunist facilitators: Professional milieus, the journalistic field and autonomy in 18 countries. 

International Communication Gazette. 73(6), 477-495.  

 

Hurlburt, G. (2012). Web 2.0 Social Media: A Commercialization Conundrum. IT Professional. 

14(6), 6-8. 

 

Jackson, L. (2013). Experiments in Participatory Practices at the BBC. Hammer, F & Gulyás, Á, 

Public Service Media in the Digital Age: International Perspectives (p. 21-35). Newcastle upon Tyne: 

Cambridge Scholars Publishing. 

 

Johnson, C. (2013). From brand congruence to the ’virtuos circle’: Branding and the 

commercialization of public service broadcasting. Media, Culture & Society. 35(3), 314-331. 

 



61 
 

Jönsson, A. M. & Strömbäck, J. (2004). Mellan politik och marknad: Utbudet av nyhets- och 

samhällsprogram i TV mellan 1990 och 2004 (Demokratiinstitutets rapportserie, nr. 10). Sundsvall: 

Demokratiinstitutet.  

 

Kroon Lundell, Å. & Ekström, M. (2013). Interpreting the News. Journalism Practice. 7(4), 517-532.  

 

Larsen, H. (2011). Public Service Broadcasting as an Object for Cultural Policy in Norway and 

Sweden: A Policy Tool and an End in Itself. NORDICOM Review, 16(2), 35-47. 

 

Larsen, H. (2014). The legitimacy of public service broadcasting in the 21st century: The case of 

Scandinavia. NORDICOM Review, 19(2), 65-76. 

 

Lee, H. W. (2013). People Power: Citizen Journalism and Public Service Broadcasting in Taiwan. 

Hammer, F & Gulyás, Á, Public Service Media in the Digital Age: International Perspectives (p. 125-138). 

Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 

 

Leurdijk, A. (2006). Public Service Broadcasting dilemma’s and regulation in a converging media landscape. 

Paper for RIPE conference, 2006, November, 1-23. 

 

Liebowitz, S. J. & Zentner, A. (2012). Clash of the Titans: Does Internet Use Reduce Television 

Viewing? Review of Economics & Statistics. 94(1), 234-245. 

 

Livingstone, S. (2004). The challenge of changing audiences – Or, what is the audience researcher 

to do in the age of the Internet? European Journal of Communication, 19(1), 75-86.  

 

Machill, M. (1999). The Effect of the Commercialization of Swedish Television on Journalistic 

Culture. The Harvard International Journal of Press/Politics (MIT Press). 4(2), 103-111. 

 

Machill, M. (2008). Public Service Television’s Mission in France: An Analysis of Media-Policy 

Instruments – Including the Use of the Internet as a New Distribution Channel. Ludes, P. 

Convergence and Fragmentation: Media Technology and the Information Society (p. 217-243). Tarxien: 

Intellect. 

 

Marichal, J. (2012). Facebook Democracy: The Architecture of Disclosure and the Threat to Public Life. 

Farnham: Ashgate Publishing Limited. 

 



62 
 

Mediamätning i Skandinavien. (2015, 25 mars). Hämtad från: http://www.mms.se/wp-

content/uploads/_dokument/rapporter/tv-

tittande/ar/%C3%85rsrapporter/%C3%85rsrapporten%202014%20f%C3%B6r%20TV%20och

%20Webb-TV.pdf 

 

Moe, H. (2008). Public service media online? Regulating public broadcasters’ internet services: A 

comparative analysis. Television New Media, 9(3), 220-238. 

doi: 10.1177/1527476407307231 

 

Moe, H. (2009). Public Broadcasters, the Internet, and Democracy. Comparing Policy and Exploring Public 

Service Media Online. Doctoral Thesis, Bergen: University of Bergen.  

 

Nguyen, A. (2012). The Effect of Soft News on Public Attachment to the News: Is 

“Infotainment” good for democracy? Journalism Studies. 13(5/6), 706-717.  

 

Nilsson, Å. (2010). Nilsson, Å. & Larsson, L. Metoder I kommunikationsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Porter, V. (1995). The New European Order for Public Service Broadcasting. Barendt, E. The 

Yearbook of Media and Entertainment Law 1995. Oxford: Clarendon Press. 

