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• Journalistiken blir allt mer tolkande.
• Talespersoner och PR-personer har blivit tre gånger vanligare i
medier sedan 2007.
• Publiken vill ha ännu mer lokala nyheter än vad som publiceras.
• Kvinnor syns oftare, men fortfarande dominerar männen i medierna.
Medierna är utmanade ekonomiskt och kritiserade ideologiskt som
nästan aldrig förr. Då gäller det att veta hur journalistiken utvecklas.
Det görs i Mediestudiers innehållsanalys som studerat 20 000
nyheter under fyra år. I denna bok presenterar några av landets
ledande medieforskare resultat från arbetet hittills.
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Om Institutet för
Mediestudier
Institutet för Mediestudier ska – med forskningen som
verktyg – verka för en välgrundad diskussion i samhället om hur medierna sköter sin grundläggande uppgift:
att på medborgarnas uppdrag granska makten och
skildra verkligheten. Det sker genom att initiera egen
forskning eller sprida kunskap om andras forskning
samt genom att vara mötesplats för diskussioner om
mediers roll i samhället.
Institutet stöds av en bred krets av samhällsintressen: fack, näringsliv och civilsamhälle som kyrkan och
idrottsrörelsen. Institutets forskning finansieras dessutom genom bidrag från bland andra Familjen Erling
Perssons stiftelse och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.
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Nyheter – allt mer en
tolkningsfråga?
Mediestudiers innehållsanalys 2007–2018
Lars Truedson och Michael Karlsson*

• Journalistiken blir allt mer tolkande.
• Talespersoner och PR-personer har blivit tre gånger
vanligare i medier sedan 2007.
• Publiken vill ha ännu mer lokala nyheter än vad som
publiceras. Det visar en unik analys av innehåll och
siffror på webbläsning.
• Politik är vanligaste ämnesområdet i svenska medier.
• Kvinnor syns oftare än tidigare, men fortfarande
dominerar männen i medierna.
• När en tidning försvinner, kan inte övriga medier
på orten fånga upp det som gått förlorat. Det visar
en jämförelse av hur journalistiken i Sundsvall,
Karlstad och Västerås förändrats över tid.
• Det finns sammantaget inte stöd för att journali
stiken i allmänhet blivit sämre utifrån olika aspekter.

* Lars Truedson är journalist och föreståndare för Institutet för Medie
studier. Michael Karlsson är professor i medie- och kommunikations
vetenskap vid Karlstads universitet. De är tillsammans redaktörer för
denna bok.

Nyheter – allt mer en tolkningsfråga? | 7

Det är några av resultaten i Mediestudiers innehålls
analys som nu genomförts vid fyra tillfällen och analy
serat ett urval om 20 000 nyheter från 26 svenska
medier. Både analoga och digitala publiceringar finns
med.
Digitaliseringen har gjort att journalistiska medier inte
längre har monopol på distributionen av nyheter och
inte heller på åsiktsspridningen i samhället. M
 öjligen
kan man argumentera för att medierna fortfarande har
monopol på professionell nyhetsjournalistik – men
även det är beroende på definitioner av begreppen och
riskerar uppenbarligen att bli ett cirkelresonemang.
Under alla förhållanden är journalistiken i dag u
 tsatt
för både ett strukturellt förändringstryck och en delvis
ideologisk våg av kritik som nog s aknar motstycke. I
sådana tider är det extra viktigt att hålla ögonen på vad
som händer. Därför genomför sedan några år tillbaka
Institutet för Mediestudier projektet Mediestudiers
innehållsanalys för att få en ö
vergripande bild av
kvaliteten på svensk journalistik ur ett antal aspek
ter och försöker belysa den generella frågeställningen
– vad händer med journalistiken i dessa förändring
ens tider? Denna bok är en andra a vrapportering av
resultaten. Den första gjordes i boken Journalistik i
förändring 2016.
Kontinuitet i förändringen

En central iakttagelse är att själva journalistiken är
häpnadsväckande oförändrad, trots att strukturerna
kring den skakar. Trots stora förändringar i medie
8 | Lars Truedson och Michael Karlsson

landskapet och finansieringsformerna sker det inga
större svängningar i kärnan av det som når konsumen
ten. Det tyder på att journalistiken är ett ganska stort,
etablerat och stabilt fält. Journalisternas yrkesnormer
kan vara en faktor som håller emot större skov liksom
att medierna är en samhällsinstitution som kan s ätta
tryck på andra aktörer av egen tyngd. Dessutom verkar
det inte skilja sig så mycket mellan den traditionella
analoga utgivningen och den nya digitala på w
 ebben
trots 20 år av separata publiceringar. Antalet analoga
nyheter minskar medan de digitala ökar, men
innehållsmässigt skiljer de sig inte särskilt mycket.
Mitt i förändringen är innehållet präglat av
kontinuitet.
Journalistiken tycks inte heller ha förstörts eller ens
försämrats i någon mer allmän mening, i den mån det
går att generalisera från undersökningsmaterialet.
Utifrån tidigare forskning finns tankar om att mätbar
heten i den digitala delen skulle medföra f örändringar
som gått under beteckningar som tabloidisering e ller
kommersialisering, men på flera sätt visar k
 apitlen
i d
enna bok att utvecklingen istället gått i andra
riktningar. E
 xempelvis har politik och sociala frågor
ökat sin a ndel av rapporteringen, vilket knappast är
ett exempel på förflackning. Den vanligaste nyheten
handlade 2007 om brott, 2014 om sport eller p
 olitik och
2018 om s ociala frågor eller livsstil/träning. De s ociala
frågorna har överhuvudtaget stor genomslags
kraft.
Det visas både i att de får hög trafik och delas mycket.
Ett annat exempel: i och med den även internationellt
sett ovanliga tillgången till trafiksiffror i studien kan
vi se att över tid har rapporteringen om brott minskat
Nyheter – allt mer en tolkningsfråga? | 9

trots hög klickning och rapporteringen om livsstils
frågor ökat trots relativt låg klickning. Följsamheten
är långt ifrån fullständig inför publikens önskningar.
Utvecklingen mot något fler kvinnor i rapporte
ringen är också positiv – men här överskuggas det av
att skillnaderna fortfarande är stora.
Å andra sidan visar innehållsanalysen också flera
exempel på andra förändringar som nog får ses som
problematiska. En sådan är att antalet talespersoner
eller pr-personer har ökat nästan trefalt mellan 2007
och 2018 vilket indikerar att medierna i högre grad
lutar sig mot resursstarka aktörer och, inte osanno
likt, gör mindre eget arbete. En annan möjligen pro
blematisk omständighet är att enskilda händelser
står allt mer i fokus i den politiska rapporteringen, på
bekostnad av tematiska gestaltningar. Dessutom tyder
en del på att den geografiska spännvidden blir snävare
– internationella frågor får mindre plats samtidigt som
Sverige knappast blivit mindre globaliserat.
De stora strukturella förändringarna syns också
här och där i materialet. Ett exempel: När en tidning
försvinner, kan inte övriga medier på orten fånga upp
det som gått förlorat. Det visar en jämförelse Gunnar
Nygren gjort av hur journalistiken i Sundsvall, Karlstad
och Västerås förändrats över tid. Dagbladet i Sundsvall
lades ner 2016 och antalet nyheter i Sundsvall sjönk.
I Karlstad fick de två dagstidningarna NWT och VF
samma ägare, men det förändrade däremot inte jour
nalistiken nämnvärt. I Västerås är ä garbilden konstant
och inga dramatiska skiften har skett i journalistiken.
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Mer tolkningar – men inte om politik

Och så det där med tolkningar. Som framgår i k
 apitlet
av Anna Roosvall och Andreas Widholm så ökar an
delen tolkande journalistik framförallt inom några
av de stora riksmedierna. Ett exempel är SVTs riks
nyheter, som nu har samma andel tolkande journali
stik som TV4. Bland kvällstidningar har Aftonbladet
större andel tolkande innehåll än Expressen, bland
morgontidningar Svenska Dagbladet mer än Dagens
Nyheter samtliga undersökta år. Några ämnesområ
den där den tolkande journalistiken blivit mer fram
trädande är krig och konflikter, ekonomi, sport, och
livsstilsfrågor. En tydlig förändring ses också inom
kulturjournalistiken, där andelen tolkande material
gått ner under många år, men 2018 års siffror bryter
den trenden. Tolkningar har varit mycket vanligt före
kommande i den politiska bevakningen under samt
liga undersökningsår, siffrorna visar dock på stabilitet
snarare än förändring.
För första gången har Mediestudier för 2018 fått
tillgång till trafikdata för webben från de flesta av de
medier som ingår i undersökningen. Det ger möjlighet
att få syn på hur publiken tar emot nyheterna och dra
en del nya slutsatser.
I kapitlet av Raul Ferrer Conill och Michael Karlsson visas att det finns större efterfrågan på nyheter om
framförallt samhälle och brott än vad som erbjuds.
Med samma synsätt görs ”för mycket” av framförallt
livsstil/träning, underhållning och ekonomi. Vi kan
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också se att bevakningen av brott minskat trots stor
läsning medan livsstil/träning ökat trots förhållande
vis liten läsning.
En intressant faktor är geografin. Här är det vanli
gaste att en nyhet är lokal – men trots det är publikens
intresse för lokala nyheter ännu större än utbudet. Att
det verkligt lokala materialet är vad publiken efter
frågar är ju något som hävdats ofta i diskussionen om
lokaltidningarnas kris. Den tanken tycks här få stöd.
Ett annat uttryck för publikens intresse är ju vad
som delas i sociala medier. Detta har också kodats i
undersökningen. I kapitlet av Ingela Wadbring och
Sara Ödmark framgår det att det är kontroversiella
nyheter i tunga samhällsfrågor som får flest delningar.
När traditionella medier står för materialet som delas
är det alltså inte trams som premieras – även om det
ofta är rätt tillskruvade frågor.
Tunga ämnen ökar

När det gäller ämnesvalen i nyheterna, visar Michael
Karlsson och Karl-Arvid Färm i sitt kapitel att ”tunga”
ämnen ökar. Jämfört med 2007 har nyheter om poli
tik, sociala frågor och dessutom livsstil ökat medan
brott, sport, kultur och miljö minskat 2018. Samman
fattat kan vi som nämnts konstatera att den vanligaste
nyheten var 2007 om brott, 2014 om sport eller poli
tik och 2018 om sociala frågor eller livsstil/träning.
De medier som förändrat sina ämnesval mest dessa
år är storstadsmorgontidningarna. Minst har radions
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ämnesval förändrats. Här kan man nog se spår av olika
stort förändringstryck mot olika medieslag i samband
med digitaliseringen av medievanorna.
Om man sätter de källor som syns i nyheterna i
fokus, finner Gunnar Nygren flera intressanta för
hållanden i sitt kapitel. Inte minst har antalet källor
totalt ökat mellan åren. Men samtidigt är det fortfa
rande bara 1,2 källor per nyhet i snitt. Idealet om två
oberoende källor är i det ljuset långt borta. Endast en
källa är vanligast när det gäller väder och – något mer
överraskande – när det gäller brott.
Experter och lokala tjänstemän har ökat som källor
– och inte minst PR- och talespersoner som alltså
ökat trefalt mellan 2007 och 2018. Även en annan typ
av lättillgängliga källor har ökat: andra journalister
intervjuas oftare numera. Däremot finns två typer av
källor som nästan är osynliga: källor inom religion
och källor inom fackföreningar. På varje fackföre
trädare går det 20 företagare eller andra företrädare
för näringslivet.
När det gäller män och kvinnor som källor och som
journalister, ser Anja Hirdman i sitt kapitel en rätt
statisk verklighet. Andelen kvinnor som källor har
totalt i materialet ökat något till 2018, från 33 procent
2007 till 40 procent 2018. Kvinnor är bara vanligare
än män som källor inom två ämnesområden: kultur
och livsstil. Fördelningen är jämnare när det gäller
journalisterna, med 44 procent kvinnor och 50 pro
cent män (och delad byline mellan män och kvinnor i
fem procent av fallen). Här kan noteras att bland TV-
journalister dominerar kvinnorna.
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När Lars Nord granskar nyheterna om ämnet poli
tik, är stabiliteten slående. Några förändringar kan
noteras – men inte heller de är lättolkade. Å ena sidan
har antalet individuellt gestaltade nyheter minskat och
motsatsen samhälleligt ökat. Å andra sidan har det
episodiska berättandet ökat rejält medan motsatsen,
tematisk gestaltning, halverats. Så enstaka händelser
skildrade på en samhällsnivå har ökat. Även graden av
känslosamhet mäts och är relativt låg, men ökar under
valår (dock inte bara hos den politiska journalistiken).
Lars Nord konstaterar allt sammantaget att den poli
tiska journalistiken mår rätt bra.
TV-bolag allt mer lika

I en jämförelse mellan publicservicebolaget SVT
och kommersiella tv-bolaget TV4 visar Anna-Maria
Jönsson att skillnaderna är relativt små. Något undan
tag finns, inte minst att SVT har mycket fler lokala
nyheter, säkert eftersom bolaget har kvar sina regio
nala redaktioner. SVT har också en något högre andel
neutrala nyheter, som det väl anstår ett publicservice
bolag. Anna-Maria Jönsson konstaterar att TV4 har
något fler drag som brukar tillskrivas kommersiella
medier, men att skillnaden mot SVT minskat över tid.
Internationella nyheter är populära – de konsu
meras av många vare sig det är på webb eller hos eter
medier. Det visar en jämförelse av nyheter utifrån
vilken geografisk dimension de handlar om. Johan
Lindell visar att lokala nyheter är vanligast och natio
nella och internationella ligger nära varandra på en
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nivå strax därunder i antal nyheter. Regionala nyheter
finns det minst av. De internationella och nationella
nyheterna är lite mer kritiska än de lokala.
Mediefrågor i nyheterna handlar nästan aldrig om
mediepolitik, det visar Torbjörn von Krogh och Göran
Svensson i sitt kapitel som tar sig an de nyheter som
behandlar ämnet medier. Mediefrågor ses istället när
mast som ekonomijournalistik. En annan intressant
slutsats är att mediekritiska 
publiceringar nästan
uteslutande är i form av opinionsjournalistik. I denna
undersökning ger mediegranskande n
 yhetsjournalistik
inget avtryck.
Radiohumor som Lilla drevet och Tankesmedjan
är på flera sätt mer seriös än nyhetsjournalistiken, när
den mäts med denna studies mått av Sara Ödmark.
Humorn är exempelvis mer politiskt relevant och ger
mer sammanhang än nyhetsjournalistiken i genom
snitt. Men frågan är om det säger mest om humorn,
journalistiken eller forskningsmetoden?
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Allt mer tolkande
journalistik
Subjektivitet, åsikter och känslor
i nyhetsmedierna
Anna Roosvall och Andreas Widholm*

Förekomst av tolkningar och känslor i journalistiskt
material ger ofta upphov till diskussion. En viktig bakgrund till detta är objektivsidealet, som ju f öreskriver
att journalistiken ska sträva efter opartiskhet och saklighet i nyhetsförmedlingen. Detta kan ibland leda till
att personliga tolkningar i rapporteringen kopplas
samman med brister i den journalistiska kvaliteten.
Men både beskrivande och tolkande journa
listik
behövs. Båda är centrala för journalistikens dubbla
demokratiska uppdrag, det vill säga att å ena sidan
informera medborgarna och granska makten, och
å andra sidan utgöra ett forum för debatt där olika
åsikter kan brytas mot varandra (Moe, 2008).
Under de senaste åren har känslor kommit att bli
ett allt viktigare ämnesområde i medieforskningen.
Intresset utgår bland annat från paradoxen att journali
* Anna Roosvall är professor i medie- och kommunikationsvetenskap.
Andreas Widholm är docent i journalistik. Båda är verksamma vid JMK,
Stockholms universitet.
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stik som berör och väcker känslor ofta prisas och a nses
vara den allra bästa, som exempelvis i undersökande
reportage, samtidigt som en känslomässig stil också
kopplas samman med sensationslystnad och brist på
relevans och tillräcklig distans. I det här kapitlet under
söker vi hur förekomsten av tolkande journalistik vari
erar mellan medier, ämnesområden och över tid, samt
hur den tolkande journalistiken förhåller sig till just
känslor. Vi tar avstamp i ett a ntal tidigare studier om
subjektiv, tolkande och känslomässig journalistik och
analyserar därefter utvecklingen med särskild tonvikt
på journalistikens bidrag till demokratin.
Tolkningar, åsikter och känslor i journalistiken
– ett mångfacetterat fält

En utmärkande egenskap hos den tolkande journa
listiken är att den lämnar utrymme för subjektiva argu
ment och värderingar. Det handlar inte nödvändigtvis
om att peka ut vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt,
utan också om att värdera och bedöma argument och
skeenden i omvärlden samt att vägleda läsaren i komplexa frågor. Flera studier i Sverige liksom internationellt har visat att tolkande journalistik har ökat över
tid (se exempelvis Djerf-Pierre & Weibull, 2008; Soontjens, 2019). Inom kulturjournalistiken, som historiskt
varit en starkt tolkande form av journalistik, syns dock
en motsatt tendens där en deskriptiv stil har ökat över
tid i såväl press som radio och TV (Widholm, Riegert
& Roosvall, 2019; Roosvall & W
 idholm, 2016). Dessa
skillnader visar på ett behov av studier som inriktar sig
på tolkningar inom olika delar av det journalistiska
Allt mer tolkande journalistik | 17

fältet, liksom på f örändrade genrekonventioner inom
journalistiken i stort (och inte bara inom nyheter och
politisk journalistik).
En annan del av journalistiken som alltid varit
genomsyrad av tolkande och subjektiva aspekter är
ledare och d
 ebattsidor. Ledare sticker ut från annat
åsiktsmaterial genom att de anses ge uttryck för åsikter
som betraktas som legitima i ett samhälle (Kunelius,
2012:37) – vilket annat åsiktsmaterial som insändare
och krönikor inte nödvändigtvis gör – samt genom att
åsikterna och värderingarna förstås också är politiska
(Nord, 2001). Åsikterna utgör tidningarnas officiella
ståndpunkter och är därmed institutionella, medan till
exempel analyser, kolumner och recensioner är individuella. En studie av Coward (2013:94) visar att individuella och framförallt personliga kolumner har ökat
över tid. Sådana texter kritiseras oftare för att vara
oseriösa, vilken sällan sker för de åsikter som presen
teras med en institutionell inramning.
Till följd av digitaliseringen och konvergensen på
mediemarknaden har utrymmet för journalistik ökat
markant de senaste två decennierna. Detta har gjort att
det finns plats för fler typer av journalistik än t idigare,
samtidigt som det produceras medierat innehåll av
allt fler aktörer utanför journalistiken. Enligt Wahl-
Jørgensen (2019) är detta några av förklaringarna till
varför känslor fått ett ökat utrymme i medierna. Vissa
områden i journalistiken karaktäriseras av en särskilt
stark koppling mellan tolkning och känslor. Detta
gäller exempelvis kultur- och nöjesmaterial eftersom
det är svårt att förhålla sig till sådant som musik,
film och litteratur utan att ha hänsyn till emotionella
18 | Anna Roosvall och Andreas Widholm

upplevelser. När det gäller andra delar av journali
stiken betraktas dock ofta känslor som ett uttryck för
kommersialisering och tabloidisering, särskilt då de
kopplas samman med personifiering och livsstilsfrågor
(Kristensen & Roosvall, 2019). Inom forskningen
sammanfattas ofta denna tendens genom att peka på
hur ”soft news” vinner mark på bekostnad av ”hard
news”, men det råder ingen konsensus i fråga om vilka
effekter utvecklingen leder till (Sjøvaag, 2015). Många
ser fortfarande nyhetsmediernas bidrag till demo
kratin primärt genom en ”hård” definition av journalistik, men det finns också forskare som ser en demokratisk potential i de mjuka nyheterna, bland annat
eftersom de tar sin utgångspunkt i vardagslivet och för
att de är mindre elitcentrerade (Fürsich, 2012).
Tolkande journalistik och/som opinionsbildning

Låt oss börja med några metodologiska utgångs
punkter. När vi noterar vikten av att analysera
tolkande och deskriptiv journalistik inom olika delfält
av journalistiken, så innebär detta att det är viktigt
att skilja på olika typer av tolkande journalistik. Det
är framför allt viktigt att skilja på huruvida tolkande
perspektiv förekommer inom journalistik som signaleras som opinionsjournalistik, och journalistik som
presenteras som nyheter eller annan icke opinionspräglad journalistik. I texter som syftar till att skapa
opinion är det av självklara anledningar helt naturligt med en tolkande ansats, medan det inom nyhets
bevakningen krävs en annan balans mellan deskription
och tolkning, bland annat på grund av objektivitets
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idealet. Mediestudiers innehållsanalys tar sig an tidningarna i sin helhet; såväl nyheter och reportage, som
ledartexter, debattartiklar, recensioner, och krönikor
ingår. Under tidigare år har dock inte kodningen tagit
någon hänsyn till om texter varit publicerade på exempelvis debatt- och ledarsidor eller om de förekommit inom nyhetsjournalistiken. Nytt för 2018 års kodning är emellertid variabeln ”opinion”, vilken ger ett
grovt mått på förhållandet mellan renodlat opinions
material och övrig journalistik. Eftersom variabeln än
så länge bara gäller 2018 kan inte jämförelser över tid
göras. För år 2018 framträder dock följande förhållanden som betydelsefulla för förståelsen av den tolkande
tidningsjournalistiken:
• 82 procent av artiklarna i pressen 2018 utgjordes av
nyheter, och 18 procent utgjordes av olika former
av opinionsjournalistik, t ex ledare, debatt eller
recensioner. Nära en femtedel av texterna har alltså
inte något krav på sig att vara opartiska.
• Andelen tolkande material i pressen som helhet var
36 procent år 2018, medan det deskriptiva utgjorde
64 procent.
• Sorterar vi bort alla opinionstexter och fokuserar
bara på nyhetstexter sjunker andelen tolkande
material till 23 procent, medan det deskriptiva utgör
77 procent.
• Ett fjärde sätt att se på saken är att konstatera att
nära hälften av all tolkande tidningsjournalistik år
2018, 46 procent, utgjordes av o
 pinionsjournalistik
medan 54 procent publicerades inom den övriga
journalistiken.
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Kontentan av detta är att även om vi i det följande
kommer att försöka belysa den tolkande journalistikens utveckling över tid, så kan vi inte uttala oss om i
vilken utsträckning förändringar beror på en mer eller
mindre omfattande opinionsjournalistik, eller om
det handlar om att nyhetsjournalistiken faktiskt blir
mer tolkande. Detta kan vi säga något om först i upp
följande studier.
Den tolkande journalistiken över tid

Diagram 1 nedan visar andelen tolkande material i
olika medieformer över tid. Vid en första anblick ser
förändringslinjerna relativt odramatiska ut. Visst ser
det ut att ha blivit något mer tolkande journalistik,
framförallt i radion och pressen, men utvecklingen
böljar fram och tillbaka inom samtliga medier. Tidningarna har som väntat en betydligt högre grad av
tolkande journalistik jämfört med TV och radio.
Skillnaderna kan kopplas till den bredare uppsättning
genrer som finns inom pressen, men också till det faktum att opinionsjournalistiken inte kan få samma utrymme i etermedier, särskilt inte i public service som
dominerar TV-materialet i studien.
Det mesta tydliga resultatet är dock att helt
webbaserade medier, här ensamt representerade av
Nyheter24, innehåller betydligt mycket större andel
tolkningar än de övriga (under 2016 så mycket som
68 procent). Nyheter24 har ingen traditionell nyhetsorganisation att luta sig emot och är därför starkt
beroende av trafik från sociala medier. Forskning om
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s k ”virala” nyheter visar att åsiktsdrivna texter som
innehåller starka känslor har lättare att nå stor spridning (Wadbring & Ödmark, 2014).
Diagram 1. Andelen tolkande journalistik
i olika medietyper 2007–2018

Kommentar: Diagrammet visar andelen tolkande journalistik (procent) inom olika
medietyper och under fyra nedslagsår. En läsare bör notera olikheterna i mätpunkterna:
sju år skiljer mellan den första och den andra mätpunkten varpå två år skiljer mellan
resterande mätpunkter. Det totala antalet analyserade enheter (N) är 19 553.

Det finns naturligtvis variationer även inom kategorier
som press, radio och TV. Morgon- och kvällstidningar
liksom public service och kommersiella kanaler kännetecknas av olika innehålls- och publikprofiler, vilket
kan tänkas påverka graden av tolkande journalistik.
Diagram 2 nedan tar sig an dessa dimensioner genom
att fokusera på några av de stora riksmedierna (till vilka
vi också räknar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet
eftersom de har stort inflytande på den nationella
debatten, inte minst genom opinionsjournalistiken).
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En tydlig förändring över tid syns för nyheterna i
SVT, där andelen tolkande material är hela tre gånger
så stor 2018 (16 procent) jämfört med 2007 (5 procent).
Siffrorna speglar ett ökat fokus på kommentarer och
analyser av pågående händelser och SVT närmar sig i
detta avseende journalistiken i TV4, vilket synts också
i tidigare studier (Widholm, 2016). Sveriges Radio
har också mer tolkande material över tid, även om
siffrorna inte är lika tydliga på grund av variationer
mellan åren. Även bland tidningarna har den tolkande
journalistiken fått större utrymme över tid.
Diagram 2. Andelen tolkande journalistik
i riksmedier 2007–2018

Kommentar: Diagrammet visar andelen tolkande journalistik (procent) inom olika
riksmedier och under fyra nedslagsår. En läsare bör notera olikheterna i mätpunkterna:
sju år skiljer mellan den första och den andra mätpunkten varpå två år skiljer mellan
resterande mätpunkter. Det totala antalet analyserade enheter (N) är 19 553.

Allt mer tolkande journalistik | 23

Vi ser däremot inga tendenser som pekar mot stora
systematiska skillnader mellan morgonpress och kvälls
press eftersom relationerna dem emellan ser 
olika
ut beroende på nedslagsår. Aftonbladet är dock mer
tolkande än Expressen, medan Svenska Dagbladet är
mer tolkande än Dagens Nyheter – detta gäller samtliga
undersökta år.
Tolkande journalistik inom olika ämnesområden

Som vi noterat tidigare tyder mycket på att graden av
tolkning inte bara hänger samman med olika medietyper, utan också med olika ämnesområden. I t abell 1
nedan, sammanfattar vi därför hur graden av tolkande
journalistik ser ut inom olika ämnesområden över
tid. Några ämnesområden skiljer ut sig genom att
de i särskilt hög grad är föremål för journalistiska
tolkningar under samtliga undersökningsår: Kultur,
livsstil, politik, sport och medier. Det finns dock inga
tydliga tecken på att den politiska journalistiken blivit
mer tolkande över tid; tvärtom var faktiskt år 2018 det
år där den politiska bevakningen var minst tolkande,
trots att det var ett valår. Kulturbevakningen tycks
återigen ha blivit mer tolkande efter att under flera år
blivit mer deskriptiv. Minst tolkande är den typiska
”blåljusjournalistiken” där områden som b
 rottslighet
och olyckor nästan uteslutande beskrivs genom en
deskriptiv stil. Olyckor och brott är i den meningen
typiskt ”hårda” nyhetsområden som behöver rapporteras snabbt för att inte bli irrelevanta (Sjøvaag, 2015).
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Tabell 1. Andelen tolkande journalistik inom
olika ämnesområden 2007–2018 (procent)
2007
n=4 355

2014
n=5 380

2016
n=5 028

2018
n=4 790

Politik

40

47

41

38

Ekonomi

15

18

18

22

Sociala frågor

22

30

26

26

Sport

37

38

28

43

Olyckor

3

5

4

3

Kultur

50

45

39

50

Underhållning

30

31

26

33

Väder

15

2

7

5

Vetenskap/teknologi

30

33

43

32

Medier

31

47

45

41

Miljö

31

28

20

28

Brott

4

6

5

6

Livsstil

43

44

50

57

Krig/konflikt

22

22

24

32

Övrigt

29

20

31

38

Totalt

27

31

29

32

Kommentar: Tabellen visar andelen tolkande journalistik inom olika ämnesområden
under fyra nedslagsår. En läsare bör notera olikheterna i mätpunkterna: sju år skiljer
mellan den första och den andra mätpunkten varpå två år skiljer mellan resterande
mätpunkter. Det totala antalet analyserade enheter (N) är 19 553.

