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Abstract
Titel: Vad kan hända på nyheternas agenda? – En kvantitativ innehållsanalys av Rapport och

dess hänsynstagande till public service nyhetsvillkor och nyhetskriterierna.

Författare: Erika Jansson & Sofia Rydell
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Antal sidor: 56

Institution och högskola: Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa, Högskolan

Trollhättan/Uddevalla

Examinationsdatum: Höstterminen 2003

Syfte: Att ta reda på vilka ämnen som tas upp på agendan och vilken typ av ämnen som

dominerar den. Om dessa ämnen stämmer överens med de villkor public service ställer och de

kriterier som finns för en nyhet.

Frågeställningar: 

1. Vilka ämnen finns med på TV-nyheternas agenda en vecka?

2. Vilka ämnen dominerar en nyhetssändning en genomsnittlig dag?

3. Uppfyller Rapports 19.30 sändning, public service nyhetsvillkor och svarar nyhetsinslagen

till de kriterier som finns för en nyhet?

Använd metod och material: Kvantitativ innehållsanalys av en veckas Rapport sändningar.

Huvudresultat: Denna studie har visat att det i Rapports 19.30 sändning finns en relativt stor

bredd bland ämnen och de ämnen som får mest plats på agendan är politik, näringsliv och

brott. Mångfalden är ändå inte stor då ämnet politik är ungefär dubbelt så stort jämfört med

det näst största ämnet. De nyhetsvillkor som public service ställer på en nyhetssändning ser vi

att Rapport till stor del uppfyller liksom de flesta av nyhetskriterierna. Vi har  dock sett att

Rapport tar större hänsyn till public service villkor än till nyhetskriterierna.
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Förord

Vi vill här utföra ett varmt tack till våra nära och kära som kommit med

tips och idéer och stöttat oss under denna tid. Ett speciellt tack till Jana Edgren som tagit sig

tid att läsa igenom uppsatsen och kommenterat den. Vi vill även tacka SVT:s publikservice för

snabba svar med bra information.



4

1. INLEDNING......................................................................................................................... 5

1.1 DISPOSITION....................................................................................................................... 6

2. BAKGRUND......................................................................................................................... 7

2.1 SVT:S HISTORIK................................................................................................................. 7
2.2 Public service................................................................................................................. 9

3. TEORETISK RAM............................................................................................................ 10

3.1 NYHETSFÖRMEDLING....................................................................................................... 10
3.1.1 Gatekeeping .............................................................................................................. 11

3.1.1.1 SVT:s gate-keeping ............................................................................................ 12
3.2  NYHETSBEGREPPET......................................................................................................... 13
3.3 AGENDA-SETTING ............................................................................................................ 15
3.4 PUBLIC SERVICES VILLKOR FÖR NYHETER ........................................................................ 16

4. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING................................................................... 18

4.1 FRÅGESTÄLLNINGAR........................................................................................................ 18

5. MATERIAL & METOD ................................................................................................... 20

5.1 MATERIAL........................................................................................................................ 20
5.2 METOD............................................................................................................................. 22

5.2.1 Kvantitativ innehållsanalys ...................................................................................... 23
5.2.2  Problem med kvantitativ innehållsanalys................................................................ 25

6. RESULTAT & ANALYS AV RAPPORTS AGENDA................................................... 26

6.1 VILKA ÄMNEN FINNS MED PÅ TV- NYHETERNAS AGENDA EN VECKA?............................. 26
6.2 VILKA ÄMNEN DOMINERAR EN NYHETSSÄNDNING EN GENOMSNITTLIG DAG?.................. 29
6.3 UPPFYLLER RAPPORTS 19.30 SÄNDNING PUBLIC SERVICE NYHETSVILLKOR OCH SVARAR
NYHETSINSLAGEN TILL DE KRITERIER SOM FINNS FÖR EN NYHET? ......................................... 30

7. SLUTDISKUSSION........................................................................................................... 37

8. KÄLLFÖRTECKNING .................................................................................................... 39

9. BILAGA .............................................................................................................................. 41