 

Machin, D. & Papatheoderou, F. (2002). Commercialization and Tabloid Television in Southern 

Europe: Disintegration or Democratization of the Public Sphere? Journal of European Area Studies. 

10(1), 31-48. 

 

Nissen, C. S. (2006). Public service media in the information society: Report prepared for the Council of 

Europe’s Group of Specialists on Public Service Broadcasting in the Information Society (MC-S-PSB). 

Strasbourg: Council of Europe.   

 

O’Neill, M. (2013). Digital Ash for a Digital Urn? Channel 4’s Struggle with Multiplatforming 

Digital Public Service. Hammer, F & Gulyás, Á, Public Service Media in the Digital Age: International 

Perspectives (p. 37-51). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 

 

Picone, I., Willaert, K. & Donders, K. (2013). The Public in Public Service Media: The Case of 

Villasquare. Hammer, F & Gulyás, Á, Public Service Media in the Digital Age: International Perspectives 

(p. 53-67). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 

http://www.mms.se/wp-content/uploads/_dokument/rapporter/tv-tittande/ar/%C3%85rsrapporter/%C3%85rsrapporten%202014%20f%C3%B6r%20TV%20och%20Webb-TV.pdf
http://www.mms.se/wp-content/uploads/_dokument/rapporter/tv-tittande/ar/%C3%85rsrapporter/%C3%85rsrapporten%202014%20f%C3%B6r%20TV%20och%20Webb-TV.pdf
http://www.mms.se/wp-content/uploads/_dokument/rapporter/tv-tittande/ar/%C3%85rsrapporter/%C3%85rsrapporten%202014%20f%C3%B6r%20TV%20och%20Webb-TV.pdf
http://www.mms.se/wp-content/uploads/_dokument/rapporter/tv-tittande/ar/%C3%85rsrapporter/%C3%85rsrapporten%202014%20f%C3%B6r%20TV%20och%20Webb-TV.pdf


63 
 

Puijk, R. (2015). Slow Television: A Successful Innovation in Public Service Broadcasting. 

NORDICOM Review, 20(1), 95-108. 

 

Rolland, A. (2006). Commercial News Criteria and Investigative Journalism. Journalism Studies. 

7(6), 940-963. 

 

Smith, E. (2014). Using public service broadcasting to promote development. Journal of African 

Media Studies. 6(2), 157-164.  

doi: 10.1386/jams.6.2.157_1 

 

SOU 2012:59. Nya villkor för public service. Stockholm: Kulturdepartementet. 

 

SVT. (2011). SVT:s kommunikationspolicy. 

 

Syvertsen, T. (1999). The Many Uses of the ”Public Service” Concept. NORDICOM Review, 4(1), 

5-12. 

 

Syvertesen, T. & Karlesen, G. M. M. (2000). The Norwegian Television Market in the 1990s: 

Legal Framework, Market Situation, Financial Information and Programming of Public and 

Private Television. NORDICOM Review, 5(1), 71-1000. 

 

Søndergaard, H. (1996). Public Service After the Crisis. NORDICOM Review, 1(1), 1-14.  

 

Søndergaard, H. (1999). Some Reflections on Public Service Broadcasting. NORDICOM Review, 

4(1), 21-28. 

 

Søndergaard, H. (2006). Public Service Faces a Change of Climate. NORDICOM Review, 11(2), 

49-60. 

 

Van Zoonen, L. (2005) Entertaining the citizen: When politics and popular culture converge. Lanham:  

Rowman & Littlefield publishers. 

 

Voinché, T. C., Davie, W. R. & Dinu, L. F. (2010). Considering the sources in Local Television 

News: Diversity in Coverage of Hard and Soft News. Southwestern Mass Communication Journal. 

26(1), 99-109. 



64 
 

Ytreberg, E. (2000). Scheduling in Nordic Public Service Television: General Description of an 

Ongoing Research Project. NORDICOM Review, 5(1), 25-32. 

 

Zhu, L. (2011). Tabloidisation with Chinese characertistics: a case study of Depth 105. (sic). 