Tolkningar och känslor

Låt oss nu gå över till de emotionella dimensionerna av
journalistiken. Som väntat är graden av emotionalitet
avsevärt högre i tolkande texter jämfört med
deskriptiva. Graden av emotionalitet inom d
 eskriptiva
texter varierar mellan 15 och 23 procent över åren.
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Inom de tolkande texterna ligger variationen mellan
37 procent (2016) och så mycket som 64 procent år 2018
(ej i tabell). Dessa skillnader är i sig inte förvånande
utan stämmer väl överens med tidigare forskning. Vad
vi däremot vet mindre om är om det råder systematiska skillnader beträffande graden av emotionalitet
inom olika ämnesområden.
Tabell 2. Andelen emotionella nyheter inom
olika ämnesområden (procent)
2007
n=4 355

2014
n=5 380

2016
N=5 028

2018
N=4 790

Politik

25

32

20

27

Ekonomi

11

20

13

20

Sociala frågor

21

29

26

31

Sport

38

46

22

43

Olyckor

12

25

11

10

Kultur

25

45

18

57

Underhållning

40

48

34

59

Väder

10

2

7

18

Vetenskap/teknologi

21

23

12

16

Media

26

42

29

35

Miljö

16

22

16

25

Brott

10

15

10

14

Livsstil

45

52

30

56

Krig/konflikt

17

33

25

26

Övrigt

22

27

15

21

Totalt

24

34

21

33

Kommentar: Tabellen visar andelen emotionella nyheter inom olika ämnesområden
under sammanlagt fyra nedslagsår. En läsare bör notera olikheterna i mätpunkterna:
sju år skiljer mellan den första och den andra mätpunkten varpå två år skiljer mellan
resterande mätpunkter. Det totala antalet analyserade enheter (N) är 19 553.
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Det sägs ofta att politiken i all högre grad styrs av emotionell kommunikation, inte minst i sociala m
 edier
(Wahl-Jørgensen, 2019). År 2014 och 2018, som
båda är valår, utmärker sig som särskilt emotionellt
orienterade för journalistiken generellt (se tabell 2).
När det gäller den politiska bevakningen så stämmer
det att den ofta bedrivs med ett känslomässigt språk.
Siffrorna har varit relativt stabila över tid (27 procent av den politiska bevakningen innehöll känslor år
2018).
Liksom för det tolkande materialet sticker sport-,
kultur-, och livsstilsjournalistik samt underhållning
ut från det övriga genom en särskilt hög grad av emotionalitet. Tydligt deskriptiva områden som olyckor
brottslighet och ekonomi, har på samma sätt en lägre
grad av emotionalitet. Emotionella element i miljö
rapporteringen är mer framträdande 2018 än tidigare
undersökta år, vilket kan vara relaterat till den ökade
uppmärksamheten för klimatfrågorna i samband med
”skolstrejk för klimatet” och liknade aktioner, inklu
sive den metadebatt om att medierapporteringen är
för distanserad och oengagerad som detta bidragit till.
Avslutande reflexioner

I det här kapitlet har vi visat att många av de stora
riksmedierna rört sig mot att producera mer tolkande
journalistik. Vi har också visat att tolkningar inom
journalistiken är tätt sammanflätade med emotioner.
Kultur-, underhållnings-, och livsstilsrapporteringen
har aldrig varit så emotionellt orienterad som den var
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2018. Samtidigt så har den politiska bevakningen blivit
vare sig mer tolkande eller mer emotionellt orienterad
över tid. Detta är förvånande, givet att emotioner tillskrivits en ökad betydelse inom journalistik och poli
tisk kommunikation utanför Sverige (Wahl-Jørgensen,
2019). Här krävs fler studier som inriktar sig på
skillnader mellan olika medier.
Vi kan i ljuset av allt detta fråga oss vilken infor
mation medborgarna behöver för att fritt och själv
ständigt kunna ta ställning i olika samhällsfrågor.
Salgado och Strömbäck (2012:156-7) poängterar att
för dem som förespråkar tolkande journalistik kan
svaret vara att vi behöver analytisk och kontextualiserad information, så att folk lättare kan förstå komplexa händelser och sakfrågor. Från andra hållet framhålls istället vikten av ”ofiltrerad” journalistik, där
informationen ligger så nära ursprungskällorna som
möjligt, utan vidhängande journalistiska tolkningar.
Det senare utesluter dock inte känslornas betydelse.
Känslor är ofta viktiga i material som redigerats eller
publicerats av källorna själva, som i så kallad ”medborgarjournalistik” (Roosvall & Tegelberg, 2018).
Becket & Deuze (2016:1) argumenterar för att journalistiken i de traditionella medierna borde låta sig inspireras av sådan medborgarjournalistik och därmed bli
en ”meningsfull, insiktsfull och pålitlig del av ett affektivt medialt ekosystem under utveckling” (vår översättning). Som vi noterat tidigare kan dock emotionalitet
i journalistiken också leda till en ökad personifiering.
Det finns en risk att en mer omfattande tolkande
journalistik leder till att förtroendet för nyhets
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medierna försvagas. Enligt Coward (2013:31) så bör
objektivitet
sidealet därför inte bara innebära en
strävan efter att spegla verkligheten, utan också ett
erkännande av hur svårt det är att uppfylla detta i deal.
Ett led i detta erkännande kan därför vara att öka
transparensen i journalistiken (se även Marsh, 2007).
Med detta synsätt blir det tydligt att objektivitet och
subjektivitet, liksom deskription och tolkning inte bör
ses som journalistiska dikotomier, utan tvärtom som
nödvändiga beståndsdelar för att nyhetsmedierna ska
kunna fullgöra sina demokratiska uppgifter.
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Klyftor mellan utbud
och efterfrågan?
Trafiksiffror, interaktionsspiraler
och den förändrade relationen
mellan journalister och publik
Raul Ferrer Conill och Michael Karlsson*

Övergången till digitala arbets- och publiceringsformer
erbjuder nya sätt att utvärdera hur nyheter konsumeras. Under det sista årtiondet har användandet
och analyserandet av trafikdata blivit en normal och
integrerad del av journalistikproduktion (Nielsen &
Cherubini, 2016). Medieföretagen har servrar som
läser av och samlar mängder av data som på olika
sätt mäter hur nyhetspubliken konsumerar och inter
agerar med nyheter. Redaktionerna har tillgång till
stora data
baser som tillhandahåller olika mått på
nyhets
publikens beteenden – gillningar, delningar,
visningar, tid som spenderats på respektive nyhets
artikel med mera – som tidigare var utom räckhåll i det
dagliga arbetet (Zamith, 2018). Tidigare var det vanligaste sättet, om man alls gjorde det, att ta reda på det
* Raul Ferrer Conill är biträdande lektor vid Karlstads universitet, Michael
Karlsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.
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stora publikflertalets åsikter genom undersökningar
som i regel laggade långt efter i tid och därtill gav en
grovhuggen bild. De data som är tillgängliga nu är så
finfördelade och komplexa att nya arbetsuppgifter
och helt nya roller som ’engagemangsredaktörer’
behövs på redaktionerna för att tolka publikens beteenden och trafikströmmar (hädanefter kort och gott
’metrik’) för att det redaktionella arbetet ska fungera
(Ferrer-Conill & Tandoc, 2018).
Denna utveckling är viktig av tre till varandra relaterade skäl. För det första, införandet av metrik innebär
att publiken har en helt annan plats på redaktionen.
Vad som brukade vara en föreställd publik fram
manad av journalister och redaktörer, konkretiserad
som ’Nisse i Hökarängen’, är inte längre föreställd.
Istället representeras publiken av datamängder som
aggregeras och tolkas i realtid (Steensen, 2016). Denna
representation är nödvändigtvis inte sann eller ens särskilt betecknande men den erbjuder en lättillgänglig
kvantifiering som är svår, för att inte säga omöjlig, att
bortse ifrån. Därmed har metriken en given roll när
redaktionen ska jämka den gamla dragkampen mellan
vad publiken vill ha och vad den, i sin roll som informerade medborgare i en demokrati, anses behöva.
För det andra, metriken blir ett viktigt verktyg för
journalister och redaktörer för att underbygga nyhets
artiklar och redaktionella beslut. Genom att reaktioner
på publicerade nyheter går att kvantifiera går det också att använda tidigare erfarenheter av läsbeteenden
och interaktioner för att förutse v ilka ämnen och vinklingar som kan fungera framöver. Detta betyder inte
med nödvändighet att journalisterna slaviskt följer
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metriken utan kan också använda den för att slipa på
en viktig nyhet eller en nyhet som p
 ubliken vanligtvis
borde ha uppmärksammat men inte gjort (Karlsson
& Clerwall, 2013). Oaktat varför och hur metriken
används har den blivit en central del av det journalistiska arbetet och en indikator på journalistisk framgång. Nyheter som gett stora metriska utslag blir stil
bildande och genererar liknande efterföljare (Tandoc
& Ferrucci, 2017).
För det tredje, metrik blir ett uttryck för journalistikens och enskilda journalisters samhälleliga och
kommersiella relevans. Å ena sidan innebär m
 etriken
att nyhetsorganisationer kan läsa av publikens intresse
för olika produkter och kan därmed användas för att
stärka mediernas relevans och legitimitet i samhället. Å
andra sidan innebär metriken också att denna kvanti
fierade sociala relevans kan växlas in i reda pengar
hos annonsörer och investerare som, vad g äller kommersiella medier, är nödvändiga för att hålla skutan
flytande. För enskilda journalister innebär följaktligen
(o)förmåga att både generera och tolka metrik att
jobbutsikterna varierar.
Metrik innebär att relationen mellan redaktioner
och publik har förändrats. Detta kapitel lägger tyngd
punkten på ett av de mest eftersökta k
vantitativa
måtten på publikmetrik: antal visningar. Även om
sidvisningar länge varit en faktor i branschen har
dessa i regel inte varit tillgängliga för forskare i den
utsträckning som föreliggande studie erbjuder.
Samtliga siffror som presenteras i kapitlet avser 2018.
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Läs- och interaktionsspiraler

De nyheter publiken läser och interagerar med kommer att ge fler nyheter av samma typ. Det är grundtanken i vad vi kan kalla för läs- respektive inter
aktionsspiraler vilket i sin tur förutsätter att mediernas
utbud i stor utsträckning anpassas till publikvanor.
Denna diskussion är långt ifrån ny utan har funnits
länge under begreppet tabloidisering. En journalistik
som tabloidiseras förutses, i och med en fast blick på
vad publiken antas vilja föredra, ha ett större fokus på
exempelvis underhållning, bilder, känslor med mera
(se exempelvis Bird, 2009; Esser, 1999). Detta kapitel
jämför inledningsvis sidvisningar med fördelningen av
publicerade nyhetsämnen och visar därmed hur redak
tionerna prio
riterar ämnen med hur publiken gör
det. Därmed kan vi visa, visserligen utifrån begränsade mått, om en mer publikorienterad journalistik
nödvändigtvis skulle bli mer ’tabloid’. Därefter undersöker vi utifrån ett antal variabler om webbnyheter har
en större orientering gentemot sidvisningar jämfört
med analoga medier.
Tabell 1 visar andelen av olika ämnen jämfört med
andelen av visningarna av respektive ämne. K
 olumnen
längst till höger visar skillnaden mellan dessa två i
procentenheter.
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Tabell 1. Procent av publicerade artiklar vs visningar
utifrån ämnen
Ämne

%
Publicerat

Kumulativa
procent

%
Visningar

Kumulativa
procent Skillnad

Politik

14,1 %

14,1 %

14,0 %

14,0 %

-0,1

Samhälle

17,1 %

31,2 %

20,8 %

34,8 %

3,7

Brott

12,9 %

44,1 %

16,2 %

51,0 %

3,3

Livsstil, träning

16,9 %

60,9 %

11,5 %

62,5 %

-5,4

Sport

10,5 %

71,4 %

10,6 %

73,1 %

0,1

Underhållning

6,4 %

77,7 %

5,1 %

78,2 %

-1,3

Ekonomi

6,7%

84,5 %

5,6 %

83,7 %

-1,1

Kultur

2,3 %

86,7 %

2,9 %

86,6 %

0,6

Annat

0,7 %

87,5 %

0,7 %

87,3 %

0,0

Olyckor, katastrofer

5,8 %

93,2 %

6,8 %

94,1 %

1,0

Krig/konflikt

1,3 %

94,5 %

1,3 %

95,4 %

0,0

Vetenskap, teknik

2,0 %

96,5 %

1,5 %

96,9 %

-0,5

Miljö

1,4 %

97,9 %

1,2 %

98,1 %

-0,2

Medier

1,1 %

99,0 %

1,3 %

99,4 %

0,2

Väder

1,0 %

100,0 %

0,6 %

100,0 %

-0,4

Kommentar: Tabell 1 visar ämnen på webbnyheter publicerade 2018 (N=3 415)
utifrån andel publicerade ämnen respektive andel visningar per ämne.

Tabell 1 ger ett antal intressanta observationer. Om
andel visningar är rättvisande för vad läsarna vill ha
så finns det ännu större efterfrågan på nyheter om
framförallt samhälle och brott men även kultur samt
olyckor/katastrofer. Vice versa så finns det, med s amma
synsätt, för mycket av framförallt livsstil/
träning,
underhållning och ekonomi. Det är också värt att
notera att efterfrågan på vetenskap/teknologi, miljö
och väder är mindre än utbudet. Även om skillnaderna
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är små i procentenheter är det stor skillnad i procent.
Exempelvis vetenskap/teknik förekommer i 2,0 % av
nyheterna men i 1,5 % av visningarna resulterande i en
skillnad på 0,5 procentenheter. Om man däremot läser
av 1,5 % som andel av 2,0 % är efterfrågan drygt 75 %
av utbudet.
Betraktat ur ett tabloidiseringsperspektiv så ger tabellen varierande intryck, och det är viktigt att ha i åtanke
att sifforna gäller för samtliga medier och det kan skilja
sig mellan olika medietyper. Å ena sidan läser publiken
i högre utsträckning typiska tabloidnyheter som brott
och olyckor och mindre av ekonomi. Å andra sidan
läser de mer av samhälle och mindre av l ivsstil/träning,
underhållning och ett eventuellt för
väntat glapp i
politik uteblir i stort. Om nyhetsorganisationerna i
högre utsträckning anpassar sitt utbud av nyhetsämnen
till publikens preferenser (återigen, utifrån ett mått)
innebär det inte någon tydlig tabloidseringseffekt.
En annan intressant observation i relation till
resultatredovisningen i Karlssons och Färms kapitel
är att nyhetsorganisationerna förändring av nyhetsämnen över tid i viss utsträckning stämmer överens
med läsarintresset i tabell 1. Mellan 2007 och 2018
har bevakningen av exempelvis samhällsfrågor ökat
kraftigt medan underhållning minskat. Utifrån resultaten i Tabell 1 kan det ses som en anpassning till läsar
preferenser och, givet att det inte uppnåtts balans än,
den utvecklingen kan antas fortsätta. I materialet finns
också två tydliga anomalier. Den första gäller brott
(och i viss mån olyckor) där bevakningen minskat trots
ett relativt stort intresse från läsarna. Varför utfallet
blir sådant går ej att besvara med detta material men
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det kan konstateras att specialreportrar (exempelvis
kriminalreportrar) blivit ovanligare och att medierna
tar hänsyn till andra saker än läsarintresse. Den andra
anomalin är livsstil/träning som ökat mycket mer än
vad det finns intresse för. Denna ökning i nyheter om
livsstil har även observerats i en longitudinell studie av
svenska och engelska medier (Karlsson, 2016). Tänkbara orsaker till denna ökning är att livsstil/träning är
relativt enkelt att koppla ihop med annonser och att
materialet inte kostar mycket, om något, att producera
då det finns aktörer som tillhandahåller det gratis.
Andra aspekter av nyheter som traditionellt tillmäts en del vikt är den journalistiska positionering,
tidsaspekter och den geografiska plats som nyheterna
handlar om. Journalistisk positionering handlar om
vilken position texten/journalisten tar i förhållande
till det som bevakas, om det är en kritisk, neutral
eller positiv ton. En kritisk ton kan kopplas ihop med
granskande journalistik, en neutral position med refe
rerande texter medan en positiv ton är textreklam eller
en inställsam hållning till det som gestalts.
Gör det faktum att webbredaktioner kan se metriken i realtid att medier kommer att ha en metrikanpassad nyhetsvärdering på webben jämfört med analoga
medier? Vi försöker kasta ljus över den frågan genom
att i de kommande fyra tabellerna jämföra hur sidvisningar, webbpublicering och analog publicering skiljer
sig åt. Arbetshypotesen är, utifrån tidigare forskning,
att webben kommer ligga närmare sidvisningarna än
de analoga medierna. Tabell 2 visar distributionen av
nyheter med kritisk, neutral och positiv positionering
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publicerade 2018 uppdelade på analoga och webb
medier och antalet visningar på webben.
Tabell 2. Journalistisk positionering analogt, webb
och sidvisningar (procent)
Skillnad Skillnad
%
%
%
%
visningar visningar
Journalistisk Publicerat Publicerat Publicerat Visningar
mot
mot
positionering
Total
Analog
Webb
Webb
analog
webb
Kritisk

3,6 %

4,9 %

3,1 %

2,6 %

-2,3

-0,5

Neutral

94,4 %

93,3 %

94,9 %

96,6 %

3,3

1,7

Positiv

2,0 %

1,7 %

2,0 %

0,9 %

-0,8

-1,1

Kommentar: Tabell 2 visar journalistisk positionering i nyheter publicerade 2018
(N=4 202) utifrån andel publicerade analogt (N=1 214) och på webb (N=2 988).

Resultaten i Tabell 2 visar till exempel att andelen
artiklar med en kritisk position är betydligt v anligare
i analoga medier jämfört med webben (mer än 50 procent vanligare). Utifrån andelen visningar är det ännu
färre nyheter som har en kritisk positionering. Dock så
framgår det tydligt att det är neutrala nyheter som står
för den absoluta majoriteten av nyheter oaktat mätsätt. Tabell 2 visar också att det, med undantag för en
positiv positionering, är större skillnad mellan analoga
medier och sidvisningar än webb och sidvisningar. Det
verkar med andra ord finnas fog för misstanken att
redaktionerna sneglar en del på trafiken.
Vad gäller tidsaspekten av nyheter så tenderar händelser framåt eller bakåt i tiden ha mindre journalistiskt värde än det som händer här och nu. Tabell 3 visar
distributionen av nyheter baserat på deras aktualitet
– historisk, nuvarande, framtida – utifrån analoga och
webbmedier samt sidvisningar.
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Tabell 3. Fördelningen av aktualitet analogt, på webb
och sidvisningar (procent)

Aktualitet

%
%
%
Skillnad
Skillnad
Publicerat Publicerat Publicerat
%
visningar visningar
Total
Analog
Webb
Visningar mot analog mot webb

Historisk

3,4 %

3,6 %

3,4 %

3,0 %

-0,6

-0,4

Nuvarande

95,5 %

95,5 %

95,5 %

96,1 %

0,6

0,6

Framtida

1,0 %

0,9 %

1,1 %

0,9 %

0

-0,2

Kommentar: Tabell 3 visar aktualitet i nyheter publicerade 2018 (N=4 527) utifrån
andel publicerade analogt (N=1 347) och på webb (N=3 180).

Helt utifrån förväntningarna visar det sig att n
 yheter
som handlar om här och nu – i undersökningen defi
nierade som händelser som inträffar dagen innan,
samma dag eller dagen efter nyheten publiceras

– utgör den a bsoluta majoriteten av nyheterna oavsett
ur vilket perspektiv det betraktas. Tabell 3 visar också
att det inte heller finns några större skillnader mellan
de tre olika mätsätten. Det kan dock noteras att sid
visningarna har ytterligare lite mer fokus på nuvarande
händelser. Detta kan bero på att snabba uppdateringar
är ett av webbens kännetecken och att läsarna använder mediet med just den utgångspunkten. Detta skulle
i så fall stämma bra överens med tidigare forskning
som visat på att snabb uppdatering är ett av de mest
uppskattade dragen med webbnyheter (
Bergström,
2008).
Vad gäller vilken geografisk plats nyheter kan utspela sig på undersöker studien detta utifrån inter
nationell, nationell, regional och lokal nivå. Ett vanligt
missförstånd är att införande av nätjournalistik s kulle
innebära ett stort avbräck för lokal journalistik då
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webben möjliggör nyheter från alla jordens platser och
lokalmedierna har haft svårt att anpassa sig till det nya
medielandskapet (Nielsen, 2015) Verkligheten visar
sig, vilket framgår i Tabell 4, vara helt annorlunda. Det
är de lokala nyheterna som är vanligast och de är ännu
vanligare på webben än analogt.
Tabell 4. Fördelningen av nyheters geografiska distribution
utifrån analogt, på webben och sidvisningar (procent)
%
%
%
Skillnad
Skillnad
Geografisk Publicerat Publicerat Publicerat
%
visningar visningar
position
Total
Analog
Webb Visningar mot analog mot webb
Nationell

29,9 %

32,4 %

28,9 %

24,5 %

-7,9

-4,4

Inter
nationell

23,3 %

24,9 %

22,6 %

16,4 %

-8,5

-6,2

Lokal

40,4 %

36,3 %

42,1 %

50,8 %

14,5

8,7

Regional

6,4 %

6,4 %

6,4 %

8,2 %

1,8

1,8

Kommentar: Tabell 4 visar geografisk position på nyheter publicerade 2018 (N=4 618)
utifrån andel som publicerades analogt (N=1 347) och på webb (N=3 271).

Därutöver skulle det vara ännu fler lokala nyheter om
publiken fick bestämma då de utgör mer än h
 älften av
de lästa nyheterna. Skillnaden i sidvisningar g entemot
analoga medier (14,5 procentenheter) och webb (8,7
procentenheter) är remarkabel. Vidare är det också
tydligt att den geografiska närheten är ett starkt
gravitationscentrum för sidvisningarna då särskilt
internationella men även nationella nyheter är mindre
lästa och regionala nyheter är lite mer lästa. Tabell 4
visar också att fördelningen av nyheter publicerade
på webben ligger klart närmare fördelningen av sid
visningar än de analoga med undantag för de regionala
nyheterna.
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Det sista resultatet avser känslor i journalistiken.
Utifrån ett generellt större fokus på och plats för
känslor i journalistiken (Wahl-Jorgensen, 2019), inte
minst för att sprida nyheter via sociala medier, är våra
förväntningar att det ska finnas ganska stor spridning
i de tre olika mätsätten. Tabell 5 visar att så inte är
fallet.
Tabell 5. Fördelningen av förekomsten av känslor analogt,
på webben och sidvisningar (procent).
%
%
%
Skillnad
Skillnad
Publicerat Publicerat Publicerat
%
visningar visningar
Emotionalitet
Total
Analog
Webb Visningar mot analog mot webb
Känslosamt

33,3 %

33,1 %

33,4 %

32,4 %

-0,7

-1,0

Icke
känslosamt

66,7 %

66,9 %

66,6 %

67,7 %

0,8

1,1

Kommentar: Tabell 5 visar emotionalitet i nyheter publicerade 2018 (N=4 790) utifrån
andel publicerade analogt (N=1 376) och på webb (N=3 414).

Siffrorna visar att det inte finns några större s killnader i
förekomsten av känslor. Det är visserligen lite v anligare
med känslosamt innehåll på webben men detta är en
mycket liten skillnad. I konstrast mot f örväntningarna
uteblir en större efterfrågan på känslosamt innehåll
från publiken utan vi ser, tvärtom, lite mindre efter
frågan jämfört med bägge medieformerna.
Slutsatser

I ljuset av resultaten som presenterats ovan föreslår
vi fyra slutsatser eller observationer. För det första,
utifrån medelvärdena på sidvisningarna verkar den
genomsnittligt lästa nyheten handla om dagsaktuella,
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sociala frågor på lokal nivå som beskrivs på ett
neutralt och icke-känslomässigt sätt. Detta stämmer
också överens med de vanligaste typerna av nyheter
som publiceras. En övergripande observation är alltså
att det inte finns några dramatiska skillnader mellan
vad som publiceras och vad som läses. Vad som är
hönan och ägget är svårt att saga något om utifrån
tillgängliga data, det skulle exempelvis vara mycket
intressant att ha tillgång till data från tidigare för att se
om det är läsarna eller medierna som leder varandra.
Men, vilket vi utvecklar nedan, det finns a nledning
att uppmärksamma vilken roll metriken spelar för
utvecklingen.
För det andra, även om det inte är några stora skillnader mellan vad som publiceras och sidvisningarna
så finns det skillnader i vissa dimensioner. Detta gäller
särskilt, med hänsyn till de variabler vi tittat på, nyheters geografi och ämne. Läsarna vill ha ännu fler lokala
nyheter och nyheter som tar upp sociala frågor och
brott samt mindre av livsstil/träning och färre nationella och internationella nyheter. Om hypotesen om
läs- och interaktionsspiraler stämmer innebär detta i
så fall att det bör ske en förskjutning i publiceringen av
dessa typer av nyheter i framtiden.
För det tredje, skillnaden mellan sidvisningar och det
publicerade innehållet på webben är ibland försumbar
och ibland – i fallen med geografisk dimension och
journalistisk positionering – ganska stort. Det finns
både viss överlappning och tydliga skillnader mellan
de analoga och digitala publiceringskulturerna.
Denna skillnad pekar i sin tur mot att webbnyheterna
är mer orienterade mot sidvisningar och det publiken
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”vill ha”, en orientering mot tabloidisering om man så
vill. Det verkar finnas andra normer och värderingar
som styr vilka nyheter som publiceras på webben jämfört med analogt. Det är sannolikt att dessa normer
och värderingar i viss utsträckning informeras av den
metrik som kommer med den digitala publiceringsformen. När redaktionerna vet vad publiken vill ha
försöker de brygga klyftan mellan vad som publiceras
och det publiken läser. Det återstår att se den framtida
utvecklingen men som tidigare nämnd forskning visat
har metriken flyttat in permanent hos redaktionerna
och påverkar vad som publiceras vare sig detta är medvetet eller omedvetet.
För det fjärde, och kanske mest intressant
för for
skare, är hur resultaten i detta kapitel
komplicerar förståelsen av ”tabloidisering” och

relationen till publikens preferenser. Det finns,

utifrån tabloidiseringshypotesen, både tillfällen när
publiken inte konsumerar det den borde men också
vill mer av sådant den inte borde efterfråga. En mer
publiktillvänd journalistik kommer ha mer lokala,
neutrala, icke-emotionella nyheter om sociala frågor
och det är knappast något som går hand i hand med
den gängse förståelsen av tabloidisering.
Till slut vill vi tydligt påpeka att denna text baseras
på data som är synnerligen begränsade. När vi skriver
om vad ”läsarna” vill ha är det i själva verkat baserat
på sidvisningar som i sin tur är ett begränsat mått som i
korthet mäter om en webbsida laddas av en webbläsare
eller inte. Vi vet inte om det betyder att sidan läses alls,
om den läses noggrant av en eller flera personer, om det
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är en del i en planerad påverkansprocess eller andra
faktorer. Vi har ändå valt att utgå ifrån detta mått efter
som det också är det mått som nyhetsorganisationer
har att tillgå och många gånger är överens om som ett
mått på läsning.
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Den virala vinden
Om de nyheter som lajkas, delas
och kommenteras
Ingela Wadbring & Sara Ödmark*

Digitaliseringen har förändrat mediehusens sätt att
sprida nyheter. Förutom den givna skillnaden mellan
analoga och digitala medieformer, har vi också gått
från distribution av nyhetsinnehåll där mediehusen
haft kontroll över spridningen, till cirkulation av
nyhetsinnehåll där denna kontroll delvis gått förlorad;
vem som helst kan sprida nyheterna vidare i digitala
kanaler (Jenkins m fl., 2013). Detta har inneburit att
nyheter spridda i sociala medier kommit att bli en
viktig informationskälla, framför allt för unga och
digitala människor (Bergström & Jervelycke Belfrage,
2018; Wadbring & Ödmark, 2016). Länge var dessa
nyheter gratis.
De kommersiella mediehusens fokus har däremot
flyttats vidare, från distribution i analoga kanaler
över cirkulation i digitala kanaler och nu snarast till
baka till distribution – men i digitala kanaler. I och
med etableringen av betalväggar har cirkulationen

* Ingela Wadbring är professor vid Mittuniversitetet. Sara Ödmark är
doktorand vid Mittuniversitetet.
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och spridningen mist en del av sin betydelse för medie
husen, och intresset riktas istället emot den så kallade
”churnen”; hur stor andel av abonnenterna som avslu
tar sin prenumeration inom en viss tidsperiod (Saridou
m fl., 2017), och därmed också vad det är som får
människor att behålla sin prenumeration respektive
vad som får tillfälliga läsare att börja prenumerera.
Trots det minskade intresset från de k
 ommersiella
mediehusens sida att sprida nyheter vidare, så är
nyheter av olika slag en självklar del i människors
sociala flöden. Det ska påpekas att public service-
medier och gratistidningar heller inte har någon betal
vägg eller churn att ta hänsyn till.
Källorna bakom nyheter som sprids i sociala medier
är många, men de traditionella mediehusen står fort
satt bakom en stor del av dem (Weibull m fl., 2018), och
det är därför relevant att studera hur just traditionella
mediehus nyheter når spridning. För att nyheter ska bli
virala, krävs emellertid mer än att ett mediehus e ller en
enskild person publicerar dem – de måste också spri
das vidare av andra människor i sociala nätverk. Den
na studie handlar om spridning i bemärkelsen gillande,
delande och kommenterande på Facebook. Det kon
kreta syftet med studien är att analysera hur sprid
ningen av nyheter från traditionella medier förändrats
över tid på Facebook, utifrån två f rågeställningar:
• Från vilken slags medier kommer de nyheter som
blir virala?
• Vilken slags nyheter är det som blir virala?
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Studien rör utvecklingen 2014–2018, och det finns någ
ra fakta som är viktiga att känna till inför analysen: de
allra flesta lokala morgontidningar införde betalvägg
under 2017 (Digitala läsarintäkter 2016, 2016) och
Facebook ändrade sina algoritmer i februari 2018 så
att inlägg från vänner och familj fick ökad synlighet på
bekostnad av annat material (Zuckerberg, 2018).
Virala nyheter i sociala medier dök upp på
allvar omkring år 2014. Av de traditionella medie
husen var kvällstidningarna först med att arbeta
med viral s
pridning. Mediekoncernerna bakom
kvällstidningarna startade särskilda viralsajter, sam
tidigt som enskilda personer utanför den traditio
nella medievärlden också startade liknande sajter som
nådde framgång (Wadbring & Ödmark, 2014). Många
av dessa är nedlagda eller har ändrat karaktär idag.
Några metodanmärkningar

Insamlingen av data har skett på ett annorlunda sätt
än för den manuella kodningen som använts för ö
 vriga
variabler i studien. Vissa mediehus har egna räknare
på artiklarna, men i de fall de har gjort om sina sajter
och artiklarna fått nya adresser, har dessa räknare
nollställts. Detta var ett problem framför allt under
2016. Åren 2016 och 2018 har därför istället ett externt
verktyg som räknar interaktioner använts, Facebook
for developers. Dessa data har sedan testats mot den
manuella kodningen, redovisade via mediernas egna
räknare, och visat sig stämma väl överens. Genom
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etta förfarande undvikes således felkällor för de
d
medier där räknarna ändrats, och resultatet blir lik
artat för samtliga medier. År 2014 användes mediernas
egna räknare, och några av medierna saknar data från
2014, vilket är en av förklaringarna till att nivån är låg
dessa år.
Stabil vindriktning för alla
utom de lokala morgontidningarna

Ett första sätt att analysera virala nyheter är att se hur
många nyheter som alls genererar någon slags inter
aktion. År 2014 hade spridningen av nyheter ännu inte
riktigt tagit fart, men från 2016 har traditionella nyhe
ter börjat delas, gillas och kommenteras i stor utsträck
ning (figur 1). För användaren är det enkelt, eftersom
snart sagt varje artikel/inslag har symboler att klicka
på för att dela dem i olika nätverk – vare sig de ligger
bakom betalvägg eller inte. Så såg det ut både 2016 och
2018. Utvecklingen är likartad för alla medieformer:
en absolut majoritet av alla artiklar/inslag genererar
någon slags interaktion på Facebook. Det gäller alla
medier utom lokala morgontidningar 2018.
År 2016 var nyhetsinteraktionen relativt stor även
bland lokala morgontidningar, men därefter ses en
radikal nedgång. Förklaringarna är minst två. För det
första införde de flesta lokala morgontidningar betal
vägg under 2017 – vilket storstadsmorgontidningarna
i studien redan tidigare gjort – och för det andra är
lokala nyheter inte lika tacksamma att interagera med
då de berör färre.
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Figur 1. Andel artiklar/inslag i olika medieformer med minst
någon interaktion, 2014–2018 (procent)
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Anmärkning: År 2014 saknas data från följande medier: Mitt i, Södermalmsnytt, Dag
bladet, ST, SVT Västmanland och Västerås Tidning, vilket gör att nivån i de grupper där
dessa medier ingår blir lite för låga.

Ett annat sätt att mäta engagemang är att studera hur
många interaktioner nyheter från olika medieformer
får (figur 2). Även i en sådan analys syns att kvälls
tidningarna var tidiga i att engagera människor: år
2014 snittade antalet interaktioner på strax över 1 000
för de kvällstidningsartiklar som gillades, delades eller
kommenterades på Facebook. Antalet interaktioner
har därefter mattats något, men är fortfarande högt.
Mycket av innehållet på kvällstidningarna är gratis,
även om Aftonbladet haft sin plustjänst – där vissa
artiklar kräver abonnemang – i många år. Expressen
införde en likartad plustjänst först i december 2018,
efter att insamlingen för denna studie avslutats.
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Figur 2. Genomsnittligt antal interaktioner i olika
medieformer för de artiklar/inslag där interaktioner
finns (medelvärde; antal)
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De medieformer som renderar minst antal interaktioner
är de lokala och regionala, medan de nationella s ajterna,
med tidningshusen i topp, renderar flest. Publicservice
medierna har ingen betalvägg, men ligger trots det inte i
topp ifråga om interaktioner. En förklaring är att deras
nyhetssajter helt enkelt inte är lika välbesökta som tid
ningarnas (se M
 ediebarometern 2017, 2018).
Sammantaget tycks betalväggar – eller premium
tjänster om man så vill – innebära en måttlig inverkan
på människors agerande. Antalet artiklar som gillas,
delas och kommenteras på Facebook är relativt kon
stant, medan det genomsnittliga antalet interaktioner
minskat något för de flesta medieslag mellan 2016 och
2018. Möjligen kan Facebooks ändrade algoritmer
i början av 2018 spela en viss roll här; aktiviteten på
Facebook går rimligen ned om nyheterna inte dyker
upp i människors flöden.
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Byiga vindar beroende på framställningen

En genomgång av vilka typer av ämnesområden som
överhuvudtaget leder till någon form av interaktion
uppvisar inte några större skillnader. Detsamma gäller
den journalistiska framställningen, dvs om nyheterna
i huvudsak berör sociala eller individuella frågor, har
en episodisk eller tematisk framtoning och liknande.
Det genomsnittliga antalet interaktioner varierar
emellertid kraftigt beroende på ett antal olika fak
torer. Om vi koncentrerar oss på 2016 och 2018 som
är de båda år där interaktioner finns för en absolut
majoritet av alla nyheter, och dessutom bortser från
vilken medieform nyheten publicerats hos, så kan
följande drag identifieras hos de nyheter som får flest
interaktioner:
• Nyheterna om den offentliga sfären (politik, eko
nomi, sociala frågor, krig och konflikter) har genom
snittligt flest interaktioner 2016, och ligger på andra
plats 2018 (efter vetenskap)
• Det genomsnittliga antalet interaktioner är dubbelt
så många både 2016 och 2018 om nyheten har sam
hällelig snarare än individuell relevans
• Det genomsnittliga antalet interaktioner är tre
gånger så många 2016 och dubbelt så många 2018
om artikeln har en tematisk gestaltning istället för
en episodisk
• Negativa artiklar uppvisar betydligt fler inter
aktioner än positiva artiklar, i genomsnitt nästan tre
gånger så många 2016 och dubbelt så många 2018
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• Artiklar med en tolkande ansats har dubbelt så
många interaktioner såväl 2016 som 2018 jämfört
med om ansatsen är rent deskriptiv
Sammantaget tycks således de samhällsrelevanta och
fördjupande nyheterna nå en större grad av interaktion
än motsatsen. I stor utsträckning är nyheterna negativa
till sin karaktär.
De virala stormarna

Vad är det då som väcker störst engagemang? I mate
rialet från 2018 fanns 24 artiklar som hade över 10 000
interaktioner. Bland dem hittar vi ett antal olika typ
nyheter där den vanligaste kan kallas det kontrover
siella politiska utspelet. Det är nyheter eller åsikts
journalistik som berör aktuella politiska debatter,
gärna heta ämnen i vilka publikens åsikter är tydligt
polariserade. Exempel är rasism, sexism eller vad som
helst som handlar om Sverigedemokraterna. Fler än
hälften av de mest interagerade artiklarna faller in
under denna kategori, vilket överensstämmer med
tidigare forskning på liknande material (Wadbring
& Ödmark, 2016). Här hittar vi till exempel en text
av Ann Heberlein i Svenska Dagbladet med rubriken
“Böneutrop strider tydligt mot religionsfriheten”, en
nyhet från SVT om apotekspersonal som slår larm om
rasism mot anställda och ett debattinlägg om Svenska
Akademien i Aftonbladet under uppmaningen ”Sluta
killgissa och ta ditt ansvar, Horace”.
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En annan återkommande typ är den spektakulära
krimnyheten där vi finner sådant som ”Fånge har rymt
från Kriminalvårdens transport” och ”Pappan lät fyra
månader gamla sonen ruttna till döds”. Ren kuriosa
kan också bli populärt, gärna via en iögonfallande
rubrik som den om passageraren som släppte väder så
illa att ett plan fick nödlanda, eller om det finns unikt
bildmaterial som i ”Här fightas den vita älgen med
gräsklipparen”.
Föräldraskap och fiffiga husmorstips (eller ”life-
hacks” som det kallas nuförtiden) är ämnen som
ofta får spridning, och allra mest viral, med n
 ärmare
120 000 interaktioner, blev en artikel som tillhör
något vi skulle kunna kalla ”där ser du!”-kategorin.
En 
populär nyhetstyp framför allt för Facebook-
användare, där nya forskningsrön kan bekräfta eller
ifrågasätta personliga vanor eller egenskaper, och som
väcker engagemang genom att människor taggar in
familj och vänner för att uppmärksamma dem på vem
som är smartast i syskonskaran eller hur nyttigt det
egentligen är med choklad och rödvin (jfr Jenkins m
fl., 2013). I det här fallet var det ”Forskare: Människor
som alltid är försenade lever längre” som var under
sökningens stora viralraket.
Kvällstidningarna, framför allt Expressen, är de
dominanta producenterna av de mest spridda artik
larna, men det är också möjligt för regionala nyhets
producenter att få genomslag; det nämnda älgklippet
kommer exempelvis från SVT Nyheter Värmland.

Den virala vinden | 55

En stabil medelvind

Två empiriska slutsatser, och tillika svar på fråge
ställningarna, som kan dras utifrån interaktioner av
traditionella mediehus nyheter på Facebook är för
det första att kvällstidningarna dominerar, men i god
konkurrens med rikstäckande morgontidningar. Betal
väggar och förändrade algoritmer tycks således s pela
en måttlig roll för graden av interaktion av nyheter,
på det sätt som det är mätt här. För det andra är det
kontroversiella nyheter i tunga samhällsfrågor som får
mycket interaktioner. I de fall människor delar, gillar
och kommenterar nyheter från traditionella m
 edier är
det alltså i huvudsak inte tramsinnehåll, även om det
finns exempel på sådant också.
På ett plan är det anmärkningsvärt att betalväggar
inte hindrar att människor interagerar med nyheter
på Facebook; det är ju lite meningslöst att dela sådant
som andra inte kan ta del av. Å andra sidan, kan den
som delar, gillar eller kommenterar ändå uppfatta att
den får visa sin identitetsmarkör på ett tillfredställande
sätt, genom att dela, gilla eller kommentera något som
man vill visa är viktigt för en. Det är politiskt intresse
rade och digitalt orienterade människor som ofta delar
nyheter (Wadbring & Ödmark, 2016), och det är rim
ligt att tro att vidareinteraktionerna i form av gillande
och kommentarer inte kräver samma grad av engage
mang. Att befinna sig på sociala medier handlar för
många enbart om att scrolla igenom sitt flöde, och att
ta del av nyheter är sällan en primär aktivitet; de bara
dyker upp mitt bland allt annat (Grot Kormelink &
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Costera Meijer, 2018). När nyhetskonsumtionen inte
är aktiv, utan snarare passiv, kanske människor upp
lever att det är fullt tillräckligt med en rubrik och en
ingress för att såväl gilla som dela eller kommentera.
Referenser

Bergström, Annika & Jervelycke Belfrage, Maria (2018).
News in Social Media. Incidential Consumption and
the Role of Opinion Leaders. Digital Journalism,
6(5): 583–598.
Digitala läsarintäkter 2016 (2016). Stockholm: Medie
världen premium, rapport, december.
Grot Kormelink, Tim & Costera Meijer, Irene (2018).
Material and Sensory Dimensions of Everyday News
Use. Media, Culture & Society, published ahead of
print.
Jenkins, Henry; Ford, Sam & Green, Joshua (2013).
Spreadable Media. Creating Value and Meaning in a
Networked Culture. New York: New York University
Press.
Mediebarometern 2017 (2018). Göteborg: Nordicom.
Saridou, Theodora; Spyridou, Lia-Paschalia & Veglis,
Andreas (2017). Churnalism on the Rise? Digital
Journalism, 5(8): 1006–1024.
Wadbring, Ingela & Ödmark, Sara (2014). Delad glädje
är dubbel glädje? En studie om nyhetsdelning i soci
ala medier. Sundsvall: Demicom, Mittuniversitetet.
Wadbring, Ingela & Ödmark, Sara (2016). Going
Viral: News Sharing and Shared News in Social
Media. OBS* Observatorio, 10(4): 132–149.

Den virala vinden | 57

Weibull, Lennart; Wadbring, Ingela & Ohlsson, Jonas
(2018). Det svenska medielandskapet. Traditionella
och sociala medier i samspel och konkurrens.
Stockholm: Liber.
Zuckerberg, Mark (2018). Inlägg på Facebook 201801-12. Hämtas här: https://www.facebook.com/
zuck/posts/10104413015393571

58 | Ingela Wadbring & Sara Ödmark

Från brott till sociala frågor
– förändring av nyhetsämnen
Michael Karlsson och Karl-Arvid Färm*

En generell förståelse av utvecklingen av mediernas
innehåll kan samlas i en övergripande tabloidiseringshypotes. Sedan lång tid tillbaka finns en allmän uppfattning att medierna i allt högre grad styrs av ekonomiska drivkrafter och i allt lägre grad av publicistiska
avgöranden (se vidare McChesney, 2003; McManus,
1994). Detta har generellt kopplats ihop med en orientering mot mer publikfriande nyheter och nyheter som
går väl ihop med annonsering. Mer specifikt har detta
förutspåtts ta sig uttryck i form av bland annat en ökad
användning av bilder på bekostnad av text, mer nyheter om brott, kändisskap och livsstil och mindre om
politik, samhälle och ekonomi, mer fokus på detaljer
och känslor, mindre fokus på övergripande mönster
och fakta (Reinemann, Stanyer, Scherr, & Legnante,
2012). Till denna generella tendens som funnits u
 nder
längre tid (se bland annat Cushion, 2012; Sparks &
Tulloch, 2000; Uribe & Gunter, 2004) tid har även
digitaliseringen lagts till. Digitaliseringen förutspås
* Michael Karlsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap
vid Karlstads universitet. Karl-Arvid Färm är huvudansvarig för kodningen av Mediestudiers innehållsanalys.
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genom möjligheten att följa publikbeteende i realtid
(se även kapitel av Karlsson och Ferell Conill) ge ytterligare publikorientering. En än mer desperat ekonomisk
situation förutses ge ännu mer klickvänliga nyheter.
Detta kapitel går igenom hur nyhetsämnen för
ändrats i analoga och digitala medier under åren 2007,
2014 och 2018. Mätpunkterna ger tillfälle att poten
tiellt se hur olika ekonomiska förutsättningar tagit sig
uttryck i nyhetsinnehållet. Vid 2007 års mätning hade
den ekonomiska omvälvningen inte ännu drabbat
medierna medan det under 2014 sannolikt var en starkare orientering mot trafikströmmar. Vid mätpunkten
2018 har medierna börjat resa betalväggar vilket i sin
tur kan få konsekvenser för utbudet.
För att belysa utvecklingen fokuserar vi på tre olika
områden. Det första är den övergripande utvecklingen
analogt och på webben. Det andra området är en jämförelse mellan utvecklingen analogt och på webben för
att kunna se om de blir mer lika/olika eller det inte sker
några förändringar. Slutligen jämför vi förändring
på webben i olika typer av medier (TV, radio, kvälls
tidning etcetera) baserat på åren 2007 och 2018. Anledningen till att vi endast fokuserar på webb är, förutom
begränsat utrymme, att de flesta nyheter publiceras
och konsumeras där.
Vi börjar med att i Tabell 1 visa utvecklingen av
nyhetsämnen i analoga medier. En första viktig obser
vation är att andelen nyheter som publiceras analogt
har, i undersökningen, minskat med 42 procent från
2007 (2 360 nyheter) till 2018 (1 376 nyheter). Det
exakta procenttalet ska tas med en nypa salt givet att
undersökningen baseras på var tredje nyhet under sju
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dagar på ett helt år men det är ganska tryggt att utgå
ifrån att det skett en kraftig minskning. Mot bakgrund
av att merparten av den analoga datamängden kommer från papperstidningar har tidningarna har sannolikt blivit tunnare alternativt att redaktionellt material
blivit ersatt med annat.
Tabell 1. Nyhetsämnen i analoga medier 2007–2014–2018
(procent)
2007
(n=2 360)

2014
(n=1 907)

2018
(n=1 376)

Politik + ^^^

16 %

18 %

21 %

Näringsliv

7%

6%

6%

Sociala frågor +++ ^^^

15 %

15 %

20 %

Sport +++ ^^^

8%

9%

5%

Olyckor/katastrofer

5%

4%

5%

Kultur +++ ^^^

8%

8%

5%

Nöje

8%

7%

7%

Väder

2%

2%

2%

Vetenskap/teknologi

2%

2%

2%

Media

1%

1%

2%

Miljö + ^^^

3%

3%

2%

Brott * ^

14 %

11 %

11 %

Livsstil/träning * ^^^

8%

10 %

11 %

Krig/konflikt

3%

3%

3%

Annat *** ^^^

3%

2%

1%

102 %

101 %

103 %

Totalt

Kommentar: Tabellen visar den procentuella fördelningen av nyhetsämnen i analoga
medier fördelat på olika år. Markeringarna i den vänstra kolumnen visar på signifikanta
skillnader. Asterisker (*) är skillnaden mellan 2007 och 2014. Plus (+) visar skillnaden
mellan 2014–2018. Hatten (^) är skillnaden mellan 2007–2018. Antalet markeringen
visar signifikansnivåerna. En markör motsvarar p≤0,05, två p≤0,01, och tre p≤0,001,
ju fler markörer desto säkrare är resultaten. Notera att tabellerna inte nödvändigtvis
summerar till 100 % på grund av avrundningar.
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Det har 2018 i jämförelse med både 2007 och 2014 skett
en ökning av nyheter med fokus på politik, sociala
frågor och en minskning av nyheter om sport, kultur
och miljö. Det är fortsatt, jämfört med 2007, mindre
bevakning av brott och mer bevakning av livsstil. De
ämnen som var vanligast 2007 – politik och sociala
frågor – är ännu vanligare 2018. Tillsammans stod de
för 31 procent av nyheterna 2007 medan m
 otsvarande
siffra för 2018 är 41 procent. Utifrån redogörelsen i
Tabell 1 är det också värt att uppmärksamma att de
flesta förändringarna i de analoga medierna har inträffat efter 2014. Utifrån tabloidiseringshypotesen är
intrycken blandade. De förändringar som skett är inte
särskilt stora och tyder på att, enbart sett till ämnen,
att de analoga medierna rör sig bort från tabloidisering givet att det sker ökning i politik och samhälle och
minskning av sport, brott. Därutöver är det förvisso
också en fråga om hur dessa ämnen bevakas utifrån
bilder, vinkling och språk.
Vidare till utvecklingen av nyhetsämnen på webben,
avrapporterade i Tabell 2.
Till att börja med har antalet publicerade webbnyheter minskat något mellan 2014 och 2018 men är fortfarande på hög nivå. 2007 fångade studien ungefär lika
många webb- som analoga nyheter medan webbnyheterna är nära två och en halv gång fler än de analoga
nyheterna 2018. Tabell 2 ger också vid handen att, i
likhet med de analoga medierna, många av förändringarna skett mellan 2014 och 2018. Sociala frågor
har blivit vanligare medan kultur, vetenskap/teknologi, media, miljö, och ”annat’” har minskat. Livsstil/
träning har ökat kontinuerligt över tid. Medan sport,
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nöje och krig/konflikt gick upp från 2007 till 2014 för
att sedan minska till 2018. Nyheter om brott minskade
mellan 2007 till 2014 för att sedan öka igen till 2018.
De vanligaste ämnena på webben 2007 var brott och
sport (27 procent tillsammans) medan de 2018 minskat något (23 procent tillsammans). Politik och sociala
frågor stod tillsammans för 21 procent av nyheterna
2007 och 31 procent av nyheterna 2018. Den vanligaste
nyheten var 2007 om brott, 2014 om sport eller politik
och 2018 om sociala frågor eller livsstil/träning.
Tabell 2. Nyhetsämnen på webben 2007–2014–2018 (procent)
2007
(n=2 513)

2014
(n=3 604)

2018
(n=3 415)

Politik *** ^^^

10 %

14 %

14 %

Näringsliv *

7%

6%

7%

Sociala frågor +++ ^^^

11 %

10 %

17 %

Sport * +++

12 %

14 %

11 %

Olyckor/katastrofer * ^^

8%

6%

6%

Kultur +++ ^^^

6%

6%

2%

Nöje * +++ ^^

8%

10 %

6%

Väder

1%

1%

1%

Vetenskap/teknologi ++ ^^

3%

3%

2%

Media + ^^

2%

2%

1%

Miljö ^^

2%

2%

1%

Brott *** +++ ^

15 %

10 %

13 %

Livsstil/träning *** +++ ^^^

10 %

13 %

17 %

Krig/konflikt * +++ ^^

2%

3%

1%

Annat + ^^^

2%

1%

1%

Totalt

99 %

101 %

100 %

Kommentar: Tabellen visar den procentuella fördelningen av nyhetsämnen på webben
fördelat på olika år. Markeringarna i den vänstra kolumnen visar på signifikanta skillnader. Asterisker (*) är skillnaden mellan 2007 och 2014. Plus (+) visar skillnaden mellan
2014–2018. Hatten (^) är skillnaden mellan 2007–2018. Antalet markeringar visar
signifikansnivåerna. En markör motsvarar p≤0,05, två p≤0,01, och tre p≤0,001, ju fler
markörer desto säkrare är resultaten. Notera att tabellerna inte nödvändigtvis summerar
till 100 % på grund av avrundningar.
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Precis som i fallet med de analoga medierna går det
knappast att argumentera för en generell tendens mot
tabloidisering, snarare tvärtom. I det sammanhanget
är det också tänkvärt att det har skett många trendbrott mellan 2014 och 2018 och att detta möjligen, även
om det måste undersökas noggrannare, är sammanlänkat med införandet av olika former av betalväggar.
Slutligen är det värt att lyfta fram att miljöbevakningen från redan låga nivåer minskat i bägge f ormerna
av medier fram till 2018 trots att klimatfrågan knappast blivit mindre aktuell. Möjligen kan detta bero på
att miljö/klimatfrågan på senare år i högre utsträckning tas upp i relation till formella politiska processer
och därmed sorterar under kategorin politik istället.
I nästa tabell, Tabell 3, redovisas skillnader i nyhetsämnen mellan webb och analoga medier i procent
enheter. I den kan vi se i vilka ämnen, om några, det
finns ett ”webb-gap” mellan analoga och digitala
nyheter och hur detta utvecklas. Därmed kan vi också
se om nyheter i de två olika publiceringsformerna blir
alltmer olika varandra eller inte.
Överlag framgår att det finns tydliga men ändå inte
särskilt stora skillnader mellan webb och analogt. Politik och sociala frågor har ökat både analogt och på
webb men klyftan består där de är mindre vanliga på
webben. Livsstil har blivit vanligare i bägge medierna
men har ökat mer på webb. Sport har minskat i bägge mediesorter men mer i det analoga. Genomgående
sker det inga större fluktuationer mellan de olika me-
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dierna. De var lite olika redan 2007 och fortsätter att
vara det på ungefär samma sätt både 2014 och 2018.
Men det betyder inte, som Tabell 1 och 2 visar, att det
inte sker några förändringar. Snarare verkar de medierna röra sig i samma riktning. Frågan är vad som driver dem därhän.
Tabell 3. Övervikt av nyhetsämnen mellan analoga
och digitala medier 2007–2014–2018 (procentenheter)
2007
(n=4 873)

2014
(n=5 511)

2018
(n=4 791)

Politik

-6***

-4***

-6***

Näringsliv

+1

-1

+1

Sociala frågor

-5***

-5***

-3**

Sport

+4***

+4***

+6***

Olyckor/katastrofer

+3***

+2**

+1

Kultur

-2*

-2*

-2***

Nöje

+1

+3***

-

Väder

-

-1***

-1

Vetenskap/teknologi

+2***

+1*

-

Media

+1**

+1*

-1

Miljö

-1

-1

-

Brott

+1

-1

+2**

Livsstil/träning

+2**

+3***

+6***

Krig/konflikt

-

-

-2***

Annat

-2***

-

-

Kommentar: Tabellen visar skillnaden i procentenheter mellan olika nyhetsämnen
publicerade analogt och digitalt. Minustal anger övervikt analoga medier medan plustal
anger övervikt webbmedier.Till exempel skilde det 2018 sex procentenheter i hur mycket
sport det publicerades på webb (11 procent) och analogt (5 procent). Asterisk anger
statistiskt signifikanta skillnader i ämnen respektive år.* Skillnaden p≤0,05, **Skillnaden
p≤0,01, ***Skillnaden p≤0,001, ju fler markörer desto säkrare är resultaten.
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-2

+12***

-7***

-1

-2

-5***

+1

-1

-

-2

+6**

+1

-2*

-

Näringsliv

Sociala frågor

Sport

Olyckor/katastrofer

Kultur

Nöje

Väder

Vetenskap/teknologi

Media

Miljö

Brott

Livsstil/träning

Krig/konflikt

Annat

+1

+2

+2

-12**

-3

+1

+1

+2

+1

+2

-

+1

+12**

-9***

+2

Radio
(n=420)

-2**

-1

+14***

-4*

+1

-2***

-2

-1

-4*

-2**

-2

+1

+1

+1

+4*

Kvällstidn.
(n=1366)

-2***

-1

+2

-1

-1

-

-1

-1*

-3**

-8***

-1

-

+9***

-1

+7***

-3**

-1

+8***

-3

-1

+1

-1*

-1

+1

-6***

-

-1

+6**

-1

+1

Morgon
exkl. storstad
(n=1063)

-2*

+1

-4

-2

-1

-1

-

-1

-4*

-9***

-2

-3*

+12***

+1

+15***

Morgon
storstad
(DN, SvD, Metro
n=1200)

+1

-1

+2

-2

-3**

-

-

+1*

-

-1

-1

-1

+10***

-5***

-1

Public
service
(n=1220)

-2***

-1**

+7***

-2

-1

-1**

-2**

-1

-3***

-5***

-2**

-2

+7***

+1

+6***

Kommersiella
medier
(n=4708)

Kommentar: Tabellen visar skillnaden i nyhetsämnen publicerade i olika kanaler 2007 och 2018 i procentenheter. Exempelvis har politik ökat
med 15 procentenheter i storstadspressens morgontidning från 2007 till 2018. Statistiskt signifikanta skillnader markeras med asterisker.
*Skillnaden p≤0,05, **Skillnaden p≤0,01, ***Skillnaden p≤0,001

+2

Politik

TV
(n=1125)

Morgon.
inkl. storstad
(n=2263)

Tabell 4. Skillnad i nyhetsämnen på webben i olika medietyper 2007-2018 (procentenheter)

Slutligen tittar vi i Tabell 4 närmare på förändringen
i webbnyheter 2018 jämfört med 2007 sett till olika
medieslag. Det hjälper oss att se om förändringarna
är jämnt fördelade eller, alternativt, det skett en diffe
rentiering mellan olika medieslag. Innan vi ger oss i
kast med tabellen är det värt att understryka att jämförelsen sker mellan 2007 och 2018 och att 2014 inte är
inkluderat. I några fall har det skett förändringar mellan 2007 och 2014 och sedan en gång till mellan 2014
till 2018. Exempelvis går nöje generellt sett först upp
(2007–2014) och sedan ner (2014–2018) medan brott
går först ner (2007–2014) och sedan upp (2014–2018).
Detta innebär Tabell 4 inte ger en riktigt rättvisande
bild av utvecklingen som helhet.
I Tabell 4 framgår några intressanta mönster. Till
att börja med så är det sällan som de olika medie
typerna går åt diametralt motsatta håll. Det vill säga
att några medier ökar sin bevakning av ämnet medan
andra minskar. Undantaget är TV som tvärtemot
trenden ökar sin bevakning av brott. Med andra ord
så följer medierna varandra i ganska stor utsträckning
– de fl
 esta ökar på politik och sociala frågor, minskar
på kultur och nöje och ligger ganska oförändrat på
de flesta ämnena. Medieforskaren Pablo Boszcowski
har i en tidig studie av journalistikens digitalisering
(Boczkowski, 2005) kallat detta för ”hedging”, vilket
är när ett antal aktörer försöker hantera osäkerhet
och förändring genom att titta på varandra. Man hoppar bock över varandra snarare än att det är en stark
aktör som leder resten av gänget (se även Karlsson &
Clerwall, 2012). Ett annat mönster är att, även om för
ändringarna inte är särskilt omfattande, kommersiella
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medier förändras mer än vad public service gör. Om vi
tittar på de två kolumnerna längst till höger i t abellen
så är skillnaden uppenbar. Kommersiella medier har
fler och större förändringar1. Sannolikt är det en konsekvens av att de känner av och anpassar sig till förändringar i medielandskapet i högre utsträckning
givet de ekonomiska villkoren. Samtidigt är inte data
helt jämförbara eftersom det inte finns publicservice-
tidningar och just tidningar utgör en stor del av de
kommersiella medierna. Ser man till skillnader i mönster är det framförallt livsstil/träning som sticker ut och
ökar kraftigt i kvälls- och lokaltidningar. Tänkbara
förklaringar till detta är att materialet inte är tids-
eller platsbundet och kan användas med flexibilitet, det
går enkelt att koppla ihop med annonser och det finns
aktörer som på olika sätt – genom att betala resor med
mera eller helt enkelt tillhandahåller färdigt material
– subventionerar d
 enna genre. De största ökningarna
i procentenheter sker i storstädernas morgonpress i
bevakningen av politik och sociala frågor medan en
stor minskning sker i deras kulturbevakning. Det verkar med andra ord som om det är dessa medier som
känner av och anpassar sig mest till medielandskapets
förändringar. I kontrast är radion det medium som har
minst antal signifikanta ändringar i nyhetsämnen men
följer ändå med den generella trenden med ökning
1

Här är det viktigt att påpeka att en del av dessa statistiskt signifikanta
skillnader kan bero på att det helt enkelt finns fler analysenheter i kommersiella medier vilket gör det lättare att få signifikans. Med detta sagt så
är det ändå ett stort antal nyheter som publicerats av public service och
i de flesta fall för de kommersiella medierna så är skillnaden i procent
enheter större än för public service.
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av sociala frågor men har en kraftig minskning, den
största uppmätta minskningen i materialet, av brott.
Även de, oftast lokala, morgontidningarna uppvisar
jämfört med de andra medieformerna relativt få och
små förändringar. Kvällstidningarna avtabloidiserar
sig, å ena sidan, vad gäller nöje och brott men ökar å
andra sidan rejält i livsstil. Vad gäller kvällstidningarna
skiljer de sig också från de andra storstadsmedierna
vad gäller livsstil och sociala frågor.
Slutsatser

Journalistiken förändras men kanske inte som man
kan förledas att tro utifrån den teoretiska förståelsen
om hur det borde utveckla sig. Det går inte att säga
att journalistiken entydigt och generellt går mot en
tabloidisering utan bilden är mer komplicerad än så.
Det är också svårt att entydigt koppla utvecklingen
till olika betalmodeller då utvecklingen dels är ganska
modest, dels inte uppvisar några tvära kast mellan de
olika mätpunkterna. Genomgående verkar mediernas
publicering på webb och analogt i hög utsträckning
följas åt. Att mönstren är desamma innebär inte att
drivkrafterna är desamma. Det är exempelvis troligt
att de analoga varianterna 2007 hade ett mycket större
inflytande på vad som publicerades på webben medan
förhållandet 2018 troligen är det omvända.
Vad som ligger bakom förändringarna som konstateras är omöjligt att uttala sig om i en innehållsanalys
men det vore intressant att ställa dessa siffror mot studier av publiken och se om de som fortsätter konsumera och betala för analoga och digitala medier har
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en starkare orientering mot, i bred mening, samhälls
frågor. I relation till detta är det också angeläget att
se hur mätningar av trafikdata och engagemang (se
vidare kapitel av Karlsson och Ferrer Conill) över
lappar med den betalande publikens preferenser och
journalisternas värderingar av vad som bör publiceras.
Slutligen väcker också resultaten en diskussion om
en större differentiering eller spridning av journalistiska uttryck bortom distinktionen analog/webb. Det
vill säga att det journalistiska fältet kommer att ha ett
mindre starkt gemensamt centrum för olika m
 edier
men desto större variationer, eller nischer om man
så vill. En sådan differentiering är skillnaden mellan
webb och analoga medier som behandlats grundligt
i detta kapitel. Denna skillnad verkar inte ha ökat
märkvärt över tid (se Tabell 3). Däremot aktualiserar
sifforna i Tabell 4 en differentiering mellan 1) public
service och kommersiella medier 2) lokala kontra
nationella medier men även 3) traditionella kvällstidningar och övrig storstadspress. En utveckling med
större variationer i journalistiken kommer rimligen
följas av slitningar och diskussioner om vad som utgör
’riktig’ journalistik och hur etiska normer och regler
ska utformas och följas.
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Fler källor – men vissa
grupper saknas nästan helt
Gunnar Nygren*

”Nyheter är inte vad som händer, utan vad någon säger
har hänt eller kommer att hända.”