Critical Arts: A South-North Journal of Cultural & Media Studies. 25(1), 58-72. 

 

Örnebring, H. & Jönsson, A. M. (2004). Tabloid Journalism and the Public Sphere: A historical 

perspective on tabloid journalism. Journalism Studies. 5(3), 283-295.  

 

Örnebring, H. & Jönsson, A. M. (2011). User-generated content and the news: Empowerment of 

citizens or an interactive illusion?  Journalism Practice. 5(2), 127-144.  

 

Østbye, H. (2002). Kvantitativ innehållsanalys. Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., Larsen, L. 

O. Metodbok för medievetenskap. Kina: Liber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Kodschema 

1. Facebook-sida  SVT Nyheter (1) TV4 Nyheterna (2) 

2. Datum och klockslag: ÅÅÅÅ-MM-DD, klockslag 

3. Extern länk?  Ja (1) Nej (2) 

4. Inbäddat material?  

Video (1) 

Foto (2) 

Inget inbäddat material (3) 

5. Är inlägget delat?  Ja (1) Nej (2) 

6. Soft News?  Ja (1) Nej (2) 

7. Granskande?  Ja (1) Nej (2) 

8. Personlighetsfokus?  Ja (1) Nej (2) 

9. Förekommer kända personer? Ja (1) Nej (2) 

10. Nyhetskategorier 

Politik, Utrikes (1) 

Politik, Inrikes (2) 

Nöjesnyheter (3) 

Vetenskap (4) 

Sport (5) 

Kultur (6) 

Regionalt (7) 

Ekonomi (8) 

Övrigt, Utrikes (9) 

Övrigt, Inrikes (10) 

Ej nyheter (11) 
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Bilaga 2. Kodningsinstruktioner 

1. Facebook-sida 

Vilken Facebook-sida inlägget förekommer på. SVT Nyheter eller TV4 Nyheterna.  

 

2. Datum och klockslag 

Vilket datum och klockslag inlägget är upplagt enligt följande exempel: 2015-02-26, 12:34. I de 

fall ett inlägg har blivit redigerat efter det är postat förekommer redigeringsklockslaget enligt 

följande exempel: 2015-01-18, 15:45 (15:50) där redigeringsklockslaget är inom parentesen. Skulle 

ett inlägg ha redigerats mer än en gång förekommer det inom parentesen på följande vis: (15:50, 

15:55, 16:08, etc.).  

 

3. Extern länk 

Om inlägget innehåller en länk som tar dig till en annan sida än Facebook. T.ex. svtplay.se eller 

tv4.se. 

 

4. Inbäddat material 

Om inlägget innehåller en video som man spelar upp direkt i Facebook-flödet, dvs. videon ska 

vara uppladdat på Facebook, ej länkad till. Detta gäller även foton.  

 

5. Är inlägget delat? 

Detta innebär att inlägget från början ej är upplagt av SVT:s eller TV4:s Facebook-sidor direkt, 

utan de har valt att dela ett inlägg som en annan Facebook-sida har laddat upp. Detta inkluderar 

även inlägg som är uppladdade av Facebook-sidor som tillhör SVT och TV4, men inte är deras 

”huvudsidor”, t.ex. SVT Barn, SVT Kulturnyheterna, Sjuan etc.  
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6. Soft News? 

Om innehållet kan klassas som ”Soft News” eller inte. Definitionen av Soft News som används 

är nyheter och ämnen som saknar någon form av samhällsnyttighet. Soft News innebär nyheter 

med fokus på sensationaliserad presentation, lokala teman, dramatiska ämnen och avsaknad av 

samhällsnyttighet. Även en ökad personifiering förekommer (som dock är en egen variabel). 

 

7. Granskande 

On inlägget/nyheten granskar något eller inte. Med det menas att inlägget inte enbart innehåller 

en nyhet som rapporterar en händelse, utan istället innehåller en nyhet som kan granskar en fråga 

eller ett område. Exempel kan vara undersökande om hygien inom vården. För att räknas som 

granskande måste alltså nyheten vara undersökande på något vis och/eller ställa en kritisk fråga.   