Så krasst beskrev den amerikanske medieforskaren
Leon Sigal källornas roll i journalistiken redan för mer
än 30 år sedan (1986:15). Sedan dess har källorna blivit
starkare och mer aktiva för att sprida den bild av verkligheten som de själva vill ha, genom anställda informatörer och inhyrda PR-konsulter (Falkheimer 2012).
Källornas betydelse är central i nyhetsproduk
tionen. En lång tradition bland anglosaxiska medieforskare är att undersöka källornas roll och relationen
mellan journalister och deras källor (Berkowitz 2009).
Leon Sigal är en av dessa, och han pekar på att det vardagliga nyhetsarbetet bygger på en snabb tillgång till
källor som kan uppfattas som auktoritativa och inte
behöver kontrolleras varje gång. Hans kollega Gay
Tuchman beskriver det ”nyhetsnät” som varje redaktion lägger ut över sitt bevakningsområde, oavsett om
det är ett geografiskt område som en kommun eller ett
* Gunnar Nygren är professor i journalistik vid Södertörns högskola.
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specialområde som t ex sport eller näringsliv (1983).
Genom att särskilda reportrar bevakar de knutpunkter
som hanterar information, så kan redaktionen få ett
ständigt inflöde av nyheter, t ex från stadshuset eller
polisen, från storföretag eller kulturinstitutioner.
Journalisterna bygger upp en relation med sina
källor, och denna beskrivs ofta som en byteshandel
(Ericson et al 1989). Källorna ger journalisterna information, och i utbyte får källorna tillgång till offentligheten – en synlighet och en positiv bild av dem själva.
Den dagliga nyhetsproduktionen kräver ett ständigt
inflöde och de halvfabrikat till nyheter som källor tillhandahåller kan bli redaktionella nyheter med en lätt
bearbetning – till exempel ministern som presenterar
en ny satsning vid ett skolbesök.
Men relationen ser olika ut vid olika situationer,
beroende på vilka sakfrågor det handlar om och styrke
förhållandet mellan de båda parterna. Det kan ju
vara så att journalisten har information som källorna
vill tysta ner eller förpassa till en undanskymd plats,
källorna vill ha ut sina positiva nyheter medan journa
listen också har en annan och mer granskande roll.
Hela relationen blir en pågående förhandling bakom
stängda dörrar mellan journalisten och källorna.
Hur ser nyhetsnäten ut på svenska nyhetsredak
tioner? Området är inte lätt att forska på, ingen av
parterna har ju något egentligt intresse av insyn i
denna byteshandel. Dessutom har journalisterna en
lagstadgad skyldighet att skydda sina källor. Men det
finns både redaktionsstudier och innehållsanalyser
som visar stora likheter mellan svensk och amerikansk
nyhetsjournalistik i relationen till källorna (Ekström
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och Nohrstedt 1996, Larsson 1998, Nygren 2005). Det
är också viktigt att komma ihåg att de källor som syns
i artiklar och inslag bara är en liten del av de källor
som finns bakom varje nyhet. Det understryks i titeln
på den mest omfattande analysen av källor i svensk
nyhetsjournalistik – ”De synliga” – som undersöker
källor i storstädernas morgontidningar (Sahlstrand
2000). I bevakningen av regering och rikspolitik blir
detta dolda samspel mellan reportrar och deras källor
i regeringskansliet tydligt när pressekreterare försöker
kontrollera informationen, enligt en ny undersökning
(Johansson och Nygren 2019).
En synlig samhällselit

Analysen av nyhetsutbudet i svenska medier sedan
2007 visar samma mönster i de synliga källorna som
tidigare. Olika typer av samhällseliter dominerar i
nyheterna, och förändringarna under dessa dryga

tio år är små, förutom det faktum att antalet synliga
källor blivit betydligt fler. Mönstret i de källor som
framträder är stabilt, journalisterna vänder sig till
samma typer av källor (eller tvärtom: det är samma
typer av källor som vänder sig till redaktionerna).
De svenska politikerna har blivit mer synliga, men
man kan också se en valårseffekt där det finns något
fler politiker i nyhetsutbudet 2014 och 2018 än de
andra åren. Samma mönster finns för medborgarna
som får vara med oftare under valår.
Experter har blivit betydligt vanligare, det handlar
om professionella källor som finns lättillgängliga för
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reportrarna. Det gäller särskilt PR- och talespersoner
som nästan tredubblat sin närvaro och även ökat
procentuellt sett. Nästan som journalisterna själva
som syns betydligt oftare som källa, t ex när kommentatorer intervjuas i tv-studion.
Tabell 1. Olika typer av synliga källor i nyhetsrapportering
2007–2018 (procent av samtliga källor)
Politiker (svenska)

2007

2014

2016

2018

8,7

10,2

10,0

12,1

Internationella politiker

3,0

3,0

3,7

3,3

Medborgare

17,3

17,2

15,0

18,2

Experter/akademiker

5,4

5,5

6,2

7,7

Tjänstemän
– nationell nivå

4,2

2,9

3,3

3,4

Tjänstemän
– lokal nivå

10,6

6,2

10,6

10,5

PR och talespersoner

2,3

2,6

3,4

3,6

Medieanalytiker,
journalister

2,5

3,5

4,0

4,0

Kulturpersoner

6,9

8,2

6,8

5,1

Religiösa ledare

0,5

0,5

0,4

0,7

Näringsliv, företagare

10,8

9,0

8,8

10,2

Fackliga företrädare

0,9

0,8

0,4

0,5

Idrottsmän/kvinnor

7,2

9,6

6,3

6,3

Företrädare för
organisationer (NGO)

4,8

4,1

4,4

2,8

Anonyma

5,2

7,3

5,0

4,7

Andra

9,7

9,3

11,7

7,1

Totalt antal synliga källor

3 837

6 215

5 936

5 854

Antal artiklar och inslag

5 474

5 631

5 119

4 809
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Källor inom kultur och nöje är fortsatt viktiga,
medan källor inom religion är helt m
 arginaliserade.
Samma sak gäller fackliga företrädare som knappt
syns i offentligheten – för varje facklig företrädare
som får uttala sig går det 20 företagare eller a ndra
källor inom näringslivet. Andra typer av intresse
organisationer finns med i nyhetsflödet, men andelen
sjunker tydligt.
Sammantaget är det en bild av en samhällselit som
framträder i källorna. Andelen medborgare är s amma
som eller mindre än i tidigare studier. Istället domineras källorna av en politisk/administrativ elit (33
procent), en ekonomisk elit och en elit inom kultur och
sport. Anmärkningsvärt är att två stora folkrörelser
knappast syns i nyhetsutbudet – religiösa samfund och
de fackliga rörelserna. Det som händer runt dessa t yper
av folkrörelser definieras kanske inte som nyheter.
Om den generella trenden är stabilitet, så finns det
en tydlig förändring i andelen kvinnliga och manliga
källor. I mitten av 1990-talet var a ndelen kvinnliga
källor i nyhetsjournalistiken 23 procent (Sahlstrand
2000). I denna studie har andelen kvinnor ökat från
33 procent under 2007 till 40 procent under 2018. Att
kvinnor är mer synliga i nyhetsflödet kan ha många
orsaker, både det faktum att det finns alltfler k
 vinnor
i olika elitpositioner, men också en strävan på redak
tionerna efter en mer jämställd representation i
nyhetsflödet. Mer om genus och nyhetsflöde finns i
Hirdmans k
 apitel i denna skrift.
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Tabell 2. Manliga och kvinnliga källor 2007–2018
(antal och andel)
2007

2014

2016

2018

Kvinnliga källor

1 189

1 988

2 116

2 295

Andel kvinnliga

33 %

34 %

38 %

40 %

Manliga källor

2 404

3 900

3 518

3 424

Andel manliga

67 %

66 %

62 %

60 %

Källornas olika domäner

Analysen av de synliga källorna under 2018 visar att
nyhetsnäten ser olika ut inom olika ämnesområden,
vilka källorna är beror på vad nyheterna handlar om.
Politiken är helt tydligt politikernas egen domän,
de dominerar helt bland källorna. Men även med
borgarna får vara med i var femte nyhetsartikel
om politik, kanske en följd av att 2018 var ett valår.
Ekonominyheter är ett område där företagare och
källor inom näringsliv dominerar, men även en del
experter/akademiker och medborgare finns med.
Sociala frågor är ett stort område i nyhetsflödet,
och där är det oftast lokala tjänstemän i kommun och
regioner samt medborgare som dominerar. Här återfinns nyheter om sjukvård och hela välfärdssektorn.
Det förklarar troligen också den medverkan som finns
från källor inom näringsliv och PR-talespersoner inom
detta område. Däremot syns sällan politiker i dessa nyheter (om det inte är så att dessa stridsfrågor i undersökningen kodats som ”politik”).
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Politiker

Experter

Lok tjm

Medborg

PR

Näringsliv

Politik

765

645

59

36

157

19

29

Ek/näringsliv

307

6

43

6

37

8

263

Sociala fr.

864

38

48

262

280

60

132

Sport

423

1

10

2

52

1

22

Olyckor

261

1

7

94

51

31

9

Kultur

141

3

1

6

26

0

6

71 kulturpersoner

Nöje

310

1

4

1

16

5

35

189 kulturpersoner

Väder

56

0

18

1

4

2

1

Vetensk/tekn

92

0

60

0

8

0

7

Medier

58

0

2

1

2

0

14

Miljö

71

0

35

4

24

2

1

Brott

592

4

11

193

51

70

13

Lifestyle

736

1

138

6

323

6

59

Krig/konflikt

81

8

14

1

31

4

0

Övrigt

34

0

2

0

2

0

5

Totalt

4 809

708

452

613

1 064

208

596

Övriga

Antal
artiklar

Tabell 3. Olika typer av källor på olika ämnesområden
under 2018 (antal)

4 fackliga
företrädare

341
idrottare

28 analyt.
& journalister

26 nation.
tjänstemän

16 intern.
politiker

Brott och olyckor är i första hand en fråga för lokala
tjänstemän, i dessa fall källor inom rättsväsendet och
räddningstjänst. Men där finns också många talespersoner och PR-betonade källor, något som visar att
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dessa typer av källor i allt större utsträckning använder
sig av särskilda presstalesmän (-kvinnor). Medborgare
är inte särskilt synliga i denna bevakning, bara i knappt
var tionde artikel/inslag.
Att sport är ett område för idrottsmän/kvinnor
och kultur/nöje ett område för kulturpersonligheter
är väl knappast en överraskning. Kanske överraskar
inte heller det stora område som kretsar runt livsstil
– det tredje största området i nyhetsflödet i klass med
politikbevakningen. Detta område är medborgarnas
och experternas främsta domän. I detta område där
många nyheter handlar om hur man kan skapa sitt
eget hem, sitt eget liv, sin egen semester och sitt eget
surdegsbröd är det publiken själv som står i centrum
tillsammans med de experter som har tipsen.
Många eller få källor?

Hur många källor ska man ha i en nyhetsartikel? Det
finns ett gammalt ideal om att en nyhet ska bekräftas
av minst två av varandra oberoende källor. Även om
detta görs, så är det inte alltid som det syns i artikeln
eller inslaget. Men det kan också vara så att källan har
en status av att vara trovärdig och därför inte behöver
kollas i det dagliga nyhetsarbetet. Denna ställning har
t ex källor inom polis och räddningstjänst och även
offentliga tjänstemän som förutsätts vara opartiska.
Dessutom kan det vara svårt att kolla vissa typer av
nyheter, t ex rapporter från företag om resultat och om
affärsuppgörelser. Kort sagt – två källor är ett avlägset
ideal i den dagliga nyhetsbevakningen.
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Detta syns också tydligt i en analys av antalet syn
liga källor per artikel och inslag. Det har blivit fler synliga källor sedan 2007, men fortfarande ligger genom
snittet på 1,22. I vilken mån dessa källor är oberoende
av varandra framgår inte av analysen. Däremot blir
det fler nyheter som innehåller båda sidor av en konflikt. Detta kan tolkas på två sätt, antingen som att
journalistiken blivit mer allsidig och ger båda sidor
utrymme. Men också som att journalistiken blivit alltmer konfliktinriktad, att nyheterna i högre grad handlar om konflikter där den journalistiska normen är att
ge båda sidor utrymme.
Tabell 4. Antal synliga källor per artikel samt andel
med olika aktörer
2007

2014

2016

2018

Antal artiklar/inslag

5 474

5 631

5 119

4 809

Antal synliga källor

3 837

6 215

5 936

5 854

Antal synliga källor
per artikel

0,70

1,10

1,16

1,22

Procentandel med två
aktörer som står mot
varandra*

8,8

11,5

14,7

18,6

Om två olika aktörer som står mot varandra förekommer eller om båda sidors ståndpunkter finns med i artikeln/inslaget.T ex två politiska partier, fack och arbetsgivare,
sjukvårdsanställda mot politiker etc.
*

Blir då journalistiken bättre av att det är fler källor?
Generellt sett kan en större transparens när det g äller
källor vara bra för journalistikens trovärdighet, fler
synliga källor gör det tydligt för publiken vad n
 yheterna
bygger på. Men fler källor kan också vara ett tecken på
att källornas egna ansträngningar för att nå ut får mer
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genomslag, att källornas PR-apparater lyckas få ut sina
budskap.
En analys visar att antalet synliga källor per artikel/
inslag under 2018 skiljer sig mellan olika ämnes
områden. Minst källor finns det i nyheter om vädret,
men också det stora området ”brott och olyckor” har
färre än en källa per nyhet. Det innebär att standard är
att lita till en källa till den grad att man ibland inte ens
anser sig behöva uppge källan. Det bekräftar den gamla
iakttagelsen att källor inom polis och räddningstjänst
per definition anses vara trovärdiga och inte kollas i det
dagliga flödet. Inte heller när det gäller livsstilsjourna
listiken tycks så många källor behövas, där handlar det
sällan om konflikter som behöver belysas från o
 lika
håll.
Flest källor per artikel finns inom politikbevakningen.
Politiker och partier pratar ju gärna om hur man vill
lösa olika samhällsfrågor, särskilt under ett valår. Det
brukar inte heller vara några problem för journalister
att få tag i politikerna som gör sig tillgängliga på olika sätt. Även stora områden som ekonomi och sociala
frågor har fler än en källa per artikel/inslag, områden
där det ofta kan finnas konflikter med olika sidor. Men
också tydliga PR-intressen av att synas i offentligheten.
Det finns också en viktig brasklapp att lägga till när
det gäller allsidighet och antalet källor per artikel:
allsidighet ska alltid bedömas utifrån mediets hela
bevakning av en fråga. Det innebär att olika sidor i
en konflikt ofta får utrymme i olika artiklar, och att
även om en artikel eller inslag har få källor så kan den
sammanlagda bilden bli mer allsidig. För att bedöma
detta krävs dock en annan typ av analys.
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Tabell 5. Antal källor per artikel/inslag i olika
ämnesområden under 2018
Antal artiklar

Antal källor

Antal källor/
artikel

Politik

765

1 280

1,67

Ek/näringsliv

307

422

1,37

Sociala frågor

864

1164

1,35

Sport

423

514

1,21

Olyckor

261

234

0,90

Kultur

141

180

1,28

Nöje

310

312

1,01

Väder

56

34

0,61

Vetensk/teknik

92

93

1,01

Medier

58

54

0,93

Miljö

71

80

1,13

Brott

592

567

0,96

Lifestyle

736

706

0,96

Krig/konflikt

81

115

1,42

Övrigt

34

38

0,89

Ingen brist på källor

Amerikansk forskning om journalistik sammanfattas
ibland i korta (och kanske lite cyniska) formuleringar.
Som Michael Schudsons konstaterande att ”nyhetsarbete är normalt en fråga om att representanter för
en byråkrati plockar upp prefabricerade nyheter från
representanter för en annan byråkrati” (Schudson
1986:81). Om dagens redaktioner kan beskrivas som
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en byråkrati kan diskuteras, kanske är det snarare hårt
rationaliserade nyhetsfabriker. Men prefabricerade
nyheter från källorna är inte mindre viktiga, det visar
analysen av de svenska nyhetskällorna 2018.
Det är ingen brist på källor i svensk nyhetsjournalistik, de har till och med blivit fler trots att resurser
skurits ner på redaktioner och det produceras färre
nyheter. Det kan vara ett tecken på att allsidigheten
blivit bättre, men det kan också vara ett tecken på att
källorna blivit duktigare på att få fram sina budskap.
En professionalisering av källorna som byggt upp
starkare PR-funktioner i såväl kommuner och regioner som på nationell nivå (Tenor 2017, Johansson och
Nygren 2019).
Redaktionernas ”nyhetsnät” är tydliga i det dagliga
nyhetsflödet. Starka källor inom politik och näringsliv,
sport och kultur samt polis/räddningstjänst levererar
den dagliga nyhetsdieten och syns ofta i artiklar och
inslag. Däremot är det vissa grupper som sällan syns
eller hörs i nyhetsflödet, t ex de fackliga organisa
tionerna och de religiösa samfunden som knappt finns
med. Även intresseorganisationer får mindre uppmärksamhet, medan PR och talespersoner syns nästan
tre gånger så ofta som för elva år sedan. Medborgarna
finns med när det handlar om livsstilsjournalistik och
sociala frågor, men mindre ofta i de tunga nyheterna
från politik och ekonomi. Medborgarna får vara subjekt när det handlar om livsstil – som i heminredning,
matlagning och resor som är medborgarnas främsta
arena.
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Hur skulle det se ut om redaktionerna breddade sina
nät av källor, om andra typer av källor bevakades regel
bundet och gav underlag till nyheter? Kanske finns det
andra slags nyheter som redaktionerna inte fångar upp
idag, men som finns där i verkligheten utanför de starka
källornas prefabricerade n
 yhetsflöde.
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Kön, källor och ämnen
i nyhetsjournalistiken
Anja Hirdman*

Som en mängd forskning visat formas föreställningar
om vad det innebär att vara kvinna eller man till stor
del i mediernas utbud. Olika egenskaper och förväntningar knyts i olika genrer på olika sätt till respektive
kön (Hirdman & Kleberg 2015). Nyhetsrapportering
har alltid setts som särskilt betydelsefull för frågor
kring demokrati och olika gruppers synlighet. Det
dagliga utsnittet av händelser och ämnen där visar vad
som är viktigt och vem som är viktig. Nyhetsjournalistiken är, som Edström & Jacobsson (2015) påpekar,
en maktsfär med ett stort ansvar för den demokratiska
samhällsutvecklingen.1
Forskning om relationen mellan nyheter och kön
har studerats under många år såväl i Sverige som
internationellt. Sedan 1970-talet har studier återkom
mande visat att nyhetsjournalistiken domineras av
män i rollen som källor överlag och som experter
och talespersoner i politiska och ekonomiska frågor
i synner
het samt i medieorganisationers besluts
* Anja Hirdman är professor vid JMK, Stockholms universitet.
1
Medier har också av Förenta Nationerna definierats som ett centralt område för frågor kring demokrati och social hållbarhet med uttalat mål att
man bör sträva mot jämställdhet (Mannila 2017).
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fattande positioner (Zoch & van Slyke 1998, Ross m fl.
2018). Projektet Global Media Monitoring har också
sedan 1995 vart femte år samlat in en dags nyhets
flöde i en rad länder för att se vem som kommer till
tals och i vilka frågor. Som den senaste genomgången
2015 slår fast är resultaten i stort sett stabila. Kvinnor
utgör endast 24 procent av nyhetssubjekten världen
över och fyra av fem yrkesföreträdare inom politik
och ekonomi är män. Kvinnor förekommer som mest i
rollen allmänhetens företrädare eller person med egen
erfarenhet. Sverige uppvisar liknande resultat även om
andelen kvinnor som källor är något högre, 30 procent, en siffra som dock legat stilla sedan mätningarna
startades här 2000. Även i svenska nyheter är fyra av
fem experter män och kvinnor är mest förekommande
som privatpersoner (Edström & Jacobsson 2015).
Det globala projektets databas består av nyhets
flödet under en dag. Hur ser det då ut när en större
mängd nyhetsmedia undersöks och under en längre
period i Sverige? Vad är andelen kvinnor och män som
reportrar, vilka ämnen rapporterar de om och i vilka
medier? Vilka är nyhetsjournalistikens främsta källor
och inom vilka ämnen? Har någon förändring skett
mellan 2007 och 2018?
Vem rapporterar och om vad?

Sedan 2005 innehar kvinnor i relativt hög omfattning chefspositioner på redaktionell nivå i 
Sverige
(Mannila, 2017). Emellertid har, som Zadig och
Oleskog Trygvason (2014) påpekar, mindre medie

organisationer alltmer upptagits i större koncerner
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och makten har därmed flyttat uppåt. Ser man till de
allra högsta positionerna på dagstidningsmarknaden
2012 utgjorde exempelvis kvinnor endast 24 procent av
bolagsstyrelserna och 14 procent av de verkställande
direktörerna.
Sett till antalet yrkesverksamma journalister i
Sverige utgör kvinnor emellertid ungefär hälften av
kåren. Branschen skiljer sig således från många andra
mer könssegregerade delar av den svenska arbetsmarknaden (Edström 2016).
I studiens genomgång av nyheter där reporterns kön
framgår syns under åren en viss övervikt av manliga
reportrar i det dagliga nyhetsutbudet men andelen
kvinnliga reportrar har ökat något, från 41 procent
2007 till 44 procent 2018. Se tabell 1.
Tabell 1. Andelen män och kvinnor som reportrar 2007–2018
(procent)
2007

2014

2016

2018

Män

56

55

53

50

Kvinnor

41

42

43

44

Både och

3

4

4

5

Summa

100

101

100

99

2 361

3 787

3 940

4 072

Antal nyheter

En betydligt större skillnad finns när man ser till var
kvinnor och män finns i nyhetsjournalistiken, i vilka
medier och var i landet. Andelen manliga reportrar
dominerar under samtliga undersökta år i tidnings
medier och är som störst i morgonpressen. En klar övervikt av kvinnliga reportrar finns i sin tur i tv- och radio
kanaler. Geografiskt syns också ett återkommande
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mönster där nyhetsmedier i Stockholmsområdet har
en jämnare könsbalans än lokal media. Se tabell 2.
Tabell 2. Andelen kvinnliga reportrar i olika nyhetsmedier
2007–2018 (procent)

Radio
Kvälls
tidningar

53

47

n=98

54

47
40

Morgon
exkl. storstad

39

n=664

Morgon
storstad

n=590

Gratis
tidningar
(vecko
utdelning)
Public
service

59

55
62
65

41

59

45

50

38
35

49

41

58
n=3 130

40

50

43

59

41

54

46
57
n=3 088

Kvinnor

50

50

60

40

62

38

n=730

46

59

41

n=535

46

55

45

n=764

54

n=692

42

53

n=1 265

n=494

51

47

n=952

57
n=1 324

54

Män

Kvinnor

60

54

n=210

n=574

n=521

42

42

n=750

n=288

53

58

46
n=559

n=1 007

n=935

41

57

n=201

n=828

n=204

Kommer
58
siella medier n=2 085

53

n=1 763

n=162

47

47

43
n=569

n=997

Morgon
60
inkl. storstad n=1254

59

50

n=173

n=613

61

50
n=430

2018

Män

50

Kvinnor

50
n=162

2016

Män

Kvinnor

TV

2014

Män

2007

47

53

n=700

43

55

45

n=3 160

Kommentar: Endast enheter som har författats av antingen ”Man” eller ”Kvinna” ingår.
Alternativen ”Både och” och ”Ingen” har gallrats ut.

Siffrorna visar en dominans av kvinnor, oavsett region,
i audiovisuella medier och i radio. Ingen större skillnad
finns här mellan public service och kommersiella medier.
Av studiens sju kanaler (till övervägande del public
service) finns en övervikt av kvinnor i fem av dem (ej i
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tabell), där kvinnliga reportrar utgör mellan 54 och 71
procent 2018, med SVT Västernorrland och Västmanland som undantag. Det är även i de tv-sända nyhets
inslagen som den största ökningen av kvinnor har
skett under nedslagsåren. Mellan 2007 och 2018 syns
exempelvis en ökning av kvinnor i nyheterna hos TV4
från 34 procent till 62 procent och SR Värmland hade
2014 18 procent kvinnor vilket fyra år senare ökat till
64 procent. Till viss del kan den allmänna ökningen
bero på den generella expansionen av audiovisuella nyheter som skett de senaste åren. Detta förklarar dock
inte varför så få manliga reportrar återses här. Det
skulle kunna bero på att alltfler kvinnor figurerar som
nyhetspresentatörer, ett mönster som sedan länge uppmärksammats i andra länder och som har tillskrivits
nyheternas ökade intima och familjära inramning (van
Zoonen 1991, Holland 1987).
Vilka ämnen rapporterar då kvinnor och män om?
Uppdelningen mellan ämnen har i tidigare studier visat
att kvinnor i högre grad rapporterar om så kallade mjuka nyheter som sociala frågor och män om politik och
ekonomi (Allen m.fl. 2002, van Zoonen 1998). Som tabell 3 nedan visar syns samma mönster i denna studie.
Manliga reportrar dominerar inom politik, näringsliv,
sport och konfliktrapportering och kvinnliga reportrar inom livsstil. Här bryter materialet 2018 emellertid
den generella trenden. Fler kvinnliga reportrar än tidigare bevakar ämnen inom politik, näringsliv, vetenskap och teknologi medan manliga reportrar i sin tur
i något högre utsträckning än tidigare bevakar sociala
frågor. Se tabell 3.
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Tabell 3. Ämnen som kvinnor och män rapporterar om
2007–2018

Näringsliv
Sociala
frågor
Sport
Olyckor/
katastrofer
Kultur
Nöje
Väder
Vetenskap/
teknologi
Media
Miljö
Brott

60

88

54
12
49
38
49
67
36
15
41

42

Krig/
konflikt

n=41

61
53
n=66

53
57
64
66
62
44

44

57

47

38

43

53

36

55
n=44

51
52
45
58

34

72
62

49

58

48

51

56

38

42

67

28

58
n=19

Kvinnor

52

48

45

55

40

60

53

47

49

51

n=71

38

76

24

n=41

42

42

59

n=53

49

52

48

n=445

62

44

57

n=623

33

n=88

46

18

n=40

n=594

47

82

n=247

n=412

62

49

n=121

n=57

43

51

n=178

n=58

56

49

n=349

n=94

38

Män

Kvinnor
20

n=48

n=90

47

80

51

n=711

n=245

n=498

39

51

n=268

n=277

59

49

43

n=258

n=161

n=81

n=241
n=289

47

n=55

n=63

56

54

33

n=392

n=113

n=33

59

19

n=36

n=67

85

81

67

57
n=644

n=534

n=338

n=33

64

52

n=274

n=209

33

48

40

n=283

n=170

n=217

51

34

n=439

n=84

62

66

60
n=527

n=436

n=204

51

40

n=209

n=297

Livsstil/
träning

Annat

41

n=153

46

60
n=591

2018

Män

36

Kvinnor

64
n=292

2016

Män

Kvinnor

Politik

2014

Män

2007

62

38

n=58

42

71

29

n=21

Kommentar: Endast enheter som markerats som har författats av antingen ”Man”
eller ”Kvinna” ingår. Alternativen ”Både och” och ”Ingen” har gallrats ut.
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Den mest särskiljande uppdelningen återses när det
gäller sportnyheter, media samt krig- och konflikt
rapportering där siffrorna i stort sett ligger stilla u
 nder
åren med män som reportrar i mellan 80 och 60 procent
av inslagen.
Den neutrala, icke-emotionella rapporteringstonen
är vidare den absolut vanligaste under de undersökta
åren. Här finns heller ingen noterbar skillnad mellan
kvinnliga och manliga reportrar.
Vem talar och om vad?

Kvinnor är som sagt tydligt underrepresenterade som
källor i nyhetsutbudet världen över, särskilt när det
gäller frågor kring politik och ekonomi. Det går vanligtvis tre män på varje kvinna som finns med som källa i en nyhet (Edström & Jacobsson 2015). Något som
även fastslogs i en studie 2016 av mer än två m
 iljoner
artiklar från 950 nyhetskanaler i engelsktalande länder under en sexmånads period (det var även vanligare
att kvinnor förekom på bild när de var med i nyhets
inslagen) (Sen m.fl. 2016). Även i denna studie finns
en övervikt av manliga källor inom flertalet ämnen
under åren, inte minst för politik, sport, och ekonomi
där kvinnor endast utgör runt en tredjedel av nyhets
subjekteten. Här är skillnaden mellan vem som talar
närmast oföränderlig över tid. Samtidigt finns ett
större antal kvinnliga källor överlag i 2018 års material. Det gäller särskilt vetenskap och miljö där en 20
procentig ökning syns men även inom kultur och nöje
om än l ägre. Se tabell 4.
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Tabell 4. Andelen kvinnliga och manliga källor
inom olika ämnen 2007–2018 (procent)

Sociala
frågor
Sport
Olyckor/
katastrofer
Kultur
Nöje
Väder
Vetenskap/
teknologi
Media
Miljö
Brott

56
89

44
11
27
41
36
40
20
33
27

49

Krig/
konflikt

n=77

86
56
n=59

42

58
76
72
53
70

25

77

42

51

24

74

28

73
n=51

21

73
60
48
55
73

47

74

27

62

40

69

52

47

45

75

27

66
n=41

Män

Kvinnor

80

20

74

26

46

54

53

47

55

45

58

42

n=93

26

58

42

n=53

38

52

48

n=79

31

64

36

n=534

53

46

54

n=678

25

n=163

27

48

n=33

n=637

26

52

n=1129

n=392

n=552

49

31

n=182

n=78

23

69

n=232

n=65

30

37

n=508

n=83

n=169

44

79

n=44

n=668

14

47

n=458

n=418

51

53

63

n=1249
n=411

n=367

n=136

n=393
n=410

58

30

n=196

n=94

n=100

75

25

n=123

n=63

73

75

70

n=561

n=55

n=83

67

18

n=469

n=15

80

82

35

n=846

n=418

n=251

60

45

n=315

n=191

64

55

65

n=1062
n=481

n=714

n=157

59

28

n=718

n=358

73

72
n=411

n=544

Livsstil/
träning

Annat

27

31

Kvinnor

73
n=284

69

n=1129

2018

Män

33

Kvinnor

67
n=608

2016

Män

Näringsliv

Kvinnor

Politik

2014

Män

2007

72

28

n=110

34

75

25

n=36

Kommentar: Endast enheter som författats av antingen ”Man” eller ”Kvinna” ingår.
Alternativen ”Både och” och ”Ingen” har gallrats ut. N-talen innebär antal källor, ej antal
analysenheter.
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Den minsta ökningen syns inom ämnena politik,
näringsliv, sport, krig – dvs krig och konflikter – vilka
fortsätter att till övervägande del företrädas av manliga källor. Detta är också de ämnen där manliga reportrar är mest förekommande.
Även om nyhetsrapporteringen till övervägande
del använder sig av en neutral, icke-emotionell ton
finns en noterbar skillnad under de fyra åren. Kvinnor
återges i högre grad än män som källor när rapporteringen omges av en mer känslosam inramning, och
män i högre grad än kvinnor i den icke-emotionella
rapporteringen. Det är också vanligare att en kvinna
är nyhetssubjekt när rapporteringen anslår en positiv
ton. Se tabell 5 och 6.
Tabell 5. Emotionell, icke-emotionell när män/kvinnor
är källor 2007–2018

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

2018

Män

2016

Kvinnor

2014

Män

2007

Emotionellt

37

42

45

51

24

31

41

51

Ickeemotionellt

63

58

55

49

76

69

59

49

Total

100

Antal källor 2 404
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100

100

100

100

100

100

100

1 189

3 900

1 988

3 518

2 116

3 424

2 295

Tabell 6. Negativt/positivt när män/kvinnor är källor
2007–2018

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

2018

Män

2016

Kvinnor

2014

Män

2007

Negativt

14

11

20

19

11

11

22

22

Positivt

11

14

13

17

8

10

17

21

Neutralt

75

75

66

64

81

79

61

56

Total

100

100

99

100

100

100

100

99

1 189

3 900

1 988

3 518

2 116

3 424

2 295

Antal källor 2 404

Avslut

Tre resultat är slående i denna studie: den jämlika
könsfördelningen hos reportrar i svensk nyhetsjournalistik, det låga antalet kvinnor som källor inom politik
och ekonomi i synnerhet samt dominansen av kvinn
liga reportrar i audiovisuella kanaler.
En återkommande fråga kring nyheter och kvinnor
och mäns synlighet är om en jämn andel män och kvinnor i journalistkåren sätter spår i utbudet, särskilt vad
gäller frågan vem som kommer till tals och inom vilka
områden (van Zoonen 2002). Som denna studie visar
medför inte fler kvinnor i journalistiken en större synlighet av kvinnor som källor i samhällsfrågor rörande
politik och ekonomi. Däremot syns i materialet en
ökad andel kvinnliga källor inom flertalet ämnen 2018
även om män dominerar samtliga kategorier vid sidan
av livsstil och kultur. Även en mer jämn fördelning
mellan vad kvinnliga och manliga reportrar rapporterar om syns, där kvinnor alltmer de senaste fyra åren
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bevakar politik, vetenskap och ekonomi. Något som
eventuellt skulle kunna förklara den, om än svaga,
uppgången på 4 procent fler kvinnor som källor inom
dessa frågor. Det ska också noteras att fler källor syns i
materialet överlag 2018.
Kvinnliga reportrar dominerar också inom tv- och
radiosända nyheter. Att kvinnor överväger i audio
visuella medier följer ett mönster som uppmärksammades redan på 1980-talet och som ansågs gå hand
i hand med en medveten organisationspolicy där
kvinnliga reportrar skulle markera ett mer informellt
och intimt tilltal publiken. Kvinnliga källor är även
mest förekommande i det mer emotionellt färgade
rapporterandet.
Nyheter är en viktig beståndsdel av vår gemen
samma offentlighet. Här illustreras inte bara vilka
ämnen som är av betydelse utan även vem, vilka som
kan ge information och kunskap om dem. Att kvinnor
i svenska nyheter i bästa fall fortsätter att utgöra en
tredjedel av de källor som kommer till tals inom politik och ekonomi innebär en uppenbar brist när viktiga
samhällsfrågor tas upp. Den ojämna fördelningen vad
gäller politiska källor är också förvånande med tanke
på den höga representationen av kvinnliga politiker i
Sverige sedan länge.
Denna skilda synlighet i nyhetsjournalistikens k
 ällor
och ämnen riskerar att förmedla en genusstereotyp
nyhetsvärld där män talar om och förkroppsligar

politik, sport och ekonomi och där kvinnor i högre
utsträckning ger kropp, ansikte och röst åt den intima,
familjära och emotionella världen.
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Mer stabilitet än förändring
i de politiska nyheterna
Lars Nord*

Journalistik om politik är nästan alltid k
 ontroversiell.
En politikintresserad allmänhet kan tycka att det
rapporteras för lite och för ytligt, medan de mindre
intresserade tycker att det är för mycket och för djup
lodande nyheter om politik. De med vänstersympatier
har inte sällan uppfattningen att de politiska mot
ståndarna gynnas av mediebevakningen, medan höger
anhängarna är lika övertygade om att medierna har
en dold vänsterliberal agenda. Senare års debatt om
”falska n
 yheter” både i Sverige och i omvärlden har
bidragit till att göra den politiska journalistiken än mer
omstridd (Gelfert, 2018).
Samtidigt finns olika sätt att se på förhållandet
mellan journalistik och politik. Sverige har traditio
nellt beskrivits som ett demokratisk-korporativistiskt
mediesystem som kombinerat en självständig och
professionell politisk journalistik med en aktiv medie
politik med bland annat presstöd och ett värnande om
starka allmänfinansierade medier (Hallin & Mancini
2004). Generellt har den politiska journalistiken i vårt
* Lars Nord är professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet.
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land utvecklats från en nära symbios mellan partier
och medier till allt mer oberoende politisk rapporte
ring, och där de politiska aktörerna i allt högre grad an
passar sig till nyhetsmedielogiken för att få uppmärk
samhet i den offentliga debatten (Nord & Strömbäck,
2018). Se även Nygrens kapitel om källor i denna skrift
där han visar att fler källor syns i materialet över tid.
Det faktum att de flesta människor får sin infor
mation om det som händer i samhället via medierna
innebär inte att mediebilden av det politiska skeendet
är en spegelbild av verkligheten. Så är sällan fallet
utan den politiska journalistiken präglas av att vissa
valda perspektiv lyfts fram i rapporteringen på bekost
nad av andra (Entman, 1993). Sådana journalistiska
gestaltningar av verkligheten kan ha stor betydelse
för hur människor uppfattar politiken. Episodiska
gestaltningar fokuserar på enskilda händelser, m
 edan
tematiska gestaltningar handlar mer om generella
sammanhang och bakgrunder till händelser (Iyengar,
1991). På samma sätt kan politiska nyheter välja att
belysa konsekvenser av politiska händelser på indivi
duell eller samhällelig nivå.
Den politiska journalistiken kan också undersö
kas utifrån karaktär, tilltal och stil. Det handlar om
huru
vida rapporteringen präglas av ett personligt
eller opersonligt tilltal, om den uttrycker känslor eller
inte, om den har en positiv, neutral eller negativ ton
eller om politiska händelser huvudsakligen beskrivs
eller tolkas. Flera internationella studier pekar på
att politik, åtminstone i valrörelser, bevakas allt mer
negativt (Patterson, 2016; Cushion & Thomas, 2018).
I denna d
 iskussion finns vidare ett klassiskt ideal om
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att journalistiken bidrar till demokratin genom att ge
människor kunskaper och möjlighet att ta ställning
i samhällsfrågor, inte minst i samband med val (Pat
terson, 2013; Albaek et al. 2014). Men det finns också
tankar om att en mer personlig och starkt emotionellt
orienterad journalistik förmår mobilisera grupper
som annars inte är så intresserade av politik (Wahl-
Jörgensen, 2018).
Svenska studier av politisk nyhetsjournalistik hand
lar nästan alltid om journalistiken i v alrörelsens slut
skede. Oftast är det de stora nationella n
 yhetsmedierna
som studeras (t ex Asp & Bjerling, 2014; Johansson
& Strömbäck, 2019) och någon gång lokala medier
(t ex Nord et al. 2019). En generell slutsats är att dessa
medier allt mer sällan skildrar politikens sakfrågor
och allt oftare betonar det politiska spelet och poli
tiska skandaler. Journalistiken är oftast beskrivande,
men ungefär 40 procent av innehållet i riksmedierna
i valrörelsen har ett tolkande journalistiskt förhåll
ningssätt. Den svenska valrörelsen brukar därför be
skrivas som i hög grad medialiserad (Nord & Ström
bäck, 2018). En tes är att medielogiken slagit igenom
och slagit rot i ett allt mer kommersialiserat och kon
kurrensutsatt mediesystem där också de politiska ny
heterna måste sälja och locka en publik.
Men dessa observationer grundas mestadels på
innehållet i nationella medier under valrörelser. Den
här undersökningen är unik på så sätt att den syftar
till att ge mer generell kunskap om den politiska
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journalistikens utveckling genom att under en längre
tidsperiod – och med varierande politisk intensitet –
följa en rad olika medier på olika nivåer, i olika delar
av landet. Undersökningen avser att ge svar på om de
trender som noterats i tillspetsade situationer i ett fåtal
ledande medier också präglar den politiska journali
stiken i stort.
Få kommer undan politiken

Undersökningen bygger på samtliga artiklar och in
slag i Mediestudiers innehållsanalys som handlar om
politik. Totalt handlar det om 2 901 nyheter, eller drygt
14 procent av alla undersökta nyheter. Det kan tyckas
vara en blygsam andel, men gör ändå politiken till det
vanligast förekommande ämnet i nyheterna i under
sökningen. Av tabell 1 framgår hur dessa politiska ny
heter fördelar sig per år, utgivningsområde, medietyp
och publiceringsform.
De politiska nyheterna förekommer i ungefär lika
stor omfattning under hela tidsperioden. Deras a ndel
av det totala analyserade medieinnehållet varierar
mellan 12 och 16 procent. En viss uppgång sker u
 nder
valår, men den uppgången var något mer tydlig 2014
än 2018. Generellt har den journalistiska bevak
ningen av politik inte avtagit i de här analyserade
medierna, utan snarast ökat. Det kan till en del ha att
göra med att de politiska nyheterna får mer plats på
nyhetssajterna.
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Tabell 1. Förekomst av politiska nyheter fördelat på
år, utgivningsområde, medietyp och publiceringsform
Antal

Procent

2007

606

21

2014

826

28

2016

704

24

2018

765

26

År

Utgivningsområde
Riks

1 667

57

Stockholm

332

11

Värmland

359

12

Västernorrland

306

11

Västmanland

237

8

Medietyp
Tidningar

2 262

78

Radio

207

7

TV

374

13

Webb (endast)

58

2

Analog

1 210

42

Webb

1 691

58

Publiceringsform

Kommentar: Riksmedier=svt.se Rapport, SR Ekot, Aftonbladet, Expressen, Dagens
Nyheter, Svenska Dagbladet, TV4; Stockholmsmedier=Metro, Mitt i, Södermalmsnytt,

SVT Stockholm, SR Stockholm. Värmlandsmedier=Värmlands Folkblad, Nya Wermlands-
Tidningen, SR Värmland, SVT Värmland; Västernorrlandsmedier=Dagbladet, Sundsvalls
Tidning, SR Västernorrland, SVT Västernorrland, Sundsvalls Nyheter. Västmanlands
medier=Vestmanlands Läns Tidning, Västerås Tidning, Nyheter 24, SR Västmanland, SVT
Västmanland.
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Mer än hälften av de politiska nyheterna som publi
cerats i den här studien, 57 procent, härrör från riks
medierna, och resterande del är tämligen jämnt
utspridd i de regionala medierna. När det gäller
jämförelsen av olika medietyper blir tendensen ännu
tydligare. 78 procent av alla politiska nyheter i under
sökningen förekommer i tidningar (på papper och
nyhetssajter).
Politiska nyheter är totalt sett ingen snabbt växande
journalistisk innehållskategori i det totala utbudet.
Men bevakningen av politik håller ställningarna och
har snarast ökat något under hela den studerade tids
perioden. En uppgång verkar också ske när det är val
år. Då ökar allmänhetens intresse för politik och par
tiernas aktiviteter, och då blir också den journalistiska
bevakningen av politikens aktörer mer omfattande.
Det är också intressant att granska vilka typer av
journalistiska gestaltningar som är vanligast förekom
mande i den politiska journalistiken (tabell 2).
Gestaltningsmönstren i den politiska bevakningen
utvecklas på lite olika sätt över tid. En klar trend är
att andelen tematiska gestaltningar över tid generellt
har sjunkit och halverats från 2007 till 2018, medan
andelen episodiska gestaltningar under samma tids
period ökat från 54 till 77 procent. Andelen episodiska
gestaltningar är högre i TV än i andra medietyper samt
mer framträdande i Stockholmsregionen och i Väst
manland än i övriga utgivningsområden.
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Tabell 2. Journalistiska gestaltningar i den politiska
nyhetsjournalistiken (procent)
Episodisk
gestaltning

Tematisk
gestaltning

Individuell
gestaltning

Samhällelig
gestaltning

2007

54

45

17

79

2014

50

48

13

84

2016

62

38

15

85

2018

77

22

6

94

Riks

59

40

11

87

Stockholm

75

25

15

83

Värmland

54

46

11

87

Västernorrland

58

42

16

81

Västmanland

72

28

15

84

Tidningar

58

41

12

86

Radio

66

28

12

86

TV

77

23

13

87

Webb (endast)

59

41

19

81

Analog

63

36

11

86

Webb

60

39

13

86

År

Utgivningsområde

Medietyp

Publiceringsform

Kommentar: Episodisk gestaltning innebär att medierna fokuserar på en enskild
händelse, ett enskilt uttalande eller en enskild person. Tematisk gestaltning placerar
händelsen i ett bredare och mer abstrakt sammanhang och gör jämförelser med andra
händelser eller har ett längre tidsperspektiv. Individuell gestaltning handlar om en eller
flera individer eller berör på ett individuellt plan. Samhällelig gestaltning handlar om
förslag eller frågor som påverkar hela samhället. Bara de enheter där gestaltningar
förekommer redovisas i tabellen.
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De politiska nyheterna har samtidigt under den stu
derade tidsperioden kommit att präglas allt mer av
samhälleliga gestaltningar och allt mindre av indivi
duella gestaltningar. Utvecklingen kulminerade u
 nder
valåret 2018 då endast sex procent av det samlade
innehållet i politikbevakningen dominerades av indi
viduella gestaltningar. Det finns heller inga avgörande
skillnader mellan utgivningsområden, medietyper

eller publiceringsformer i detta avseende.
Resultaten av jämförelsen av de journalistiska
gestalt
ningarna i den politiska journalistiken ger
inget entydigt svar på frågan hur dessa utvecklats
över tid. Den tydliga ökningen av episodiska gestalt
ningar indikerar en tämligen händelsestyrd politisk
rapportering. Den stora dominansen av samhälleliga
perspektiv fram
för individuella gestaltningar visar
samtidigt att dessa händelser mycket oftare kopplas
till övergripande politiska frågeställningar än till en
skilda personer som förekommer i politiken. Svensk
politisk journalistik följer nära det aktuella politiska
skeendet och skildrar oftast detta skeende utifrån ett
samhällsperspektiv.
Känslorna tog inte överhanden

Utöver journalistiska gestaltningar kan också det jour
nalistiska tilltalet i de politiska nyheterna jämföras
över tid. I den här undersökningen har 
särskilt
före
komsten av personligt och känslosamt tilltal
analyserats (tabell 3).
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Tabell 3. Journalistiskt tilltal i den politiska
nyhetsjournalistiken (procent)
Personligt
tilltal

Opersonligt
tilltal

Känslosamt
tilltal

Känslolöst
tilltal

2007

29

71

25

75

2014

37

63

31

69

2016

27

73

20

80

2018

21

79

27

73

33

67

28

72

Stockholm

8

92

23

77

Värmland

32

68

24

76

Västernorrland

27

73

29

71

Västmanland

21

79

17

83

Tidningar

34

66

28

72

Radio

3

96

23

77

TV

6

94

11

89

Webb (endast)

45

55

36

64

Analog

31

69

28

72

Webb

27

73

24

76

År

Utgivningsområde
Riks

Medietyp

Publiceringsform

Kommentar: Med personligt tilltal menas att journalisten tydligt låter sina personliga
åsikter eller bedömningar komma fram. Med känslosamt tilltal menas att journalisten
uttrycker egna känslor kring ämnet eller låter källor med tydliga åsikter eller känslor
komma till tals.
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Resultatet visar att andelen politiska nyheter med
ett personligt tilltal uppvisar en sjunkande trend och
utgör ungefär en femtedel av allt politiskt material
2018. Det personliga tilltalet är vanligare i tidningar
och på webb än i etermedierna.
Politiska nyheter är inte särskilt känslosamma.
Ungefär tre av fyra sådana nyheter kännetecknas i
stället av vad som kan beskrivas som ett känslolöst
tilltal. Andelen är i stort den samma i olika utgivnings
områden och medietyper även om medier som bara
finns på webben står för en något högre andel efter
som drygt en tredjedel av det politiska material har ett
känslosamt tilltal.
Som tabellen visar förefaller det känslosamma
tilltalet följa en slags elektoral cykel och öka i sam
band med valår. Det skulle ses som ett tecken på att
de politiska nyheterna blir mer känslosamma när den
politiska dramatiken ökar. Vad som talar emot den
tanken är att den här undersökningen också visar att
till exempel ekonomiska nyheter, nyheter om nöjen
och sportnyheter uppvisar samma mönster. Vissa år
innehåller generellt fler känslosamma artiklar och in
slag än andra år, och det är därför mindre troligt att
just förekomsten av valrörelser skulle vara den mest
sannolika förklaringen till dessa variationer över tid.
Slutligen har också tonen i den politiska journali
stiken och det journalistiska förhållningssättet under
sökts (tabell 4).
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Tabell 4. Journalistiskt förhållningssätt i den politiska
journalistiken (procent)
Negativ ton

Positiv ton

Beskrivande

Tolkande

2007

29

6

60

40

2014

36

6

53

47

2016

26

4

59

41

2018

29

5

62

38

Riks

34

5

52

48

Stockholm

21

4

83

17

Värmland

32

8

59

41

Västernorrland

32

5

59

41

Västmanland

17

6

70

30

Tidningar

33

6

52

48

Radio

18

2

90

10

TV

20

4

84

16

Webb (endast)

43

3

36

64

Analog

33

6

55

45

Webb

28

5

61

39

År

Utgivningsområde

Medietyp

Publiceringsform

Kommentar: Tonalitet har kodats som positiv, negativ eller neutral. Tydliga tecken
på detta är hur händelseförlopp beskrivs (om något beskrivs som en ”succé” eller
”katastrof ”). Det behöver inte handla om journalistens egna ordval utan kan handla
om hur de utvalda källorna uttalar sig. I tabellen redovisas bara andelen negativa och
positiva vinklingar. Med beskrivande menas att journalisten förmedlar en rak beskrivning
av händelseförloppet, med tolkande att journalisten lägger in sina egna tolkningar av
händelserna.
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Den viktigaste slutsatsen när det gäller tonen i de
politiska nyheterna är att de i de flesta fall varken
är positivt eller negativt vinklade. Merparten, eller
ungefär två tredjedelar, är under den studerade tids
perioden mer neutralt formulerade. En viss uppgång
kan noteras under valår, men huvudintrycket är att
den politiska journalistiken i stort varken består av
hyllningsartiklar eller skarp kritik, utan mer av rap
porterande och redovisande utan vinklingar. I de fall
sådan vinklingar förekommer är de dock oftare nega
tiva än positiva. Andelen negativa vinklingar är den
samma 2007 som 2018.
Politiska artiklar och inslag kan slutligen också
diskuteras i termer av att vara huvudsakligen beskri
vande eller tolkande när det gäller det journalistiska
förhållningssättet. Tesen att politiska nyheter med
tiden generellt skulle ha blivit mer tolkande till sin
karaktär får knappast något stöd i den här undersök
ningen. Runt 60 procent av de analyserade e nheterna
har ett beskrivande förhållningssätt under hela tids
perioden, och andelen är snarast något stigande. Klart
mest beskrivande politiska nyheter finns i radion och
tv. Det är bara i medier som bara finns på webben
som tolkande nyheter klart överträffar beskrivande.
Ingen genre i förfall

En generell slutsats som kan dras av den här under
sökningen är att de politiska nyheterna i svenska
medier inte förändras särskilt mycket över tid. De
utgör ungefär samma andel av den totala nyhets
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produktionen och de är sig tämligen lika i de flesta av
seenden. De är fortfarande de vanligaste nyheterna i de
svenska medierna. Det är svårt för den genomsnittlige
mediekonsumenten att hålla sig helt oinformerad om
politik. Medierna behåller sin ställning som c entral
informationskälla när det gäller vad som händer i
samhället.
I övrigt är det lättare att säga vad som inte har för
ändrats än vad som faktiskt har förändrats när det
gäller de politiska nyheterna. Det finns inga belägg för
att bevakningen av politik har blivit mer negativt vink
lad än förr. Inte heller är det vanligare med personliga
och känslosamma tilltal i den politiska journalistiken.
Och andelen tolkande artiklar och inslag ligger på
ungefär samma nivå under hela den studerade tids
perioden från 2007 till 2018. De politiska konsekven
serna beskrivs hela tiden mer på samhällelig än på
individuell nivå.
Den mest tydliga trenden vad gäller förändringar
handlar om att andelen episodiska gestaltningar ökar
över tid. Det är de enskilda händelserna som står i
fokus, och allt mer sällan förekommer 
tematiska
gestaltningar när dessa enskilda händelser sätts in i
ett större sammanhang. Men detta fokus på e nskilda
händelser betyder inte att bevakningen av dessa hän
delser vare sig blir mer negativ eller mer p
 ersonligt
präglad. Samhällsperspektivet och frånvaron av känslo
samt tilltal är andra viktiga delar av vår tids p
 olitiska
journalistik.
En slutsats som dras när detta omfattande m
 aterial
analyseras är att den politiska journalistiken mår rätt
bra och håller ställningarna på de flesta områden.
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Det må finnas exempel på undermålig politikbevak
ning i Sverige, men i stort handlar det knappast om
en journalistisk genre i förfall. Valrörelseår och icke-
valrörelseår, storstad eller landsbygd, dagspress, eter
medier eller internet – den politiska journalistiken
fungerar i de flesta fall som kan förväntas i en vital
demokrati.
Det finns slutligen skäl att påminna om att denna
undersökning bara gäller medieinnehållet. Även om
nyhetsmedierna fortsätter prioritera det politiska
innehållet får allt fler svenskar sin huvudsakliga infor
mation på andra digitala plattformar. Det är gott och
väl att det finns gott om politiska nyheter i det totala
utbudet, men dessa nyheter överlever på sikt knappast
utan en tillräckligt stor och trogen publik.
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Public service-nyheter
– en särskild sorts
journalistik?
Anna Maria Jönsson*

Detta kapitel fokuserar på frågan om de svenska public
service-nyheterna skiljer sig från journalistiken i de
kommersiella kanalerna. Public service-medierna har
ända sedan starten på 1920-talet haft ett särskilt uppdrag och inte minst har detta uppdrag handlat om att
förmedla nyheter och fakta till publiken. I takt med att
kommersiella, privatägda aktörer i slutet av 1980-talet släpptes in på etermediemarknaden och Sveriges
radio och Sveriges television fick konkurrens på marknaden för radio- och TV-nyheter, ställdes frågan allt
oftare om det egentligen är någon skillnad på public
service och de kommersiella kanalerna. Det talades
om en allmän kommersialisering av nyheterna. Ofta
har denna kommersialisering setts som problematisk
ur ett demokratiperspektiv men det finns också forskning som pekar på hur kommersiell journalistik kan
inverka positivt på demokratin (Örnebring & J önsson,
2004; Jönsson & Strömbäck, 2007). Med kommersia* Anna Maria Jönsson är docent i medie- och kommunikationsvetenskap,
verksam vid Södertörns högskola.
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lisering avses i detta sammanhang att journalistiken
styrs av vinstintressen och därmed får en särskild
karaktär i innehåll och form (Hamilton, 2004; Jönsson
& Strömbäck, 2007; McManus, 1994; Picard, 2005;
Wadbring, 2012). Tidigare forskning har på olika sätt
visat att nyhetsjournalistiken sedan avregleringen
på etermediemarknaden har blivit mer kommersiell;
exempelvis har traditionellt politiskt och ekonomiskt
innehåll fått ge plats för ’mjukare’ politiska ämnen
och underhållande material (Asp, 1995; Djerf-Pierre,
2000; Djerf-Pierre & Weibull, 2001; Jönsson & Strömbäck, 2007; Sand & Helland, 1998). Wadbring analyserar i Journalistikens kommersialisering – mera myt
än sanning? (2012) hur innehållet i svensk dagspress
förändrats under perioden 1960–2010 och ifrågasätter
att kommersialiseringen av journalistiken ska ha ökat.
Det finns dock få studier som omfattar de senaste tio
årens utveckling på etermediemarknaden och frågan
är om mönstret från tidigare studier kvarstår.
Digitaliseringen med nya plattformar på internet
och appar i våra smart-phones har medfört en radi
kalt förändrad situation för journalistik och nyhets
förmedling och då inte minst för public service-
medierna. I stort sett alla medier finns idag på en rad
olika plattformar. I och med denna utveckling har också
public service särskilda roll och uppdrag ifrågasatts
och framför allt då utifrån att verksamheten finansieras
med särskilda medel1 (Johansson och Dahlström, 2012;
Nord, 2009).
1

Från årsskiftet 2018/2019 med skattemedel och tidigare via den så kallade
radio- och tv-avgiften.
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Syftet med det här kapitlet är att analysera vilka
skillnader och likheter som finns mellan public
service-televisionens och de kommersiella kanalernas
TV-nyheter. I det här fallet är det SVT/Rapport och
TV4/Nyheterna som undersöks.2 Studien presenterar
dels hur journalistiken ser ut i termer av innehåll och
form under perioden 2007–2018, dels om och hur den
förändrats över tid.3 En övergripande fråga är också
om TV4s Nyheterna som tidigare forskning visat kan
sägas vara mer kommersialiserade än SVTs Rapport.
För att studera detta används ett antal kommersiali
seringskriterier som rör såväl nyheternas innehåll som
form och presentation (jf MacManus, 1996; Jönsson
& Strömbäck, 2007).
Tabell 1. Kommersialiseringskriterier – journalistik
(innehåll, form/presentation och övrigt)
I: Mindre utrymme för hårda nyheter om politik och ekonomi
I: Mer utrymme för nyheter om brott, olyckor och underhållning
I: Större utrymme för vanligt folk
F/P: Mindre utrymme för undersökande/granskande journalistik och utrikesjournalistik
F/P: Mer utrymme för journalisterna och deras tolkningar
F/P: Mer personifiering
Ö: Färre källor och mer inköpt material
Ö: Minskad mångfald

2

3

SVT inkluderar material från svt.se samt Rapport och TV4 inkluderar
material från tv4.se/nyheterna och Nyheterna. Anledningen att inte
Sveriges radios nyheter inkluderas i kapitlet är att det inte finns någon
kommersiell motsvarighet att jämföra med i studien.
För att få ett tillräckligt stort underlag för att kunna göra tillförlitliga
jämförelser mellan SVT och TV4 bygger analysen på material från åren
2007, 2014, 2016 och 2018 sammantaget. En grov jämförelse över tid görs
också men här kommer bara markanta förändringar lyftas fram där vi
ser tydliga mönster. Antalet nyhetsenheter per program gör det i övrigt
inte möjligt att göra tillförlitliga jämförelser mellan enskilda år.
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Innehållet i svenska TV-nyheter

I tabell 2 redovisas hur innehållet i nyheterna i SVT och
TV4 ser ut under perioden 2007–2018. Ämnesmässigt
tycks Rapport och Nyheterna snarare blivit än mer
lika varandra jämfört med hur det såg ut på 1990-talet
och början av 2000-talet (Jönsson & Strömbäck, 2007)
men vissa skillnader finns. Andelen nyheter om politik
är till exempel klart större i SVT än i TV4 som istället
har den högre andelen nyheter om sport och underhållning. Till viss del kan detta förklaras av att SVT
har egna sändningar för till exempel kultur. På webben
finns dock inte dessa skillnader. Såväl SVT som TV4
har separata sportsändningar men i TV4 har detta
varierat något mellan åren. I 2018 års undersökning då
sportdelen i TV4 var separat och inte ingår i under
sökningen så är också andelen sport betydligt lägre.
Värt att notera utifrån resultaten i tabell 1 är o
 ckså
att andelen nyhetsinslag där vanliga medborgare kommer till tals är klart större i Nyheterna. I tidigare forskning under perioden 1990–2004 fanns inga d
 irekta
skillnader mellan TV-nyhetsprogrammen i denna
fråga. I konkurrensperiodens inledningsskede hade

dock TV4s Nyheterna som uttalat syfte att ge mer utrymme för folkets röster och på så sätt knyta an till
publiken (Jönsson & Strömbäck, 2007).
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Tabell 2. Innehåll i TV-nyheterna per kanal, plats, ämne, aktör
(procent)
SVT

TV4

Inrikes

36

41

Utrikes

41

41

Lokalt

20

14

Regionalt

2

1

Övrigt

1

3

Totalt

100

100

N

542

335

Politik

20

14

Ekonomi

5

6

Sociala frågor

13

14

Sport

7

15

Kultur

4

2

Olyckor och katastrofer

6

8

Underhållning

6

11

Väder

3

3

Vetenskap och teknik

5

3

Medier

1

1

Miljö

3

3

Brott

13

11

Krig och konflikter

7

4

Livsstil, hälsa

5

5

Övrigt

2

-

Totalt

100

100

N

583

581

Plats

Ämne

Aktör 1: Politiker (inrikes)
Ja

9

7

Nej

91

93

Totalt

100

100

N

542

335
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SVT

TV4

Ja

13

20

Nej

87

80

Totalt

100

100

N

542

335

Aktör 2: Vanliga medborgare

Kommentar: Då enheterna i respektive kategori är så få inkluderas såväl analoga nyheter som nyheter på webben i analysen. N=antal analyserade nyhetsenheter per variabel.

Andelen inrikesnyheter ligger runt 60 procent när
såväl nationella (inrikes) som lokala och regionala
nyheter räknas in. Det är då samma nivå som under
perioden 1990–2004 (Jönsson & Strömbäck, 2007). En
intressant skillnad mellan kanalerna är att SVT har
en klart större andel lokala nyheter än TV4. Produktion av lokala och regionala nyheter är mer kostsamt
och här kan SVT förstås dra nytta av sina regionala
redaktioner.
Sammantaget visar analysen av innehållet i programmen att TV4s Nyheterna har något mer kommersiella drag än vad SVTs Rapport har. Bilden är dock
inte entydig och skillnaderna mellan programmen
tycks minska över tid avseende dessa kriterier.
Presentation och form i svenska TV-nyheter

I tabell 3 redovisas nyheterna i SVT och TV4 med
avseende på form och presentation och i det här fallet
primärt journalistens förhållningssätt. Resultaten
stödjer i viss mån tesen att TV4s nyhetsprogram är
mer kommersialiserade. Jämfört med nyheterna i SVT
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ger de både mer utrymme åt journalistisk tolkning
och har en högre grad av personifiering. A
 ndelen nyheter med granskande perspektiv är dock d
 ensamma
i de båda programmen men SVT har en något h
 ögre
andel neutrala nyheter vilket möjligen kan ses som
ett institutio
naliserat stöd för det traditionella
objektivitetsidealet.
Tabell 3. Form och presentation i TV-nyheterna per stil,
(procent)
SVT

TV4

Beskrivande

88

81

Tolkande

12

19

Totalt

100

100

N

542

335

Opersonlig

92

88

Personlig

8

12

Totalt

100

100

N

542

335

Kritisk/Granskande

4

5

Positiv

0

2

Neutral

93

89

Journalistisk stil

Personifiering

Journalistisk positionering

Övrigt

3

4

Totalt

100

100

N

542

335

Kommentar: Då enheterna i respektive kategori är så få inkluderas såväl analoga
nyheter som nyheter på webben i analysen. N=antal analyserade nyhetsenheter per
variabel. Personifiering mäts ifrån variabeln om presentationsstil – det handlar alltså
om personifiering i termer av journalistisk presentation och förhållningssätt snarare än
ett fokus på personer i innehållet. Andelen granskande nyheter mäts med variabeln
journalistisk positionering där värde 1: undersökande journalistik/kritisk hållning ställs
mot neutral respektive advertorial/positiv hållning. Det handlar alltså om journalistens
förhållningssätt gentemot objektet. Övrigt avser i de flesta fall att det ej gått att avgöra.
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Ett annat kriterium på kommersialiserad journali
stik är att man i större utsträckning köper in färdigt
material och därmed lägger mindre resurser på att
producera själv. I detta avseende pekar dock inte resultaten i förväntad riktning. Andelen egenproducerade
nyheter är 79 procent i Rapport och 89 procent i TV4s
Nyheterna medan andelen material som är inköpt från
en nyhetsbyrå är 8 procent i Rapport och 3 procent i
Nyheterna.
Stabilitet och förändring i journalistiken
– vilken roll har public service?