 

8. Personlighetsfokus  

Om inlägget fokuserar på en speciell person, antingen privatperson eller känd person. Även 

politiska inlägg räknas här om de säger t.ex. ”Stefan Löfven tycker” eller ”Annie Lööf tycker” 

istället för ”Socialdemokraterna tycker” eller ”Centerpartiet tycker”.  

 

9. Förekommer kända personer? 

Med detta menas att personer som är välkända nämns i inlägget.  

 

10. Nyhetskategorier 

Politik, Utrikes: Nyheter som rör politik i andra länder. Detta kan vara rapportering om val i 

andra länder, särskilda politiska frågor inom andra länder (t.ex. debatt om homoäktenskap i USA 

eller protester i Bahrain). Även andra länders utrikespolitik räknas in här (t.ex. USA:s 

kommentarer om NSA-avlyssningen eller Israels hemkallande av ambassadör från Sverige). 

Nobels fredspris räknas även hit.   
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Politik, Inrikes: Nyheter som rör inrikespolitik. Med detta menas alla typer av nyheter som rör 

politik inom Sveriges gränser. Detta kan vara rapportering om val, valdebatter och övriga 

politiska debatter och politiska förslag. 

 

Nöjesnyheter: Nyheter som har ett ”underhållande” syfte. Exempel kan vara skvaller och 

kändisrelaterade nyheter. Nyheter som rör till exempel film, musik och tv-spel räknas in här. 

Även modejournalistik räknas till denna kategori.  

 

Vetenskap: Nyheter som handlar om vetenskapliga upptäckter eller annat relaterat till vetenskap 

(t.ex. nobelpris). På SVT Nyheter finns en särskild kategori som heter vetenskap. Om man klickar 

på Facebook-inlägget och den är klassificerad under vetenskap så räknas den hit. På TV4 finns ej 

detta, men man får då utgå ifrån att det handlar om någon form av vetenskaplig upptäckt eller 

vetenskaplig debatt, intervju med forskare eller vetenskapsmän, eller övrigt som t.ex. nobelpris 

(dock ej nobelpris i litteratur, då det räknas till kultur. Inte heller fredspriset räknas som 

vetenskap, utan som Politik, utrikes). Teknologi räknas även det in här.  

 

Sport: Nyheter som rör någon form av sport eller idrott. Vid osäkerhet så finns det om man 

klickar på inlägget, kategorier både hos SVT och TV4 som heter Sport. Räknas det under Sport 

där görs även så här.  

 

Kultur: Nyheter som rör någon form av kulturell händelse. Notera att t.ex. populärmusik och 

storfilmer ej räknas hit. Allt som handlar om litteratur räknas hit, inklusive nobelpriset i litteratur. 

När det kommer till musik räknas enbart klassisk musik, jazz, opera och folkmusik, samt 

polarpriset. Vid film räknas i allmänhet enbart smala filmer. Detta kan vara svårt att definiera, 

men i allmänhet betyder det att stora hollywoodproduktioner och större Svenska filmer ej räknas 

hit, medan övriga filmer räknas. Även t.ex. konstutställningar räknas hit. Vid osäkerhet finns en 

”Kultur”-kategori hos SVT, dock ej hos TV4.   

 

Regionalt: Nyheter som rör en lokal/regional fråga eller händelse. Hos SVT finns om man 

klickar en kategori för lokala nyheter vid osäkerhet. Hos TV4 finns ej detta, men man får 
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avgränsa det med om nyheten berör hela, eller större delar av landet, eller endast en begränsad 

mindre del.  

 

Ekonomi: Nyheter som handlar om ekonomi. Även ekonomisk politik räknas in här.  

 

Övrigt, Utrikes: Nyheter som inte passar in i någon av de övriga kategorierna, och har skett 

utanför Sverige. 

 

Övrigt, Inrikes: Nyheter som inte passar in i någon av de övriga kategorierna, och har skett i 

Sverige. 

 

Ej nyheter: Inlägg som inte kan klassas som nyheter, t.ex. Midsommarhälsningar och 

julhälsningar.  

 

 