Sammanfattningsvis visar analysen på såväl skillnader
som likheter mellan nyhetsprogrammen i SVT respektive TV4 och hypotesen att TV4s Nyheterna är mer
kommersialiserade får visst stöd (tabell 4). Det gäller
då främst kriterierna ämnesval, utrymme för vanligt
folk och mer utrymme för journalistisk tolkning och
ett personligt förhållningssätt.
Tabell 4. Är TV4 mer kommersialiserat än SVT?
I: Mindre utrymme för hårda nyheter om politik och ekonomi – JA I VISS MÅN
I: Mer utrymme för nyheter om brott, olyckor och underhållning – JA I VISS MÅN
I: Större utrymme för vanligt folk – JA
F/P: Mindre utrymme för undersökande/granskande journalistik och utrikesjournalistik – NEJ
F/P: Mer utrymme för journalisterna och deras tolkningar – JA
F/P: Mer personifiering – JA
Ö: Färre källor och mer inköpt material – NEJ
Ö: Minskad mångfald – JA PÅ TV-NYHETSMARKNADEN
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Analysen av hur skillnaderna och likheterna m
 ellan
nyheterna i SVT och TV4 har utvecklats över tid
pekar inte på några stora förändringar under perioden
2007–2018. Om vi jämför med tidigare forskning tycks
dock SVTs och TV4s nyhetsprogram bli något mer lika
över tid. Mångfalden på marknaden skulle om d
 enna
iakttagelse är korrekt därmed ha minskat. Vi har dock
i denna studie inte analyserat hur mångfalden inom
respektive program förändrats över tid. Tidigare studier har visat att nyhetsaktörer som verkar på samma
marknader blir mer lika över tid i takt med att marknaderna konsolideras (Jönsson, 2004; Jönsson &
Strömbäck, 2007).
En möjlig slutsats utifrån resultaten i detta kapitel
är alltså att mångfalden på TV-nyhetsmarknaden som
redan 2004 var relativt låg tycks ha blivit ännu m
 indre.
Samtidigt har dock mängden alternativa medier som
förmedlar nyheter vuxit och att avgränsa sig till två
nyhetsprogram säger förstås inte så mycket om nyhetsmarknaden totalt. I takt med att den digitala tekniken
utvecklas och medier och tjänster konvergerar, blir det
allt svårare att urskilja specifika kanaler och aktörer
som är kopplade till konkreta medier.
En förutsättning för nyhetskonsumtion är förstås
också att publiken har tillgång till nyheter och numer
har tillgängligheten underlättats betydligt (fysiskt)
i och med att man kan komma åt nyheter nästan när
som helst och att konsumtionen av journalistik inte
längre är begränsad vare sig av rumsliga eller tidsmässiga ramar. Nyheter som når publiken via appar
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och andra digitala plattformar är ofta kortare och det
handlar mycket om snabb uppdaterad information.
Det som särskiljer public service-medierna från de
kommersiella alternativen är ju tänkt att vara att de
förra ska ha mer utrymme och resurser för kvalitativ
journalistik med fokus på analys och granskning.
Studien ger kanske inte tydliga argument för att
public service-journalistiken särskiljer sig från n
 yheter
i kommersiella medier men då måste vi betänka att
det endast är TV4 som vi jämför med här. TV4 är
också en aktör med stora resurser och med särskilda
krav från statsmakterna. Dessutom vet vi att public
service tenderar att verka kvalitetsdrivande även på
kommersiella aktörer på samma marknad och att
TV-
nyhetsmarknaden i stort konsoliderats under
konkurrensfasen. Det kan möjligen vara så att de etablerade medierna blir mer lika varandra medan skillnaden gentemot alternativa medier blir allt större.
Frågan är då vilken roll public service-nyheterna har
i framtiden och vad en möjlig minskad mångfald på
tv-nyhetsmarknaden egentligen betyder för publiken.
En tanke är att public service bör värna vissa värden
och stå för kvalitet och journalistiskt hantverk och att
detta ska komma till uttryck oavsett vilken plattform
de publiceras på (jf Lowe & Stavitsky, 2016). Att verka
för detta blir en uppgift för såväl politiker som public
service-medierna själva. Framtiden är dock oviss då
flera politiska a ktörer nu ifrågasätter public servicemedierna och deras uppdrag.
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Internationella nyheter
i svenska medier
Johan Lindell*

Inledning

1795 skrev Immanuel Kant att den mänskliga gemenskapen var så omfattande att lagöverträdelser på en
plats skulle kännas över hela världen (Kant 1795/2009).
224 år senare känns citatet mer aktuellt än någonsin.
En värld präglad av sammanlänkning och humani
tära kriser som inte låter sig hållas inom nationernas
gränser ställer krav på journalistiken. Medieforskare
menar att en ”global journalistik” (Berglez 2008)

bör produceras i enlighet med en ”global medieetik”
(Ward 2010).
I idéerna om en journalistik som ska vara inställd
på att möta globaliseringens framfart finns en tydlig
förväntning, eller åtminstone en vilja. I medieutbudet
ska världsmedborgaren finna den information hon
behöver för att förstå sin och andras plats i världen
som helhet. Samtidigt har forskning identifierat hinder
såsom journalistiska arbetsrutiner, förväntningar på
* Johan Lindell är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid
Karlstads universitet.
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publiken och (lokala) annonsmarknader som – trots
journalisternas sympatiska inställningar till idén om
ett mer globaliserat arbetssätt – präglar det v ardagliga
nyhetsarbetet och riktar journalistiken mot det l okala
eller nationella (Dencik 2013; Lindell och Karlsson
2016). Trots sådana hinder är frågan om andelen
internationella nyheter i medierna fortfarande oklar.
I motsats till en vanlig föreställning om att nyheter
fokuserar mindre och mindre på internationella händelser, exempelvis på grund av minskade satsningar
på utlandskorrespondenter, har Barnhurst (2016) visat
att andelen ökar i amerikansk media. Hur ser det ut
i Sverige? Andra frågor rör vilka medier som ligger i
framkant när det gäller publicering av nyheter med
internationellt fokus, vad som karaktäriserar inne
hållet i dem och hur populära de är.
I det här kapitlet fortsätter vi att närma oss f rågan om
journalistikens (eventuella) globalisering på 
empirisk
grund. Med hjälp av Institutet för mediestudiers innehållsanalys, som inrymmer över tjugo tusen nyheter
publicerade mellan 2007 och 2018, b
 esvaras följande
fyra forskningsfrågor:
1. Hur stor andel av det svenska nyhetsutbudet är av
internationell karaktär, och hur har andelen internationella nyheter förändrats över tid (2007–2018)?
2. Vad karaktäriserar innehållet i internationella
nyheter i svenska medier i termer av ämne, omfattning, ursprung och journalistisk positionering?
3. I vilka svenska medier är andelen internationella
nyheter störst?
4. Hur populära är internationella nyheter?
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För att få svar på dessa frågor läggs fokus på variabeln
som mäter svenska nyheters huvudsakliga geografiska
prägel – nivån på vilken händelserna i nyheterna förekommer. Institutet för mediestudier definierar här fyra
kategorier: lokala nyheter, regionala nyheter, nationella nyheter och internationella nyheter. Även om ett
teoretiskt fokus läggs på just de internationella nyheterna inkluderar analyserna i det här kapitlet samtliga
geografiska positioner.
Andelen internationella nyheter
i det svenska nyhetsutbudet

Mellan åren 2007 och 2018 utgjorde andelen internationella nyheter mellan 23 och 29 procent av det
svenska nyhetsutbudet. Lokala nyheter stod för den
största andelen, följt av nationella nyheter. Regionala
nyheter var den överlägset minsta nyhetskategorin.
Andelen internationella nyheter var som lägst vid det
senaste mättillfället 2018 (23,3 %) och högst 2014
(28,7 %). Även om vi ser en svagt vikande trend över
tid vittnar tidsspannet 2007–2018 om kontinuitet
gällande a ndelen internationella nyheter i det svenska
nyhetsutbudet.
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Figur 1. Geografisk prägel på svenska nyheter
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Kommentar: ”NA”-kategorin (n=1 252) i geografivariabeln är exkluderad från
analysen. En läsare bör notera olikheterna i mätpunkterna: sju år skiljer mellan den
första och den andra mätpunkten varpå två år skiljer mellan resterande mätpunkter.

Vad karaktäriserar innehållet i de
internationella nyheterna?

Andelen nyheter om sport, underhållning, vetenskap
och teknik samt krig och konflikt är större bland de
internationella nyheterna än nyheterna som utspelar
sig på lokal, regional och nationell nivå. De lokala
nyheterna handlar, oftare än nyheter med en annan
geografisk position, om exempelvis brott, olyckor och
livsstil/hälsa medan de regionala nyheterna oftare än
andra nyheter handlar om sociala frågor, väder och
miljö. De nationella nyheterna berör oftare frågor om
politik och ekonomi.
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Jämför vi de internationella nyheterna med de natio
nella är skillnaderna alltjämt marginella. Andelen
politiska nyheter är dock förhållandevis större bland
nyheter som utspelar sig på nationell nivå än bland
de internationella nyheterna, medan andelen nyheter
om vetenskap och teknik samt krig och k
 onflikter ges
relativt större utrymme i de internationella nyheterna
(Tabell 1).
Tabell 1. Ämnesfördelning i lokala, regionala, nationella
och internationella nyheter. Procent.
Ämne

Lokala

Regionala

Nationella

Internationella

Politik

8,6

15,8

23,3

17,8
5,1

Ekonomi

7,4

6,6

8

Sociala frågor

16,2

32,1

17

5,6

Sport

8,4

2,5

12

13,6

Olyckor

8,8

4,7

1,4

4,9

Kultur

6,6

3,8

5,3

4,4

Underhållning

3,5

0,8

9,1

12

Väder

0,7

9,6

1,6

0,3

Vetenskap och teknik

0,6

0,3

1,9

4,8

Media

0,7

2,8

2,6

0,7

Miljö

1,2

4,3

2

2,7

Brott

23,4

10,9

4,6

6,5

Livsstil/hälsa

12,6

4,7

10,1

10,4

Krig och konflikt

0,1

0,1

0,4

9,8

Övrigt

1,1

1

0,8

1,3

Total

100
(n=7 468)

100
(n=924)

100
(n=5 253)

100
(n=4 657)

Kommentar: ”NA”-kategorin (n=1 252) i geografivariabeln är exkluderad från
analysen. Fetmarkerad avser att ämneskategorin förekommer oftare i den givna geografiska prägeln än bland nyheter med annan geografisk prägel.
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Internationella nyheter är i snitt 428 ord långa, vilket
är längre än både lokala och regionala nyheter, men
kortare än de nationella nyheterna. När det gäller
de audiovisuella medierna tappar de internationella
nyheterna, som i snitt är nästan tre minuter långa.
I dessa medier är bara de lokala nyheterna kortare
(i snitt två minuter) medan de regionala och de natio
nella nyheterna är längre (fyra och en halv respektive
nästan fyra minuter långa) (Tabell 2).
Tabell 2. Nyheternas omfattning. Medelvärden.
Antal ord
(text)

Antal minuter och sekunder
(ljud/bild)

Medelvärde

Standard
avvikelse

Medelvärde

Standard
avvikelse

Lokala

288,89

264,957

1,9258

4,16608

Regionala

293,70

250,109

4,5035

18,25574

Nationella

474,33

522,697

3,7978

12,17178

Internationella

428,12

476,579

2,9833

9,67597

Kommentar: Missingvärden har exkluderats. Standardavvikelsen är ett spridningsmått:
observationernas genomsnittliga avvikelse från medelvärdet.

Vidare är internationella nyheter oftare än andra nyheter inköpta från extern nyhetsproducent. 69,3 procent
av de internationella nyheter produceras av den egna
redaktionen, vilket betyder att nästan en tredjedel tas
in från annat håll. Detta kan jämföras med de regionala nyheterna där nästan 92 procent produceras ”in
house” (Tabell 3).
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Tabell 3. Nyheters ursprung efter geografisk positionering.
Procent.
Ämne

Lokala

Regionala

Nationella

Internationella

Egen nyhet

88,1

91,8

73,2

69,3

Nyhetsbyrå

6,2

3,2

13,5

23,8

Mix

0,6

0,9

1,2

1,8

Partner

0,8

0,3

1,9

2

4,2

3,9

10,3

3,1

100
(n=6 200)

100
(n=777)

100
(n=4 842)

100
(n=4 347)

Annan
Total

Kommentar: Missingvärden har exkluderats.

Tabell 4 visar förekomsten av olika journalistiska
positioneringar i nyheter med olika geografisk prägel.
Överlag finns inga tydliga skillnader här – de allra
flesta nyheter är neutralt rapporterade. Resultaten ger
dock vid handen att journalister som skriver natio
nella och internationella nyheterna oftare är kritiska
än när de rapporterar om det lokala eller regionala.
Tabell 4. Journalistisk positionering i lokala, regionala,
nationella och internationella nyheter. Procent.
Ämne

Lokala

Regionala

Nationella

Internationella

Kritisk

2,1

4

12

6,4

Neutral

96,2

94,7

85,3

92,3

Förespråkande

1,8

1,4

2,7

1,3

100
(n=6 813)

100
(n=884)

100
(n=4 360)

100
(n=4 063)

Total

Kommentar: Missingvärden har exkluderats.
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I vilka svenska medier är andelen
internationella nyheter störst?

Jämfört med nyheter som publiceras i de analoga kanalerna är webbexklusiva nyheter i mycket högre grad
av internationell karaktär (38,9 %). Andelen lokala
och regionala nyheter är också mycket lägre på webben
än i de analoga kanalerna. Bland tevenyheterna är andelen internationella nyheter minst (Tabell 5). Skillnaderna mellan medieformerna beror givetvis på en rad
faktorer varav tekniska möjligheter och kostnader för
publicering av internationella nyheter är två (det är,
exempelvis, mer kostsamt att köpa in eller producera
egna internationella inslag på TV än att göra detsamma på nätet i textform).
Tabell 5. Fördelning av nyheter med olika geografisk prägel
i olika kommunikationsmedier. Procent.
Tidning

TV

Radio

Webb

40

46

47

12,6

Regionala

3,5

10,6

14,7

0,7

Nationella

29,5

24,6

22,6

47,8

27

18,8

15,7

38,9

100
(n=14,595)

100
(n=2 204)

100
(n=1 233)

100
(n=270)

Lokala

Internationella
Total

Kommentar: ”NA”-kategorin (n=1 252) i geografivariabeln är exkluderad från analysen.
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Med Tabell 6 vänder vi oss till skillnader i andelen
nyheter med olika geografiska prägel mellan olika
nyhetsförmedlare. Föga överraskande är andelen inter
nationella nyheter mycket större i public services riksmedier (SVT, SR) och i kommersiella riksmedier än i
de lokala medierna. Där dominerar istället de lokala
och regionala nyheterna. Vi noterar också att public
service och kommersiella medier på riksnivå knappt
skiljer sig åt när det gäller andelen internationella nyheter (en halv procentenhet mer i public service).
Tabell 6. Fördelning av nyheter med olika geografisk prägel
i public service och kommersiella medier. Procent.
Public service Kommersiella
Riksnyheter
Riksmedier

Public service
Lokala
Kommersiella
nyheter
lokalmedier

Lokala

18,1

17,6

62,1

65,8

Regionala

2,9

0,9

17,4

6,4

Nationella

37,1

40

16

17,7

42

41,5

4,5

10,1

100
(n=877)

100
(n=8 451)

100
(n=2 234)

100
(n=6 740)

Internationella
Total

Kommentar: ”NA”-kategorin (n=1 252) i geografivariabeln är exkluderad från analysen.

Hur populära är internationella nyheter?

Internationella nyheter får i snitt fler visningar på
webben och fler tittare och lyssnare på radio och tv än
nyheter med annan geografisk prägel. De internationella nyheterna åtnjuter alltså en popularitet samtidigt
som dess andel i nyhetsutbudet över tid minskat något.
Minst uppmärksamhet får de regionala nyheterna,
både på webben och på tv och radio (Tabell 7). För134 | Johan Lindell

klaringen till detta ligger naturligtvis i att lokala och
regionala nyheter talar till en mycket mindre p
 ublik än
vad internationella nyheter gör. Det är dock intressant
att de internationella nyheterna tycks åtnjuta större
uppmärksamhet än de nationella nyheterna.
Tabell 7. Användning av nyheter med olika geografisk prägel.
Medelvärden.
Antal visningar
per artikel på webben
Medelvärde

Antal lyssnare/tittare
per inslag (TV/radio)

Standard
avvikelse

Medelvärde

Standard
avvikelse

Lokala

12,880

45,297

243,979

333,085

Regionala

10,195

45,562

68,947

105,736

Nationella

31,636

75,543

589,566

386,015

Internationella

41,253

72,730

646,968

360,526

Kommentar: ”NA”-kategorin (n=1 252) i geografivariabeln är exkluderad från analysen. Data över antal visningar och antal lyssnare/tittare finns bara för 2018 (n=4 809).
Standardavvikelsen är ett spridningsmått: observationernas genomsnittliga avvikelse från
medelvärdet.

Sammanfattning och avslutande diskussion

I en tid då medieforskare (Berglez, 2008; Ward, 2010)
uppmuntrar till ett journalistiskt paradigmskifte till
fördel för en global journalistik tycks andelen inter
nationella nyheter i det svenska medieutbudet minska.
Datamaterialet som ligger till grund för det här
kapitlet vittnar om en svagt vikande andel inter
nationella 
nyheter, medan andelen nyheter med
regional eller nationell prägel ökar något. 2018 utgjorde internationella nyheterna 23 procent av det
totala nyhetsutbudet. Vid första anblick tycks d
 etta
kontrastera Barnhursts (2016) bild av den ökande anInternationella nyheter i svenska medier | 135

delen nyheter som fokuserar på händelser i andra länder. Här måste vi dock notera att Barnhursts studie
sträcker sig över mycket längre tidsperiod (1894–1994)
än föreliggande studie, och att han studerar amerikanska medier. K
 ontrasten väcker ändå frågan om
vad longitudinella och komparativa studier av svenska
medier skulle visa.
Vidare visar analyserna att de internationella nyheterna till sitt innehåll liknar de nationella nyheterna
och att den internationella positionen är överlägset
störst bland webbexklusiva nyheter. Kommersiella
medier och public service-medierna på riksnivå publicerar lika stor andel internationella nyheter.
Detta bjuder in till några normativa frågeställningar.
Vad är en ”lagom” andel internationella nyheter?
Borde andelen vara större – ska redaktionerna i sådana
fall göra avkall på lokala, regionala eller nationella
nyheter? Bör de internationella nyheterna handla om
andra saker än de nationella nyheterna? I nuläget utgör politik, sport och hälsa och livsstil de vanligaste
ämnen bland de internationella nyheterna som publi
ceras av svenska journalister. Borde exempelvis krig-,
konflikt- och miljöfrågor ges större utrymme?
I Berglez (2008) teori om global journalistik ska
händelser beskrivas på ett sätt som placerar dem i ett
globalt sammanhang. Publiken ska få grepp om världens sammankoppling och komplexitet – att fabriks
nedläggningen i bruksorten är del i ett mycket komplicerat, transnationellt händelseförlopp. Detta är
framförallt en fråga om hur journalister väljer att
gestalta en nyhet snarare än vilket nyhetsämnet är. Det
material som ligger till grund för föreliggande k
 apitel
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möjliggör inte sådana analyser, men mot bakgrund
av tidigare forskning om journalisters dagliga arbete
(Dencik 2013; Lindell och Karlsson 2016) kan vi förvänta oss att en sådan gestaltning av händelser är en
marginell företeelse. Vi har också sett att internationella nyheter, jämfört med de nationella nyheterna,
tenderar att vara mindre till sin omfattning (mätt i
antal ord och minuter och sekunder), att de oftare än
andra nyheter tas in från en extern nyhetsproducent
samt att journalisternas hållning i de internationella
nyheterna är mindre kritisk.
Resultaten föranleder också frågan om public
services uppdrag i en globaliserad värld. Bör public
service, som i nuläget publicerar lika m

ycket
internationella nyheter som de kommersiella medie
husen, ligga i framkant när det gäller ett internationellt fokus? Faktum är att de internationella
nyheterna tycks g enerera uppmärksamhet (här mätt i
sidvisningar och antal lyssnare och tittare).
Frågan om den globala journalistiken är inte e nkel
att besvara, och den blir inte mindre komplicerad
i en tid då också lokaljournalistiken är utmanad.
Nyhetsredaktioner läggs ned – framförallt på gles
bygden (Nygren och Appelgren 2015; Ohlsson 2016).
Från normativt håll ska journalistiken skapa både en
världsmedborgare och engagerad kommuninvånare,
och tillika en välinformerad deltagare i demokratin.
Journalistiken förväntas, i en tid av begränsade resurser och sviktande kommunbevakning, skjutsa in publiken i den världsliga gemenskapen och i det lokala
samfundet. Frågan är vilka medier och journalister
som ska göra vad, med vilka resurser och för vilka
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medborgare. Journalistiska rutiner och normer är
dock, inte utan anledning, framförallt konfigurerade
mot att säkerställa publikens förankring i det lokala
och det nationella. Dessutom är intresset för internationella nyheter ojämnt fördelat i samhällets hierarki:
intresset är högre i medelklassen än i arbetarklassen
(Lindell 2018). Men världen blir inte mindre globaliserad. Frågan om journalistikens roll i globaliseringens tidevarv är en av de centrala frågorna journalister,
nyhetsredaktioner och medieforskare fortsatt behöver
diskutera.
Referenser

Barnhurst, Kevin G (2016) Mister Pulitzer and the S pider:
Modern News from Realism to the Digital. Urbana,
Chicago, Springfield: University of Illinois Press.
Berglez, Peter (2008) What is Global Journalism?.
Journalism Studies 9(6): 845–858.
Dencik, Lina (2013) What Global Citizens and Whose
Global Moral Order? Defining the Global at BBC
World. Global Media and Communication 9(2):
119–134.
Kant, Immanuel (1795/2009) Den Eviga Freden (översatt av Alfred W. Johansson). Stockholm: Nordstedts
Akademiska Förlag.
Lindell, Johan (2018) Smaken för nyheter:
Klasskillnader i det digitala medielandskapet.
Göte
borg: Nordicom. Tillgänglig: https://www.
nordicom.gu.se/sv/system/tdf/publikationerhela-pdf/smaken_for_nyheter_redigerad_180913.
pdf?file=1&type=node&id=39712&force=0
138 | Johan Lindell

Lindell, Johan och Karlsson, Michael (2016) Cosmopolitan journalists? Global journalism in the work
and visions of journalists. Journalism Studies 17(7):
860–870.
Nygren, Gunnar och Appelgren, Ester (2015) F
 ärre
journalister producerar mer för fler 
kanaler.
I 
Truedson, Lars (red) Mediestudiers årsbok
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Medieägandet och den
lokala journalistiken
Gunnar Nygren*

Mediestruktur har betydelse för den lokala nyhets
produktionen. Det visar en analys av de lokala ny
heterna i Sundsvall och Karlstad, två städer där den
lokala mediestrukturen förändrats på olika sätt.
Först Sundsvall. I februari 2015 lades socialdemo
kratiska Dagbladet ner efter 115 år. Tidningen hade
köpts upp av koncernen Mittmedia redan 2000, en
koncern som också äger den betydligt större dags
tidningen Sundsvalls Tidning. När antalet prenu
meranter sjönk under 7 000, bestämde ägarna att
Dagbladets tid var ute. Det lämnades utrymme för
s-märkta kommentarer i den liberala Sundsvalls tid
ning, och prenumeranterna erbjöds följa med.
Dagbladet stod 2007 för 40 procent av de nyheter
som publicerades i Sundsvall. Nedläggningen i nnebär,
tillsammans med redaktionella nedskärningar på
Sundsvalls Tidning och SVT att antalet nyheter som
träffats av undersökningens urvalsmetoder i Sunds
vall mer än halverats sedan 2007. Om man bara ser till
* Gunnar Nygren är professor i journalistik vid Södertörns högskola.
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a ntalet lokala nyheter i Sundsvall, så minskade dessa
när Dagbladet lades ner från 422 under 2014 till 243
fyra år senare (analogt och webb tillsammans). Den
lokala gratistidningen Sundsvalls Nyheter (som ock
så ägs av Mittmedia) kompenserar bara en liten del av
detta med ett 60-tal nyheter under en vecka.
Det fanns också tydliga skillnader i den redaktionella
inriktningen mellan de två tidningarna. Dagbladet hade
fler nyheter om politik och om sport, m
 edan Sundsvalls
tidning var starkare på mjuka områden som sociala frå
gor och livsstil. När Dagbladet lades ner ökade Sunds
valls tidning sin sportbevakning, men politiken ligger
på samma nivå som tidigare.
Samtidigt har medierna i Sundsvall (liksom i resten
av landet) gått över från analog till digital publicering.
Antalet nyheter i papperstidningen har halverats för
Sundsvalls tidning, men även på webben återfinns idag
färre nyheter än 2007.
Tabell. Antal artiklar/inslag i medierna i Sundsvall

Web

Analog

Web

Analog

Web

Analog

Totalt

Analog

2018

Web

2016

Analog

2014

Web

2007

Dagbladet

148

253

169

138

0

0

0

0

317

391

Sundsvalls
tidning

217

197

159

117

160

115

174

96

710

525

SR P4

49

12

58

15

44

12

28

13

179

52

SVT Väster
norrland

95

29

54

21

88

18

78

16

315

84

62

0

217

Sundsvalls
Nyheter
Totalt

0

0

0

89

0

66

0

509

491

440

380

292

211

280

187 1 521 1 269
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I Karlstad köpte den stora NWT-koncernen upp den
socialdemokratiska konkurrenten Värmlands Folk
blad 2017. Den drivs nu vidare som en självständig
tidning, men administration och annonser samordnas
i koncernen. Analysen visar att affären inte inneburit
någon större förändring i det medieinnehåll som
möter värmlänningarna. Antalet artiklar har minskat
något, men då mest i den större NWT. På flera ämnes
områden har tidningarna blivit mer lika, till exempel
i politikbevakning och livsstilsjournalistik. Däremot
har VF kvar sin profil på en stark sportbevakning.
Antalet lokala nyheter har minskat något i Karlstad
mellan 2014 och 2018, en minskning som nästan helt
faller på NWT medan VF gör ungefär lika många
lokala nyheter.
Tabell 2. Antal artiklar/inslag i medierna i Karlstad

Web

Analog

Web

Analog

Web

Analog

Totalt

Analog

2018

Web

2016

Analog

2014

Web

2007

0

191

71

130

101

124

121

96

179

541

Nya
Wermlands-
tidningen
(NWT)
185

206

183

161

225

141

173

126

766

634

SR P4
Värmland

49

15

56

10

44

16

30

11

179

52

SVT
Värmland

47

21

72

18

82

18

78

17

279

74

Totalt

281

433

382

319

452

299

402

250 1 517 1 301

Värmlands
Folkblad
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Även i Karlstad har det skett en övergång till online
publicering, och papperstidningarna är betydligt fatti
gare på nyheter. Mest gäller detta Värmlands Folkblad
som nästan halverat antalet nyheter på papper.
Analysen visar att mediestruktur har betydelse. Om
en tidning läggs ner försvinner nyhetsproduktion utan
att den tas upp av andra. Mångfalden blir mindre i den
lokala nyhetsbevakningen, och detta kompenseras
inte av den nya gratistidningen i Sundsvall. Däremot
verkar ägandet ha mindre betydelse, i alla fall när det
gäller Karlstad och NWT-koncernen. Där har de båda
tidningarna blivit mer lika i omfång och på en del
ämnesområden, och det är den större NWT som mins
kat antalet nyheter mest medan Värmlands Folkblad
skurit ner mest på webben.
En jämförelse med den tredje regionen i innehålls
analysen, Västerås, styrker detta konstaterande. Där
har mediestrukturen varit oförändrad sedan 2007 och
antalet producerade nyheter är också ungefär det
samma. Både public service och dagstidningen VLT
har minskat sin produktion något (mellan 15 och 20
procent) medan gratistidningen Västerås tidning som
kommer varje vecka erbjuder fler nyheter på sin webb.
Totalt har antalet nyheter i Västerås ökat något, men
samtidigt har publiceringen gått över till webben. VLT
har halverat antalet nyheter i papperstidningen.
Mediestruktur har också betydelse för i vilken
mån publiken tar del av dessa nyheter. I Sundsvall
hade de båda tidningarna en hushållstäckning på 58
procent sammanlagt under 2014 (45+13 procent).
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Fyra år senare finns bara Sundsvalls Tidning kvar
och hushållstäckningen har sjunkit till 41 procent av
hushållen. Nästan vart femte hushåll har slutat med
prenumererad tidning på fyra år. Även i Karlstad sjun
ker den stora NWT n
 ågot från 44 till 38 procent. Men
inräknat Värmlands Folkblad (som har nio procent av
hushållen) täcker de båda tidningarna ändå 47 procent
av hushållen.
Sundsvall har inte blivit betydligt fattigare bara på
lokala nyheter när Dagbladet lades ner, utan också på
lokala tidningsläsare.
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Komikern som
nyhetsförmedlare
Sara Ödmark*

När komikern Ola Söderholm tar sig an en pågående
mediedebatt om flygvägran i podcasten Lilla Drevet i
januari 2018, levererar han skarp kritik mot sina forna
kollegor i journalistkåren. Svenska journalister besitter enligt honom en gränslös slapphet och inkompetens
i klimatfrågan och har misslyckats med att förklara
för publiken att alla frågor, må det så vara migration,
internationella konflikter eller konsumtionskultur,
numera är klimatfrågor. I sin monolog utgår han från
filosofen Descartes reduktionism och väver in koncept
som psykoanalys, kolonialism, statusmarkörer, kapitalism, slaveri, ekologisk medvetenhet och radikal etik
innan han landar i slutsatsen att flyga är rasism. ”I alla
fall rasism på samma vis som det var rasism att handla
socker på 1800-talet”.
Digitaliseringen och intåget av de sociala medierna
har medfört ett nytt sätt att kategorisera medier på,
där man skiljer mellan vertikala och horisontella
medier. Vertikala medier är traditionella medier som
* Sara Ödmark är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid
Mittuniversitetet.
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fortfarande riktar sig mot en bred publik med innehåll av generell karaktär, medan horisontella medier
är mer specifika medieaktörer som skapar begränsade
gemenskaper kring sitt innehåll. Vertikala medier är
fortfarande viktiga informationsbärare och formar
den publika nyhetsagendan (Djerf-Pierre & Shehata,
2017), medan horisontella medier – där många podd
radioprogram kan sägas ingå – bidrar med snävare
community-agendor. (McCombs, Shaw, & Weaver,
2014; Ninkovic´-Slavnic´, 2016; Vargo, Guo, McCombs,
& Shaw, 2014). Komiker som deltar i samhällsdebatt
kan vara exempel på aktörer i horisontella medier, där
de kommenterar och omgestaltar nyheter ur v ertikala
medier. Exemplet Ola Söderholm kan illustrera två
samtida trender: 1), det fragmenterade medielandskapet där nya eller nygamla medieformer som podcasten
kan hitta en nischad publik, och 2), en ständigt förd
uppmärksamhetskamp om publiken där alternativa
röster mer inriktade mot underhållning har möjlighet
att verka opinionsledande. Just podcasten Lilla Drevet
är numera insomnad, men Söderholm och hans likar
fortsätter kommentera samtiden i nya projekt.
När den amerikanske professorn Cass R. Sunstein
reflekterar över det nya medielandskapet i sin bok
#Republic från 2017, nämner han det han kallar
för ”Jon Stewart-strategin”, döpt efter den tidigare
programledaren för satirprogrammet The Daily Show.
Denna strategi går ut på att ta lösryckta uttalanden,
bilder eller filmklipp på politiska motståndare ur sin
kontext för att förlöjliga dem eller på annat sätt framställa dem i dålig dager. Men är det en rättvis bild av
komikerns funktion i samhällsdebatten?
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Skiljer sig komikerns nyhetsgestaltning från den
traditionella journalistens, och i så fall på vilket sätt?
Detta undersöktes i en jämförelse mellan det journalistiska materialet i Institutet för Mediestudiers innehållsanalys och en liknande innehållsanalys av två
humoristiska poddradioprogram som kommenterar
nyheter och aktualiteter: tidigare nämnda Lilla Drevet
och Sveriges Radios satirprogram Tankesmedjan.
Materialet är hämtat från 2016.
Ur Institutet för Mediestudiers material p
 lockades
två nyhetstyper fram: de vertikala medierna vilket
innebar en totalbild av alla medier som innefattades
i studien, eftersom de alla tillhör traditionella eta
blerade nyhetsmedier. För jämförbarhetens skull
selekterades också kategorin riksradio ut, eftersom
både Lilla Drevet och Tankesmedjan är ljudmedier
tänkta för en nationell publik. Detta gav oss tre nyhets
gestaltningar att jämföra: de vertikala mediernas, riksradions och den politiska humorns. Det visade sig att
när det g äller ämnen liknade de tre nyhetsagendorna
varandra. P
 olitik var det dominerande ämnet i alla tre
materialen, följt av sociala frågor och brott för den
vertikala medieagendan, kultur och brott för riksradio
och sociala frågor och kultur för komikerna. Trots att
komikernas fokus var underhållning snarare än information föredrog de inte vad som brukar benämnas
som ”mjuka” nyheter över ”hårda” nyheter (Reinemann, Stanyer, Scherr, & Legnante, 2011). De enda
kategorier som saknades på komikernas agenda var
olyckor/katastrofer och väder, annars innehöll alla tre
agendor en liknande mix av nyhetsämnen.
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Det nyss nämnda handlar om vad som rapporteras. En ytterligare dimension av nyhetsgestaltningen
handlar om hur nyheterna framställs, och här kan
man undersöka om en nyhet är episodisk eller tematisk och huruvida den presenteras utifrån individuell
eller samhällelig nivå. En episodiskt gestaltad nyhet
fokuserar på enskilda händelser, personer eller uttalanden m
 edan en tematiskt gestaltad nyhet har ett
bredare perspektiv och kan inkludera jämförelser över
tid. Individuella nyheter rör sig endast på personnivå,
medan nyheter på samhällsnivå lyfter perspektivet
till mer allmängiltig relevans. Resultaten av den jäm
förelsen presenteras i figur 1 och 2, där man kan se
intressanta skillnader mellan de tre materialtyperna.
Figur 1. Episodisk eller tematisk gestaltning
i olika medietyper, 2016 (procent)
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Kommentar: Vertikala medier, n = 5 119; riksradio, n = 103; politisk humor, n = 104.

Komikernas gestaltning var oftare tematisk och på
samhällsnivå, både jämfört med de vertikala medierna
i stort och med riksradio-materialet. En närstudie av
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innehållet i gestaltningarna visade att båda programmen som ingår i det komiska materialet var bättre än
traditionell nyhetsjournalistik på att nämna berörda
beslutsfattande myndigheter, referera policy-beslut
och inkludera drabbades perspektiv i sin nyhetsgestaltning. Tankesmedjan låg på ungefär samma nivå som
riksradio gällande hur frekvent man presenterade två
olika samhällsaktörers perspektiv, medan Lilla Drevet
gjorde detta nära dubbelt så ofta. En förklaring till
skillnaderna kan vara att komikerna i det valda undersökningsmaterialet har en mer nyhetskommenterande
roll än en nyhetsförmedlande roll, men att komikern
skulle ha för vana att rycka saker ur kontext stämmer
alltså inte. I varje fall inte dessa komiker.
Figur 2. Gestaltning på individuell nivå eller samhällsnivå
i olika medietyper, 2016 (procent)
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Kommentar: Vertikala medier, n = 4 829; riksradio, n = 99; politisk humor, n = 104.

De tydligaste skillnaderna mellan det journalistiska
och det humoristiska materialet fann vi i det som
Reinemann kallar nyhetsstil-dimensioner, det vill säga
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om nyheten gestaltas på ett personligt eller opersonligt
sätt och huruvida gestaltningen är känslosam eller inte
(Reinemann m fl., 2011). Exempel på personlig gestaltning kan vara att formulera sig i ”jag”-form eller inkludera egna åsikter, och en känslosam gestaltning kan
innebära att använda värdeladdade ord och dramatiseringar. I stort sett alla nyheter framställdes personligt
av komikerna (95 procent) och nio av tio nyheter presenterades med känslomässiga inslag. Motsvarande
siffror för de vertikala medierna var runt 20 procent,
både för personlig och känslosam gestaltning, och sex
procent för riksradio. Detta överensstämmer med de
journalistiska idealen om objektivitet och saklighet
som är särskilt framträdande i public service-medier
(vilket all riksradio tillhör i denna undersökning)
(Deuze, 2005).
Det finns naturligtvis begränsningar i denna jämförelse. Variablerna är trubbigt översiktliga och Tanke
smedjan sändes vid tiden för undersökningen dagligen
måndag till torsdag, medan Lilla Drevet publicerades
veckovis, vilket ställer den senare något utanför den
dagliga nyhetscykeln och kan förklara vissa resultat.
Men sett över hela studien (som innehåller fler faktorer än som presenteras här) var det överlag mindre
skillnader mellan de båda humorprogrammen än det
var mellan dem och det journalistiska materialet, vilket innebar att skillnaderna i gestaltning ändå kan
sägas handla mer om yrkesroll och funktion än om
produktionsvillkor och format. Den komiska nyhetsgestaltningen framstod i resultaten som en blandning
av ”hård” och ”mjuk” nyhetsgestaltning: i flera aspek-
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ter var den bättre än traditionell nyhetsjournalistik
på kontextualisering och politisk relevans, men med
en avsevärt mer personlig och känslomässig presentation. Det senare stärker uppfattningen om dem som
aktörer i samhörighetsskapande horisontella medier,
och kanske är komikern med det personliga tilltalet
i det intima, nischade podcastmediet ett av de bästa
exemplen på de nya gemenskapsbyggande horison
tella aktörerna i dagens medielandskap.
Den som vill läsa mer om denna undersökning
kan söka sig till tidskriften Journalism, där studien
är publicerad under rubriken ”Making news funny:
Differences in news framing between journalists and
comedians” (Ödmark, 2018).
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Medier om medier –
en ovanlig kvantitativ
översikt av svenska mediers
bevakning av sig själva
Torbjörn von Krogh och Göran Svensson*

Detta är en ovanlig text. Ovanlig i den meningen att
artiklar och inslag om journalistik och medier i nyhets
medierna väldigt sällan mäts och analyseras. Vi har i
varje fall inte kunnat hitta något jämförelsematerial
till denna genomgång.
En av oss (Torbjörn von Krogh) deltog 2005 i en
inter
nationell konferens om mediejournalistik i
Schweiz. Den handlade främst om att mediers bevak
ning av medier föreföll ha minskat sedan toppåren
runt IT-boomen vid millennieskiftet (Egli von Matt
med flera, 2006). Studier av mediejournalistik handlar
ofta om utövarna, mediejournalisterna (se till exempel
Fengler, 2003), och den uppfattas vara ett av många in
* Torbjörn von Krogh disputerade på en avhandling om media accountability (där journalistik om medier ingår) efter ett yrkesliv som repor
ter och redaktör. Knuten till Mittuniversitetet, redaktör för Mediehistorisk årsbok. Göran Svensson är universitetslektor i medie- och
kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet. Han forskar bland
annat om mediekritik, förtroende för medier och digitala nyhetsmediers
trovärdighet bland unga.
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strument som bidrar till att hålla medier ansvariga för
kvalitet i prestation och bidrag till samhället (Eberwein
med flera, 2011, s. 12–13).
Med tanke på den pågående debatten om mediernas
och journalistikens situation och funktion är området
väl värt att uppmärksamma.
Översikt av resultat

Medieområdet har ingått i samtliga fyra omgångar av
Institutet för mediestudiers innehållsstudie, men detta
är första gången som någon närmare beskrivning och
analys av publiceringarna inom området har gjorts. I
rapporten över resultat från 2007 och 2014 (där Väs
terås inte ingår i materialet, Truedson 2016 s. 11, 16)
redovisas att 1 procent av publiceringarna finns inom
medieområde i tryck/etermedia och 2 procent på web
ben. 2016 och 2018 har förhållandet kastats om och
webben har den mindre andelen p
 ubliceringar.
Tabell 1. Antal publiceringar inom ämneskategorin medier
och andel av totalt antal
Årtal

Antal
publiceringar

Procent av alla
publiceringar

Totalt antal
publiceringar

2007

68

1,2

5 474

2014

78

1,4

5 631

2016

81

1,6

5 119

2018

58

1,2

4 809

Summa

285

Medelvärde

71

21 033
1,4
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5 285

I hela materialet handlade 285 publiceringar om me
dier och dessa publiceringar utgjorde i genomsnitt
1,4 procent av undersökningsmaterialet från alla
fyra åren. Vid den andra och tredje undersöknings
omgången ökade andelen publiceringar något, men i
den senaste undersökningen har antalet publiceringar
om medier minskat, fast andelen landar på samma
nivå som vid den första undersökningen.
En första observation är att medieområdet, liksom
många andra specialområden, får ganska liten upp
märksamhet i dagsjournalistiken. Variationen över
och mellan åren verkar vidare inte vara stor och vi kan
inte av det studerade materialet dra några säkra slut
satser om trender – även om vi ser en minskning 2018.
De trender som redovisas i Tabell 2 är alltså inte statis
tiskt belagda utan en kvalitativ bedömning.
Medieområdet behandlas främst i rikstidningarna
samt i regional- och lokaltidningarna. Behandlingen i
radio eller TV är på en lägre nivå. Den mest framträ
dande bevakningen hittar vi i kvällstidningarna, men
lite mer omfattande bevakning finns också i två natio
nella morgontidningar och i en lokaltidning.
En närmare analys av hur utvecklingen ser ut över tid
visar att flera av de nationella tidningarna har minskat
sin bevakning av medieområdet. Vi ser tecken till att de
lokala medierna, och främst de lokala dagstidningar
na, skriver något mer om mediefrågor.
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Tabell 2. Topp tio medier om medier

Titel

Procent av
medie
nyheter
N = 285

Trend

2007
antal

2014
antal

2016
antal

2018
antal

1

Expressen

14

Sjunkande

14

10

9

6

2

ST

11

Ökande

4

8

11

8

3

Aftonbladet

11

Sjunkande

7

11

9

3

4

SvD

10

Sjunkande

9

15

2

2

5

Metro

10

Sjunkande

8

7

8

4

6

DN

6

Stabil

3

5

5

3

7

NWT

5

Ökande

2

2

3

8

8

VF

4

Stabil

2

4

5

2

9

VT

4

Ökande

2

-

4

4

10

VLT

3

Stabil

3

1

3

2

Position

Anmärkning: ST=Sundsvalls tidning, SvD=Svenska Dagbladet, DN=Dagens Nyheter,
NWT=Nya Wermlands Tidning, VF= Värmlands Folkblad, VT= Västerås Tidning, VLT=
Vestmanlands läns tidning

Bland skribenterna finns en stark överrepresentation
av män och om vi ser till dem som angetts med namn
eller bild förekommer män mer än dubbelt så ofta som
kvinnor (69/31). Här skiljer sig medieområdet tydligt
från det samlade materialet där fördelningen mellan
män och kvinnor är jämnare (55/45). I bara några få
fall har manliga och kvinnliga upphovspersoner sam
arbetat. Medieområdet kan sägas vara ett manligt
bevakningsområde.

156 | Torbjörn von Krogh och Göran Svensson

Form och innehåll

Mediepubliceringarna följer i stort mönstret för hel
heten vad gäller omfång i mätningen 2018. Värt att
notera är dock att medieområdet vare sig har de riktigt
korta eller långa formaten representerade. Texterna
följer även det övergripande mönstret vad gäller
fokusering på enskilda händelser eller ö
 vergripande
mönster/
sammanhang, fyra av fem är episodiska
och en av sju är tematiska. Tidsmässigt ligger fokus
på samtiden och den geografiska nivå som främst be
handlas är den nationella (48 procent). Regionala och
lokala ämnen tas också upp i betydande omfattning
(27 procent) och de internationella i mindre utsträck
ning (12 procent). Här skiljer sig medieområdet tyd
ligt från det övergripande resultatet där de lokala och
regionala nivåerna är vanligast (40 procent), där den
nationella nivån har näst störst andel (25 procent) och
där den internationella nivån även kommer relativt
högt (22 procent).
Det har dock skett en förändring över tid som inne
bär att det lokala/regionala får mer u
 ppmärksamhet,
från 31 procent 2007 till 41 procent 2018. De fem
lokala/regionala dagstidningar som publicerar mest
mediematerial och som hamnar på topp tio (ST, NWT,
VF, VT och VLT) har också en stark inriktning mot
lokal/regional nivå under 2016 och 2018 – 66 procent av
publiceringarna handlar om denna nivå. De fem stor
stadsmedierna har minskat sin andel från 41 procent
2007 till 18 procent 2018, medan de fem regionala
medierna ökat från 13 procent 2007 till 24 procent 2018.
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Nyheter och opinionsbildning om medier har dock
fortfarande ett huvudsakligt fokus på den nationella
nivån i det undersökta materialet under alla fyra åren,
trots att flertalet medier är lokala eller regionala. Den
internationella utblicken är begränsad och fokus ligger
tydligt på svenska medier.
Den stora majoriteten av publiceringar, nyheter och
opinion, är egna (ca 70 procent) och ingen annan kate
gori kommer i närheten av denna nivå. Nyhetsbyrå
material och externa opinionsbildare förekommer
också men med andelar som ligger mycket lågt (7
respektive 5 procent). Cirka en femtedel av publice
ringarna har ingen angiven källa.
Texterna om medier har något mer personliga inslag
än texterna överlag, 29 procent jämfört med 20 pro
cent i hela materialet, och de är även något mer känslo
samma än texterna överlag, 32 procent jämfört med 26
procent. När det gäller tonen i artiklarna så stämmer
de överens med det samlade materialet vad gäller nega
tiva och neutrala publiceringar, men de p
 ositiva publi
ceringarna är en aning mer förekommande (18 procent
framför 13 procent).
Aktörer

Samhällsaktörer framträder i färre än 10 procent av
publiceringarna, beslutsfattande myndigheter är än
mindre förekommande och medieområdet framstår
inte som något politiskt område för beslutsfattande.
Detta stärks vidare av variabeln politiska beslut/plan
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som bara förekommer i 5 procent av publiceringarna.
Berörda aktörer har ytterligare ett steg svagare repre
sentation och finns bara med i ca 2 procent av publi
ceringarna. Överlag har medieområdet lägre siffor än
hela materialet när det gäller politik, politiskt beslut
fattande och deltagande. Medieområdet framställs
inte som något tydligt politikområde, om ens som ett
politikområde. Undersökningen kartlägger också om
publiceringar främst har samhällsrelevans eller indivi
duell relevans och här stämmer resultatet från medie
området väl överens med hela materialet; var tredje
publicering bedöms ha samhällsrelevans och varannan
publicering individuell relevans.
Två typer av källor är mer framträdande i medie
publiceringarna. Den första är journalister och medie
analytiker som förekommer i knappt 20 procent av alla
mediepubliceringar. Inom detta område är de starkt
överrepresenterade då de bara utgör 3 procent av käl
lorna i hela materialet. Källor inom PR och reklam är
istället mycket mindre använda i medierapporteringen
och förekommer bara i 1 procent av publiceringarna,
medan de däremot i hela materialet finns med i 3 pro
cent av publiceringarna.
Den andra typen av källa som är mer förekom
mande är näringslivsföreträdare av olika slag (små
företagare, VD, etc) som finns med i 13 procent av
mediepubliceringarna. Denna kategori är inte lika
överrepresenterad, som journalisterna, då de i hela
materialet framträder i 8 procent av publiceringarna.
Den förhållandevis höga representationen av närings
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livsföreträdare kan jämföras med en låg representation
av politiker – bara i ca 2 procent av publiceringarna.
När det gäller myndighetspersoner så förekommer
dessa bara i 1 procent av publiceringarna på central
och lokal nivå – jämfört med 3 respektive 8 procent i
hela materialet . Det förefaller som om medieområdet
bevakas mer som en ekonomisk än en politisk ange
lägenhet i de studerade medierna. Än mindre utgör
medieområdet en fråga för internationell politik och
i endast en artikel förekommer en utländsk politiker
som källa.
Oberoende experter (till exempel forskare) före
kommer i cirka 4 procent av publiceringarna och unge
fär samma närvaro har kulturpersoner och kultur
företrädare. En grupp som är än svagare företrädd är
frivilligorganisationer och NGO:s som förekommer
som källa i färre än 2 procent av publiceringarna.
Privatpersoner är den tredje mest förekommande
gruppen av källa i mediematerialet och de finns med i
7 procent av publiceringarna, vilket utgör en något
lägre representation än i hela materialet.
Manliga källor är något vanligare än kvinnliga
källor inom medieområdet, men balansen ligger inom
jämställdhetsintervallet (40/60).
Sammanfattningsvis är det källor som hör hemma
i journalistik och inte reklam eller PR som kommer
till tals. Det är vidare en tonvikt på ekonomiska frå
gor och aktörer snarare än politiska frågor och regle
ring via politiska beslut eller myndigheter. Enskilda
personer är inte särskilt väl företrädda och inte heller
frivilligorganisationer.
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Engagemang och kritik

I vilken utsträckning engagerar då medieområdet
läsare och användare? I fem av publiceringarna har
medborgare deltagit, vilket motsvarar den nivå som
finns i hela materialet. När det gäller användarnas
interaktion skiljer sig inte medieområdet från hela
materialet, men det finns ingen publicering som gene
rerar mer än 7 763 interaktioner, vilket placerar om
rådet långt under de mest interaktiva publiceringarna
(över 100 000).
Majoriteten av publiceringarna är beskrivande,
liksom i hela materialet, men mediepubliceringarna
är i högre grad tolkande – 40 procent jämfört med 28
procent överlag. En liknande skillnad ser vi vad gäller
typen av publicering i data från 2018. Merparten av
publiceringarna utgör nyhetsjournalistik – 75 procent
inom medieområdet och 85 procent i hela materialet
– men inom medieområdet är opinionsjournalistiken
mer framträdande och den utgör här en fjärdedel.
Det journalistiska förhållningssättet är huvudsak
ligen neutralt även inom medieområdet. Antalet kri
tiska publiceringar är inte heller fler än snittet,
tvärtom är det istället något fler positiva eller mark
nadsförande artiklar om medier i de studerade medi
erna. I absoluta tal är det 18 säljande och 17 under
sökande/kritiska publiceringar.
En närmare studie av de 17 publiceringar som klas
sats som undersökande/kritiska visar att dessa publice
rats av sex redaktioner: Aftonbladet (5), SvD (5), DN (3),
Metro (2), Expressen (1) och Värmlands Folkblad (1).
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Publiceringarna är inte jämnt fördelade över tiden
utan flertalet är publicerade 2014 (10 st) och 2016 (6 st).
Vad gäller genre är endast tre av publiceringarna
nyhetsjournalistik och 14 opinionsjournalistik. Två av
nyhetstexterna handlar vidare om karantänsreglerna
inför riksdagsval inom public service och den tredje om
internet och åsiktspolarisering genom filterbubblor.
De har vidare ett mycket tydligt fokus på den natio
nella nivån och 14 av publiceringarna behandlar denna
nivå. Tre publiceringar tar upp internationella frågor
och ingen behandlar de lokala eller regionala n
 ivåerna.
Den ovan rapporterade inriktningen på svenska m
 edier
i en nationell kontext är mycket tydlig när det gäller
undersökande/kritiska publiceringar.
En slutsats som kan dras är att den kritiska och
undersökande bevakningen av medieområdet är svag
inom svensk nyhetsjournalistik. Ingen av de tre nyhets
artiklar som finns i materialet kan klassas som ett
omfattande undersökande nyhetsarbete. Än mer upp
seendeväckande är att den kritiska blicken på medier,
journalistik och nyheter främst kommer till uttryck
inom opinionsjournalistiken. Den mer djupgående
och väl underbyggda granskningen av journalistiken
äger inte rum i de medier som studerats i denna under
sökning. För att hitta den måste vi istället vända oss
till fackjournalistiken – särskilt specialprogram inom
radio samt branschtidningar – på papper och nät.
Metodreflektion och publiceringar på webben

I den tidigare rapporten av undersökningen 2007 och
2014 (Truedson 2016) förekom mediematerialet i
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s törre utsträckning i form av publiceringar på webben
än i övriga distributionsformer. Här har det dock skett
en omsvängning och både 2016 och 2018 var andelen
större i de analoga medierna. 2016 var andelen av det
analoga materialet drygt 2 procent och drygt 1 pro
cent av det digitala och 2018 var andelarna 1,6 procent
respektive 1 procent.
Redovisningen ovan bygger på ett litet material och
det krävs stor försiktighet vid tolkningen. En närma
re och mer kvalitativ granskning av innehåll, former
och aktörer är angelägen. Det är något som vi avser att
återkomma till i ett fortsatt arbete som bygger på data
från undersökningen.
Avslutning

En första sammanfattande iakttagelse är att den
svenska nyhets- och opinionsjournalistiken om medier
har ett fokus på den nationella nivån, trots att studien
omfattar en majoritet av lokala och regionala medier.
Här skiljer sig medieområdet från det 
generella
mönstret där publiceringar har en profil mot lokalt
och regionalt material. Medieområdet är också min
dre internationellt än materialet överlag.
Samtidigt ser vi att det i materialet från 2018 finns
en växande uppmärksamhet av lokala och regionala
mediefrågor, särskilt i några av de lokala och regionala
dagstidningarna. Omvandlingen av medielandskapet
får genomslag på alla nivåer – globalt, nationellt och
lokalt – dock kan vi i det tidigare materialet se en brist
i hur den lokala nivån behandlas. Siffrorna från 2018
visar på en utveckling mot en mer balanserad bevak
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ning där det lokala och regionala ges mer utrymme,
men den internationella nivån saknas fortfarande i
nyhetsbevakning och opinionsmaterial.
En andra iakttagelse är att de undersökande och
kritiska publiceringarna innehåller så lite av nyhets
journalistik – bara tre artiklar under fyra år och 24
studerade redaktioner. Inget större undersökande

arbete om medier finns representerat i den datamängd
som vi haft tillgång till. Sådan journalistik produceras
men kommer inte upp till ytan med de villkor för urval
som används i denna studie.
Kritik av och debatt om det svenska mediesystemet
förekommer, med public service som det viktigaste
ämnet i det studerade materialet. Kritiken och diskus
sionen sker dock inte som väldokumenterad och djup
borrande journalistik, utan som opinionsbildning på
debatt- och ledarsidor. Här finns alltså utrymme för
mer granskande journalistik om nyheter, journalistik
och medier.
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Så görs Mediestudiers
innehållsanalys
Karl-Arvid Färm*

Denna skrift baseras på en undersökning – benämnd
Mediestudiers innehållsanalys – som har gjorts av 26
olika medier, såväl riksmedier som medier från fyra utvalda regioner (Stockholm, Värmland, Västernorrland
och Västmanland).
Dessa 26 medier har hittills studerats under tjugoåtta slumpmässigt valda dagar, sju vardera från 2007,
2014, 2016 och 2018 i analoga respektive digitala upplagor. Alla 26 medier har om möjligt studerats i båda
dessa varianter. Ett par av medierna existerade endast
i antingen analog form eller digital form. De digitala
upplagorna bestod i samtliga fall av hemsidor, de
ana
loga bestod antingen av papperstidningar, TV-
sändningar eller radiosändningar. Den typ av studie
som görs är en kvantitativ innehållsanalys. Se kod
schema i appendix för lista över ingående medier.

* Karl-Arvid Färm har haft huvudansvaret för kodningen av Mediestudiers
innehållsanalys.
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Kvantitativ innehållsanalys

En kvantitativ innehållsanalys används när man vill
göra en systematisk analys av ett innehåll och därmed
kartlägga och studera viktiga skeenden. Dessa innehållsanalyser är ofta deskriptiva: de strävar efter att
spegla det faktiska innehållet så objektivt som möjligt.
De är även replikerbara: baserat på samma instruktioner och tillvägagångssätt ska undersökningen kunna
göras om och nå samma resultat.
En sådan undersökning genomförs genom att skapa ett kodschema med tillhörande instruktioner. Kod
schemat innehåller en grupp variabler utifrån vilka
det valda materialet läses och analyseras. Instruktionerna ska ge så exakt beskrivning som möjligt av vad
kodarna letar efter i var och en av variablerna. Tanken är att kodinstruktionerna ska vara så utförliga
att undersökningen ska kunna göras om med hjälp av
dessa och nå i stort sett samma resultat. Detta för att
skapa relevans och tillförlitlighet. En eller flera kodare
studerar sedan systematiskt varje enhet i det valda
materialet utifrån de valda variablerna.
Efter genomgång av tidigare forskning och diskussioner i forskningsprojektets arbetsgrupp konstruerades ett kodschema med tillhörande instruktioner som
innehöll relevanta variabler. Dessa kan ses i detalj i
appendix. För detta projekt har hittills kodats 21 033
analysenheter (vilket i det här fallet kan översättas till
artiklar eller TV/radio-inslag) av tre olika kodare.
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Datumurval

För varje år slumpades sju datum att studera fram. För
år 2016 och 2018 visste vi datumen i förväg och sam
lade in materialet när datumen väl inträffade.
För att få tillgång till digitalt material från 2007 och
2014 fick urvalet förhålla sig till vad som fanns tillgängligt och ibland frångå de slumpmässigt valda dagarna,
eftersom alla dagar inte fanns sparade. För att få tag
på det digitala materialet användes webtjänsten Wayback Machine (web.archive.com). U
 tifrån dessa fjorton datum valdes de närmaste datum som Wayback
Machine hade arkiverat för varje medium. I vissa fall
2007 fanns inte sju dagar arkiverade och då användes
de datum som fanns.
Följande tabell visar de tjugoåtta datum som slumpats
fram:
2007

2014

2016

2018

2007-03-19

2014-02-16

2016-02-03

2018-03-01

2007-04-06

2014-04-19

2016-04-22

2018-05-14

2007-05-13

2014-05-28

2016-07-11

2018-07-13

2007-06-03

2014-06-04

2016-08-09

2018-08-27

2007-07-04

2014-08-02

2016-09-27

2018-10-21

2007-11-12

2014-10-05

2016-10-28

2018-11-18

2007-12-24

2014-11-02

2016-12-14

2018-12-06

Dessutom har vissa medier startats eller stängts ner
under denna period. Sundsvalls Nyheter startades
inte förrän i slutet av 2007. Nyhetssidan Nyheter24
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har bara kodats 2016 och 2018 på grund av att den inte
sparats från de tidigare åren av Wayback Machine och
Dagbladet i Västernorrland lades ner 2015 och har därmed bara kodats under 2007 och 2014.
Efter denna process fanns upp till tjugoåtta datum
valda för varje medium som sedan kodades i både dess
digitala och analoga upplaga. Flera av tidningarna ges
inte ut dagligen utan en eller ett par gånger i veckan,
och i dessa fall valdes utgåvan som ”täckte” det valda
datumet (exempel: Mitt i Huddinge ges endast ut på
tisdagar. Om det valda datumet för Mitt i Huddinge
var fredagen 14 februari 2014 för att den digitala utgåvan fanns tillgänglig i Wayback Machine så kodades
därmed den analoga tidningen som gavs ut tisdagen
den 18 februrari 2014 eftersom den då ”täcker” tidsperioden onsdag 12 februari t o m tisdag 18 februari).
Samma sak gällde ifall en TV-sändning eller radio
sändning inte fanns tillgänglig (exempelvis visade
det sig att vissa nyhetssändningar sommaren 2014
hade ställts in p g a fotbolls-VM). Då kodades TV-
sändningen från dagen därpå.
Urvalsregler och undantag för analoga medier

Grundprincipen för kodningen av analoga medier var
att välja var tredje text som fanns i tidningen eller var
tredje inslag som fanns i TV- eller radiosändningarna
och koda dem utifrån kodschemat. Ett antal undantagsregler skapades för att inte koda material som inte
ansågs angeläget för undersökningens syfte. Nedan
följer en lista med dessa undantagsregler:
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• För att få en konsekvent kodning av alla analoga
medier så kodades endast huvudtidningen för alla
de analoga tidningarna. Alla former av bilagor valdes bort. Det finns ett antal orsaker till detta. Dels
arbetsbördan, där exempelvis Dagens Nyheter med
alla bilagor uppgår till närmare 100 sidor dagligen
vilket skulle ha utökat projektets storlek markant.
Dessutom fanns det inget säkert sätt att få tag på
alla bilagor från alla datum då en stor del av materialet kodades från diverse biblioteks mikrofilmsarkiv
och via PDF-scanningar.
• Alla former av annonser valdes bort.
• Diverse typer av inslag i en tidning ansågs ogiltiga för kodning. Exempel på dessa är s eriestrippar,
recept, ”Dagens citat”, ”Dagens fråga” (där man
endast skriver ut resultat från exempelvis en web-
undersökning utan längre förklarande text), dödsannonser (om det inte handlar om längre texter
som exempelvis beskriver personens liv), horoskop,
korsord, frågesporter, vitsar, väderkartor etc.
• TV-sidorna valdes konsekvent bort, med följden att
filmrecensioner och krönikor från dessa sidor inte
kodades. Utöver detta var den enda formen av längre
texter som valdes bort de fall där en tidning publicerade hela romankapitel som ”sommarläsning” el
dyl.
• I TV och radio valdes ytterst få inslag bort, egentligen bara introt som snabbt nämner vilka inslag som
kommer visas i programmet och eventuella reklam
snuttar för andra av kanalens program.
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Urvalsregler och undantag för digitala medier

För att göra urvalet från de digitala medierna var
grundprincipen att gå till det digitala mediets huvud
sida, exempelvis www.aftonbladet.se, och klicka på
var tredje länk som uppfyllde våra krav. Sedan kodades
artikeln eller videoinslaget som länkades. I ett flertal
fall, särskilt från 2007, hade inte Wayback Machine
sparat alla länkar. I dessa fall gjordes ett försök att
söka upp samma artikel på den nuvarande hemsidan,
vilket oftast fungerade när medierna hade egna databaser för sitt material (som exempelvis Aftonbladet)
men sällan fungerade när de inte har en liknande data
bas (som exempelvis TV4 som totalt har förändrat sin
hemsida ett antal gånger mellan 2007 och hösten 2015
när arbetet med undersökningen startade). Om en
artikel inte kunde hittas i mediernas egna sökmotorer
användes Google för ett ytterligare försök. De artiklar
som inte hittades med dessa sökmotorers hjälp kodades som MISSING, vilket betyder att de kommenterades med ordet MISSING och de flesta variabelfält för
dessa artiklar lämnades tomma. Kodaren fyllde i den
information kring artikeln som kunde anas från framsidan (oftast huruvida den hade en bild, huruvida ett
videoklipp var del av artikeln, och i vissa fall såsom
sport ansågs variabeln Ämne kunna kodas säkert även
från så lite information). Av 21 033 analysenheter har
1 479 st (7 %) kodats som MISSING.
Användandet av Wayback Machine ledde även till
ett flertal fall där artikeltexten fanns tillgänglig, men
bilder och videoklipp inte längre fungerade. I dessa fall
kodades variablerna om Bild- och Videoförekomst som
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att bild eller video förekom, men det gjordes också en
kommentar om att de inte längre fanns tillgängliga och
att den informationen inte hade kunnat tillgodogöras
för kodningen. Wayback Machine sparar aldrig video
filer och för många medier är det praxis att radera
videoklipp från hemsidan efter en viss tidsperiod för
att spara utrymme.
I de fall där ett videoklipp eller ljudklipp är inbäddat tillsammans med en textnyhet kring samma ämne
har de två kodats som en enhet.
Nedan följer en lista med undantagsregler för de
digitala medierna. I alla andra fall har den artikel som
har länkats från huvudsidan kodats:
• Alla former av navigeringslänkar som endast för användaren till en annan sida med länkar (Sport, Kultur, Arkiv, Sök o s v) har valts bort. Detta inkluderar
även länkar till exempelvis informationssidor eller
kontaktlänkar som sällan ändras och som inte kan
anses tillhöra nyhetsrapporteringen.
• Alla länkar som markerats som någon form av
annons har valts bort.
• Alla länkar till en epost-adress har valts bort.
• Om mer än en vald länk leder till en och samma
artikel så har den kodats första gången som den
dyker upp och sedan valts bort (samma artiklar har
kunnat dyka upp både i det vanliga flödet, samt flera
gånger under rubriker som ”Senaste nytt”, ”Mest
delade nyheter”, ”Mest lästa nyheter” o s v). Om
en och samma artikel har dykt upp på flera olika
datum har den kodats flera gånger, men en kommentar har skrivits om att den har kodats tidigare
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•

•

•

•

(till exempel har Aftonbladet på sin huvudsida en
lista på länkar till alla krönikörers senaste text. En
av dessa krönikörer skrev inte en ny krönika under
en lång tid, så därför länkades det till hens senaste
text på flera datum).
Liksom i de analoga medierna har länkar till horoskop, korsord, seriestrippar, olika former av tester
(exempelvis av typen ”Hur mycket vet du om…”)
o s v valts bort.
Öppna chattar som används av mediets användare
för att kommentera nyheter har valts bort. Fråge
spalter som använder sig av chattar, där användare
exempelvis har fått ställa frågor till en expert som
mediet anlitat, har däremot kodats.
Alla länkar till hela videoprogram eller hela podd
avsnitt (audio) har valts bort. Många av medierna
har börjat producera egna podcasts eller egna program av typen panelprogram där avsnitten kan uppgå till 30 minuter eller längre och dessa har valts
bort. Detta gäller även länkar på exempelvis SVT
och TV4 som länkar till avsnitt från kanalens a ndra,
icke nyhetsrelaterade, program. Om däremot klipp
från ett panelprogram på Aftonbladet eller i SVT
har klippts ut och valts ut för att det exempelvis
kommenterar en nyhet eller specifik händelse så har
det varit med i undersökningen.
Som ovan nämndes har ett inbäddat videoklipp
eller ljudklipp vanligen kodats som del av en artikel. Undantaget till detta har varit i vissa fall, oftast
i Aftonbladet, när samma videoklipp har bäddats
in om och om igen i alla artiklar som berör en och
samma händelse. Exempelvis inbäddades samma
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videoklipp där Charlotte Kalla intervjuades efter att
ha vunnit sitt OS-guld i Sotji med alla artiklar som
rörde ämnet. Det gav en felaktig bild att låta samma
klipp påverka kodningen gång på gång, så därför
valde kodaren en av dessa artiklar (den där klippet
ansågs passa bäst) och kodade videoklippet som en
del av just denna artikel och ignorerade dess påverkan på resten av artiklarna som visade samma klipp.
• Det är viktigt att påpeka att länkar från en nyhetspartner som för användaren vidare till en annan
hemsida, exempelvis när Svenska Dagbladet och
Aftonbladet ibland länkar till varandras hemsidor,
INTE har valts bort. En variabel har handlat om
artikelns ursprung, där ett av alternativen har varit
”Insamlad/inbäddad från partner”. Flera av medierna har dessutom samarbeten med diverse fristående
bloggar eller specialsidor och dessa har behandlats på liknande vis (även om dessa oftare än andra
artiklar har varit MISSING då inte alla liknande
sidor upprätthåller egna arkiv).
Reliabilitetstest

För att garantera samstämmighet mellan de tre
kodarna genomfördes ett så kallat reliabilitetstest

på en del av materialet. Två olika mått användes för
att mäta 
reliabiliteten, ett snittat Holsti-mått och
Krippendorffs Alpha.
Holsti undersöker i hur många procent av fallen två
kodare håller med varandra i sina kodningar. Kodar
två kodare exempelvis samma 100 artiklar så kan man
sedan mäta i hur många procent av fallen (per variabel)
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de håller med varandra. För acceptabel reliabilitet ska
kodarna i de flesta fall hålla med varandra i 80 procent
av fallen (vilket skrivs ut som 0.8). Det finns undantag
där ett lägre mått är acceptabelt som exempelvis när en
variabel har många olika svarsalternativ (majoriteten
av variablerna i den här undersökningen har tre svars
alternativ, men i exempelvis variabeln om Nyhetsämne
fanns femton olika alternativ). Själva Holsti-måttet
kan alltså bara mätas mellan två olika kodningar, så
i ett fall som detta med tre kodare tar man fram ett
Holsti-mått för Kodare 1 och 2, ett mått för Kodare
1 och 3 och ett för Kodare 2 och 3. Snittet av dessa tre
mått blir det slutliga, snittade måttet. I det här fallet
kom samtliga variabler att ha ett mått på över 0.8 enligt
det snittade Holsti-måttet.
Krippendorffs Alpha är ett mer komplicerat mått
som tar in i beräkningen hur vanligt förekommande ett
variabelvärde är för att försäkra att kodarna verkligen
plockar upp detta variabelvärde när det väl förekommer. För att visa hur det fungerar kan man tänka sig
följande exempel:
• I exemplet finns två variabler som har kodats i
100 fall av två kodare. Båda variablerna har svars
alternativen ”Ja” och ”Nej”.
• I den ena variabeln är det ”korrekta” svaret ”Ja” i
50 av fallen och ”Nej” i 50 av fallen. Då påverkas
inte reliabiliteten nämnvärt enligt Krippendorffs
Alpha om en kodare vid ett tillfälle kodar annor
lunda än den andra kodaren. Ett misstag kommer
inte p
 åverka den huvudsakliga statistiken.
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• I den andra variabeln är det ”korrekta” svaret ”Ja” i
98 av fallen och ”Nej” i 2 av fallen, alltså är det ena
alternativet betydligt mer ovanligt förekommande.
Då blir det enligt Krippendorffs Alpha-måttet
extra viktigt att båda kodarna kan identifiera svars
alternativet ”Nej” när det väl dyker upp, för annars
blir variabeln meningslös. Om en kodare missar en
av de två ”Nej”-fallen påverkar det reliabiliteten
nämnvärt enligt Krippendorffs Alpha.
• I båda dessa exempel har de kodarna alltså svarat
lika i 99 fall av 100 och båda exemplen skulle få ett
Holsti-mått på 0.99.
• Men på grund av att Krippendorffs Alpha beräknar variablernas förekomst skulle de två exemplen
få väldigt olika mått enligt den metoden (0.98 i det
första exemplet, 0.66 i det andra exemplet).
För Krippendorffs Alpha brukar ett värde på 0.6
anses nödvändigt för att garantera reliabilitet för en
variabel. I vårt interkodartest föll 9 av 39 variabler
under ett Krippendorffs Alpha-värde på 0.6. I och med
de höga snittade Holsti-måtten för dessa variabler
har de a nvänts i rapporten. 112 artiklar ingick i detta
första test.
Kodningen av materialet från 2007, 2014 och 2016
pågick utan större avbrott under ett och ett halvt års
tid och dessa tidigare nämnda reliabilitetstest ansågs
vara giltiga för all denna kodning. När projektet s edan
skulle uppdateras med materialet för 2018 så hade
det skett en längre paus i arbetet och endast en kodare
jobbade nu med projektet. Då utfördes ett y tterligare
reliabilitetstest på 100 artiklar för att försäkra att
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odningen höll fortsatt god kvalitet. Resultatet av
k
detta test mättes med Holsti och alla variabler upp
nådde ett värde på över 0.8.
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Kodbok med definitioner
Urval: Sju slumpade datum från varje år. Vid det till
fälle då ett specifikt datum inte har funnits tillgängligt
har det närmast liggande datumet som funnits till
gängligt valts. För tidningar som släpps varje vecka har
det nummer valts som följer närmast inpå det slum
pade datumet.
Undersökningen inkluderar 26 medier, så väl natio
nella som från fyra utvalda regioner (Stockholm, Väst
manland, Västernorrland och Värmland) i såväl ana
loga (tryck/radio/TV) som webb-versioner. I ett fåtal
fall existerar endast den ena eller den andra versionen.
I resten av texten kommer såväl webbartiklar, tid
ningsartiklar som inslag från radio och TV att om
nämnas under samlingsnamnet ”enheter” för att s lippa
den klumpiga frasen ”artiklar/inslag”.
Var tredje enhet har kodats. Så långt som det har
varit logiskt har kodningen börjat i det övre vänstra
hörnet av en webbsida eller en tidningssida och sedan
har kolumnerna följts nedåt. Vissa webbsidor delar
upp sina nyheter i tydligt indelade sektioner uppifrån
och ned och då har varje sektion kodats i tur och ord
ning. Om en artikel som redan har kodats dyker upp
igen i flödet samma dag har nästkommande artikel
kodats. TV- och radioprogram har kodats från början
till slut och då har varit tredje inslag valts.
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I vissa fall har en webb-artikel inte funnits tillgäng
lig trots att vi kunnat se länken till den från framsidan
(en bruten länk). I dessa fall har det som kunnat kodats
utifrån rubriken och eventuell bildsättning, men det
mesta har lämnats tomt och enheten har markerats
som ”Missing” i fältet ”Kommentarer”.
Principen vad gäller video/audio på hemsidorna har
varit att bara koda innehållet om det antingen är ett
fristående klipp eller om det handlar om exakt samma
nyhet som nyhetstexten. Det är nämligen vanligt före
kommande att ett medium lägger upp samma video
klipp på alla nyheter inom ett och samma ämne (en
video med titeln ”OS-översikt!” på alla artiklar som
berör OS t ex). Att låta denna video gång på gång på
verka kodningen vore inte önskvärt. Därför har ett
stort antal enheter fått kommentaren ”Videoklipp ej
kodat”. Det beror då på detta.
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Kommentarer
Huruvida enheten kommer från den analoga (papperstidning/ TV/ radio) eller den
webbaserade varianten av mediet.
Till vilken region mediet hör eller om det är ett medium som finns tillgängligt i hela landet
(”Riks”) eller om det är lokalmedier som tillhör något av de fyra utvalda områdena
(Stockholm, Värmland, Västernorrland eller Västmanland).

Huruvida den analoga versionen av ett medium är en nyhetstidning, ett TV-program, ett
radioprogram eller om mediet endast existerar som hemsida.

Vilket av de utvalda medierna som enheten kommer ifrån, oavsett det handlar om den analoga
eller webbaserade varianten.

Svarsalternativ

1. Analog
2. Webb

1. Riks
2. Stockholm
3. Värmland
4. Västernorrland
5. Västmanland

1. Tidning
2. TV
3. Radio
4. Endast webb

1. svt.se / Rapport
2. SR Ekot
3. Aftonbladet
4. Expressen
5. DN
6. SvD
7. TV4
8. Metro
9. Mitt i
10. Södermalmsnytt
11. SVT Stockholm
12. SR Stockholm
13. SR Värmland
14. SVT Värmland
15. VF
16. NWT
17. Dagbladet (Sundsvall)

Variabel

0. Analog/Webb

1a. Region

1b. Mediatyp

1c. Medienamn

ID-variabler
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Till vilket undersökningsår enheten hör: 2007, 2014, 2016 eller 2018.
Vilket datum tidningen trycktes, TV/radio-sändningen sändes eller från vilken dag webb-
upplagans framsida kodades. Ibland länkar webb-upplagorna till artiklar från tidigare dagar
men då refererar ändå datumet till den dag vars framsida har valts ut.
Varje artikel tillges ett individuellt ID-nummer där de första siffrorna är de samma som koden
för 1c. Medienamn, följt av ett fyrasiffrigt löpnummer. Första enheten från Rapport har fått
ID-nummer 10001 o s v
Rubriken på artikeln eller kort beskrivning av inslaget
URL:en till artiklar från webben (endast tillgängligt för 2018)
Antal ord i textartikel. Inkluderar ej rubrik och bildtexter. Inte heller t ex chattloggar eller s k
”direktrapportering” (endast tillgängligt för 2018)
Minuter och sekunder i videoinslag/audioinslag
Vid vilken tidskod i sändningen det valda inslaget startade
Vid vilken tidskod i sändningen det valda inslaget slutade
Den mediegrupp som äger tidningen eller TV/radio-kanalen.

Datum skrivet
i formatet
åååå/mm/dd

Löpnummer

Fritext

Fritext

Nummer

Nummer

Nummer

Nummer

Fritext

2b. Datum

3. ID-nummer

4. Rubrik

4b. URL

4c. Antal ord

4d. Medielängd

4e. Tidskod start

4f. Tidskod slut

5. Mediegrupp

Kommentarer

Fritt nummer,
fyra siffror.

18. Sundsvalls Tidning
19. SR Västernorrland
20. SVT Västernorrland
21. Sundsvalls Nyheter
22. SR Västmanland
23. SVT Västmanland
24. VLT
25. Västerås Tidning
26. Nyheter24

Svarsalternativ

2a. År

Variabel

182 | Kodbok med definitioner
Om medborgare på något sätt påverkat artikeln genom att skicka in privata bilder eller genom
att exempelvis text från privatpersoner i sociala medier används inom artikeltexten. Kommen
tarsfält under själva enheten eller möjligheten att dela enheten i sociala medier räknas inte.
Hur många interaktioner det anges att artikeln har fått på Facebook. Interaktioner är den
samlade mängden delningar + gilladen + kommentarer som en nyhet har fått. En tom ruta
antyder antingen noll delningar eller att delningsinformation inte alls fanns tillgänglig. Ett
flertal medier har uppdaterat sina hemsidor och då nollställs ofta denna information. Det
rekommenderas därmed ej att dra slutsatser utifrån vad som INTE delas och dylikt
Kommentarer
Hur många visningar/läsare denna artikel haft på webben (endast tillgängligt för vissa medier
2018)
Hur många lyssnare/tittare detta inslag hade på TV/radio (endast tillgängligt för vissa medier
2018)

1. Ja
2. Nej

Fritt antal

Svarsalternativ

Fritt antal

Fritt antal

8. Medborgar
journalistik

9a. Facebook-
interaktioner

Variabel

9b. Sidvisningar

9c. Analoga tittare

Huruvida ett eller flera video- eller ljudklipp förekommer i samband med enheten.

Förekommer en eller flera fotografiska bilder eller illustrationer i samröre med bilden. Detta
gäller även om en bild förekommer i samband med artikel-länken på en webbsidas framsida,
även om sedan själva artikeln inte har någon bild. Undantag för porträtt av exempelvis förfat
tare av krönikor där samma bild används vid varje artikel de skriver.

1. Minst en bild
2. Ingen bild

6. Stillbild

7. Video/ljudinslag 1. Video
2. Ljudinslag
3. Inget

Kommentarer

Svarsalternativ

Variabel

Formatvariabler
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Kommentarer
Vilket ämne en enhet anses beröra. I många fall självklart men ibland mer av en avvägning. Det
har gjorts en ansträngning att använda kategorin ”Annat” i så få fall som möjligt.
”Politik” måste beröra politiker eller den politiska processen till någon grad. Artiklar om
exempelvis sjukvård eller skola som inte nämner dessa landar snarare under ”Sociala frågor”.
Om de däremot nämner specifika lagförslag eller politiker som borde hantera dessa frågor är
det ”Politik”.
På liknande vis blir artiklar om enskilda brott kodade som ”Brott” medan diskussioner om
polisväsendet på ett högre plan och deras strategier för att bekämpa brott i samhället blir
”Sociala frågor”.
”Kultur” är ofta synonymt med det material som kan hittas på kultursidorna, men inkluderar
teater och bokrecensioner liksom diskussioner om kultur på ett bredare plan.
”Nöje” inkluderar TV och film, popmusik, skvaller om kändisar och saker relaterade till
kungahuset.
”Miljö” kan handla om exempelvis miljöförstöring men även helt enkelt om djurliv. Handlar
det om lagförslag för att rädda miljön landar det snarare under ”Politik”.
”Livsstil / träning” inkluderar även restaurangrecensioner, artiklar om resande, artiklar om
trädgårdsarbete eller inredning eller huvudsakligen personliga krönikor. Det kan även handla
om artiklar som berör privatpersoner och deras liv utan att det landar i någon annan kategori
(exempelvis ”Vi 5”-typen av frågor till privatpersoner på gatan eller sådant som brukar be
nämnas ”human interest”).
”Krig / konflikt” kan ibland vara svåravvägt från ”Politik” beroende på den grad som det
handlar om vilka politiska beslut som görs angående en konflikt. Terrordåd som beskrivs som
att vara en del i en pågående konflikt landar också snarare här än under ”Brott”.

Svarsalternativ

1. Politik
2. Näringsliv
3. Sociala frågor
4. Sport
5. Olyckor/katastrofer
6. Kultur
7. Nöje
8. Väder
9. Vetenskap/teknologi
10. Medier
11. Miljö
12. Brott
13. Livsstil/träning
14. Krig/konflikt
15. Annat

Variabel

10a. Nyhetsämne

Presentationsvariabler
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Kommentarer
Huruvida minst två olika aktörer som står emot varandra förekommer. Det kan handla om två
politiska partier, men även t.ex. arbetsgivare gentemot facket, sjuksköterskor gentemot poli
tiker eller andra varianter där två tydligt porträtterade aktörer inte delar samma uppfattning i
ett ämne. Båda behöver inte förekomma som källor förutsatt att bådas ståndpunkter klargörs
av texten.
Huruvida någon form av myndighet med förmågan att ta beslut kring den fråga som artikeln
handlar om förekommer. Det kan exempelvis handla om såväl riksdag eller regering som
kommunfullmäktige eller domstolar.
Huruvida någon form av plan eller politiska beslut som påverkar artikelns ämne gestaltas i
enheten. Det kan handla såväl om beslut som redan tagits och genomförts (”den nya policyn
har visat sig fungera”) eller beslut som diskuteras men inte har genomförts (”Moderaterna
kritiserar Socialdemokraternas förslag på att bygga en ny skola”).
Huruvida de aktörer förekommer som påverkas av besluten som diskuteras under 10d. Konkreta förslag och beslut. Exempelvis läkare eller patienter som berörs av neddragningar inom
vården, företag som påverkas av skatteplaner eller organisationer som får förändrade bidrag.
För att svara ”Ja” på denna variabel förutsätts det att man även svarat ”Ja” på variabel 10d.
Konkreta förslag och beslut.

Svarsalternativ

1. Förekommer
2. Förekommer ej

1. Förekommer
2. Förekommer ej

1. Förekommer
2. Förekommer ej

1. Förekommer
2. Förekommer ej

Variabel

10b. Samhälls
aktörer

10c. Besluts
fattande
myndigheter

10d. Konkreta
förslag och beslut

10e. Berörda
aktörer
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Kommentarer
Huruvida enheten handlar om sitt ämne på ett socialt eller individuellt plan. Enheter om
politiska förslag om t.ex. skatter eller lagar, eller för den delen om sjukvård eller byggprojekt
som kommer påverka ett helt samhälle anses beröra på ett socialt plan. Individuellt relevanta
enheter handlar oftast om ett eller ett par individer eller berör på ett individuellt plan (artiklar
om relationer eller heminredning t ex).
Exempel på bedömningar: Alla enheter som handlar om lagförslag som berör privatpersoner
anses ha en betydelse för samhället och kodas som socialt relevanta.
Handlar artikeln om lokala småföretag kodas det som individuellt. Artiklar om större företag
kodas som ”Övrig” om inte företagets utveckling påverkar samhället i övrigt på något vis
(uppsägningar t ex).
Sportartiklar om individuella idrottare (personporträtt) kodas som individuellt relevanta.
Artiklar om lag som vunnit eller förlorat kodas som ”Övrig”.
Filmrecensioner kodas vanligtvis som ”Övrig”.
Den episodiska inramningen innebär att medierna fokuserar på en enskild händelse, ett enskilt
uttalande eller en enskild person. Den tematiska inramningen placerar händelsen i ett bredare
och mer abstrakt sammanhang och gör jämförelser med andra händelser eller har ett längre
tidsperspektiv. Den tematiska inramningen är därmed vanligare i t ex ledare och debattartiklar
men den tematiska artikeln ska dock inte misstas för att alltid vara vinklad och tolkande. Det
kan också vara en artikel som följer en fråga över en längre tid, även om den behandlar materi
alet på ett objektivt sätt.
Här kodas huruvida artikelförfattaren tydligt låter sina personliga åsikter bli en del av enhe
ten. Är det författaren som bedömer aktörernas aktioner, oavsett det handlar om politiker,
idrottare, företag eller något annat? I så fall kodas enheten som ”Personlig”. Om inga tydliga
exempel på detta finns i texten kodas den som ”Opersonlig”.

Svarsalternativ

1. Individuell relevans
övervägande
2. Samhällsrelevans
övervägande
99. Övrig

1. Episodisk inramning
övervägande
2. Tematisk inramning
övervägande
99. Övrig

1. Personlig stil
övervägande
2. Opersonlig stil
övervägande
99. Övrig

Variabel

11a. Indviduell
relevans –
samhällsrelevans

11b. Episodisk
inramning
– tematisk
inramning

11c. Nyhets
presentationsstil
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Svarsalternativ

Huruvida enheten i helhet anslår en positiv eller negativ ton eller försöker hålla sig neutral.
Tydliga tecken på detta är hur händelseförlopp beskrivs (om något beskrivs som en ”succé”
eller ”katastrof”). Det behöver inte handla om journalistens egna ordval utan kan handla om
hur de utvalda källorna uttalar sig. Alternativet ”Neutral” är vanligare använt här då flertalet
artiklar ämnar hålla sig neutrala och inte ge vare sig en huvudsakligen positiv eller negativ
ton. Ett tankeexperiment som kan hjälpa i kodningen av denna variabel är huruvida artikelns
ämne skulle vara nöjd eller upprörd över hur hen beskrivs i artikeln (oavsett det handlar om en
politiker, affärsman, idrottsman o.s.v.).
Huruvida journalisten förmedlar en rak beskrivning av händelseförloppet eller huruvida hen
lägger in sina egna tolkningar av händelserna. Raka beskrivningar kodas som ”Övervägande
beskrivande” medan texter där författaren har gjort sina egna bedömningar kring t.ex. moti
vationer eller slutsatser kodas som ”Övervägande tolkande”.
Tillhör artikeln nyhets eller opinionsjournalism? Klassiska exempel på opinionsjournalism
inkluderar Ledare, Analyser, Recensioner och diverse Debattartiklar eller Insändare.

1. Övervägande negativ
2. Övervägande positiv
99. Neutral

1. Övervägande
beskrivande
2. Övervägande tolkande
99. Ej möjligt att avgöra

1. Nyhetsjournalistik
2. Opinionsjournalistik
99. Övrigt

11f. Journalistisk
stil

11g. Opinions
journalistik

Huruvida enheten ämnar att väcka känslor hos läsaren eller om den försöker hålla sig objek
tiv och känslofri. Detta kan samspela med att journalisten uttrycker sina egna känslor kring
ämnet (som i 11c. Nyhetspresentationsstil) men det kan även handla om att man istället låter
källor med tydliga åsikter och känslouttryck kring ämnet komma till tals.

Kommentarer

11e. Dominerande
tonalitet

11d. Känslomässig 1. Övervägande
– icke känslomässig känslomässig
rapportering
2. Övervägande icke
känslomässig
99. Övrig

Variabel
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På vilken geografisk nivå händelserna i enheten förekommer. I politiska fall oftast väldigt lätt
bedömt (nationell, internationell, kommunal eller landstingspolitik). I svårbedömda fall väljs
det bredare geografiska alternativet (artiklar om svenska lag i OS blir ”Internationell”, artiklar
om lokala lag i SM blir ”Nationell”).
Var enheten har sitt ursprung. Om bylinen endast är ett namn får denna journalist antas
tillhöra den egna tidningen. Saknar artikeln helt byline har det kodats som ”Anges ej”. Utom
stående skribenter såsom externa debattörer eller insändare kodas som ”Annat”. ”Insamlad
från partner” berör de fall då t ex webbsidorna länkar till andra medier.

1. Egen nyhet
2. Från nyhetsbyrå
3. Blandning av 1 och 2
4. Insamlad från partner
5. Annat
99. Anges ej

15. Angivet
ursprung

Huruvida enheten handlar om något som precis har hänt, eller om den handlar om något
som kommer hända eller som hände för länge sedan (artiklar som skådar bakåt i tiden). Om
händelseförlopp beskrivs utan tydlig tidsangivelse har det kodats som ”aktuella h
 ändelser”
då det är grundförutsättningen för nyhetsrapportering och det vanligaste alternativet.
”Historiska händelser” kan handla om rent historiska artiklar eller intervjuer med människor
där det fokuseras på tidigare upplevelser. ”Framtida händelser” kan t ex handla om kommande
evenemang eller politiska händelser. ”N/A” används i fall där tidsperspektivet inte spelar in och
inte görs tydligt, t ex vissa typer av recensioner eller relations/inredningstips.

1. Historisk händelse
2. Aktuell händelse
3. Framtida händelse
99. N/A

13. Grad av
aktualitet

1. Nationell
2. Internationell
3. Lokal
4. Regional
99. N/A

Hur journalisten förhåller sig till sitt ämne. Förespråkar eller kritiserar journalisten t ex en
politiker eller ett företag. Undantaget från denna variabel är t.ex. bedömningar av idrottare,
sportlag och olika typer av recensioner, i vilket fall variabeln har kodats som ”N/A”. ”N/A”
har även kodats om texten inte har författats av en journalist, utan är t ex en insändare eller
debattartikel.

1. Undersökande journa
listik/kritisk hållning
2. Neutral presentation
3. Advertorial/positiv
hållning
99. N/A

12. Journalistisk
positionering
gentemot objektet

14. Geografisk
huvudposition

Kommentarer

Svarsalternativ

Variabel

Journalistiska variabler
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Den signerade journalistens kön. Kodas ”Anges ej” ifall bylinen har lämnats tom eller endast
är signerad av mediet (t ex ”TT”).

1. Man
2. Kvinna
3. Både och
(flera författare)
99. Anges ej

16. Författarens/
reporterns kön

Källor som uttalar sig som privatperson snarare än i någon form av yrkesrelaterad roll.
Källor som uppfyller en expertroll. T ex forskare inom ämnet eller andra sakkunniga.

Myndighetspersoner på nationell nivå.

Myndighetsanställda på lokal nivå, inklusive t ex polis och räddningstjänst.

Fritt antal

Fritt antal

Fritt antal

Fritt antal

17c. Medborgare

17d. Oberoende/
akademiska
experter

17e. Svenska
tjänstemän på
nationell nivå

17f. Svenska
tjänstemän på
lokal nivå

Internationell politiker eller myndighetspersoner som beskrivs med roll eller partitillhörighet.

Svenska politiker som beskrivs antingen med roll eller partitillhörighet.

Fritt antal

17a. Partianknutna
aktörer inom
Sverige

17b. Internationella Fritt antal
politiker/utländska
regeringstjänstemän

Kommentarer

Svarsalternativ

Variabel

Källor

Kommentarer

Svarsalternativ

Variabel
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En källa som av en eller annan orsak inte namnges. Det kan handla om någon vars identitet är
skyddad i samband med rättegånger (”den åttalade”) eller bara någon vars namn journalisten
inte lyckats få reda på (”en man på gatan säger…”) samt uttryckligen anonyma källor (”en
källa inom Vita Huset”).

Fritt antal

Fritt antal

17q. Anonyma
källor

17r. Övrigt

Passar inte i någon ovanstående kategori. Exempel: advokater, kungahuset.

Olika former av organisationer. Det kan vara såväl Hyresgästföreningen som Röda Korset.

Fritt antal

Småföretagare, VD:ar

Fritt antal

17m. Näringsliv
och handel

17p. Icke-statlig
organisation

Påven, präster, imamer o s v

Fritt antal

17l. Religiös
representant

Idrottsmän och idrottstränare.

Konstnärer, musiker, regissörer, skådespelare, skönlitterära författare o s v

Fritt antal

17k. Kulturutövare

Diverse fackföreningar.

Samlat antal manliga källor i enheten. En källa markeras både som antingen man eller kvinna
(förutsatt att kön görs tydligt) samt i vilken av de andra rollerna hen uttalar sig.

Fritt antal

17j. Antal
manliga källor

Fritt antal

Samlat antal kvinnliga källor i enheten. En källa markeras både som antingen man eller
kvinna (förutsatt att kön görs tydligt) samt i vilken av de andra rollerna hen uttalar sig.

Fritt antal

17i. Antal
kvinnliga källor

Fritt antal

Journalister och analytiker anställda av medier.

Fritt antal

17h.
Medieanalytiker/
journalister

17o. Idrottsmän/
kvinnor

Olika former av talesmän eller pressansvariga, oavsett om denna tillhör myndigheter eller
företag.

Fritt antal

17g. PR-person/
talesperson

17n. Fackförbund

Kommentarer

Svarsalternativ

Variabel

MEDIESTUDIERS INNEHÅLLSANALYS 2007–2018

• Journalistiken blir allt mer tolkande.
• Talespersoner och PR-personer har blivit tre gånger vanligare i
medier sedan 2007.
• Publiken vill ha ännu mer lokala nyheter än vad som publiceras.
• Kvinnor syns oftare, men fortfarande dominerar männen i medierna.
Medierna är utmanade ekonomiskt och kritiserade ideologiskt som
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Det görs i Mediestudiers innehållsanalys som studerat 20 000
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