5

1. Inledning

Nyheter är ett ämne som det alltid funnits intresse för. Studier har gjorts i alla möjliga

riktningar och en utav dem är Westerståhl & Johanssons ”Bilden av Sverige- Studier om

nyheter och nyhetsideologier i TV, radio och dagspress” från början av 1980-talet.  Deras

ansats var att både beskriva och förklara nyhetsinnehåll, de försökte visa hur mediernas

världsbild såg ut och ville förklara varför den såg ut som den gjorde. I deras studie tar de

endast upp nyheter om inrikes händelser. Ett av huvudresultaten i denna studie var att

kategorin ”eländesrapportering” var störst. Vi anser det intressant att se till både inrikes och

utrikesrapporteringen och se vilka ämnen som får störst plats idag. Medieutvecklingen har

varit enorm sedan Westerståhl och Johansson gjorde sin studie. Denna utveckling har lett till

att TV är en utav våra största nyhetsförmedlare, (Hadenius & Weibull, 1998) vilket är

anledningen till att vi kommer att studera tv- nyheter. TV har ett stort inflytande på individen,

det som sänds på TV blir ofta ett hett samtalsämne hos allmänheten, många bygger till och

med sin vardag efter TV:s agenda. (Andersson & Swedestam, 1996) Att TV har stort

inflytande på individen är något man i dagens läge kan anta och utgå ifrån. (Hannerz, 1990)

Public service kan översättas till i ”allmänhetens tjänst” och ska ge medborgarna sådan typ av

information att hon ska kunna fungera och orientera sig i samhället. (Andersson & Östman,

2000) Public-service uppdraget innehåller ett antal villkor för vad ett nyhetsprogram ska ge

tittaren, dessa villkor leder fram till vad redaktionen ska anse vara viktigt och lägga på

agendan. Dearing och Rogers (1996) anser att agendan talar om för människan vad hon ska

tänka på, inte vad hon ska tänka. Vi vill se vad i nyheternas agenda vi ”ska” tänka på.
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1.1 Disposition

För att göra vår uppsats lättläst och tydlig har vi disponerat den på följande vis.

I kapitel 2 har vi valt att lägga en bakgrund för att ge en grundläggande förståelse för SVT

och vad public service innebär.

Kapitel 3 består av den teoretiska ram vi utgår ifrån. Här handlar det om nyhetsförmedling,

agenda-setting och public services villkor för nyheter.

I kapitel 4 följer vårt syfte och våra frågeställningar. Här presenterar vi även vårt

problemområde.

Kapitel 5 består av material och metod. Här diskuterar vi vårt material samt presenterar

kvantitativ innehållsanalys och dess betydelse för oss.

Kapitel 6 innehåller de empiriska resultat vi kommit fram till. Här redovisar vi varje

frågeställning för sig och diskuterar resultaten samt binder dem samman med vår teoretiska

ram.

Kapitel 7 består av en slutdiskussion där vi besvarar vårt syfte och framför våra huvudresultat.

I kapitel 8 följer vår källförteckning.

Kapitel 9 innehåller det empiriska material som vi valt att lägga som bilaga.
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2. Bakgrund

För att ge en djupare förståelse och en enklare läsning av denna studie har vi valt att i detta

kapitel presentera TV:s historia fram till SVT och de grundläggande bitarna om public

service.

2.1 SVT:s historik

Till detta kapitel har vi använt oss av Anderssons & Östmans studie ”Public service och

nyheternas betydelse” (2000) samt historia hämtad från SVT:s hemsida (2003) där ansvarig

utgivare är Helga Baagöe.

För snart femtio år sedan skedde den första tv- sändningen i Sverige. Året var 1954, då hade

man byggt upp en provisorisk sändare vid Tekniska Högskolan i Stockholm och kunde

genomföra den första sändningen. Då var det Radiotjänst som var ansvariga för sändningarna,

som snabbt blev populära. Vid denna tidpunkt ville man göra en reklamfinansierad television,

men vid riksdagens sammanträffande 1956 beslutades det att Radiotjänst skulle bli de som

ansvarade för sändningarna och att den skulle bekostas genom licenser. Här trädde alltså

public service i kraft för televisionen. Vid årets slut hade över tjugotusen människor betalt

licens. Varje dag var en historisk milstolpe som ledde fram till nya vägar. Alla program som

sändes sågs av delar av befolkningen och medborgarna diskuterade gärna vad de sett, dagen

efter med sina arbetskamrater. (Baagöe, 2003)

Nyhetsprogrammen under de första åren var få men under 1958 började det första riktiga

nyhetsprogrammet, Aktuellt. Till en början sände det tre gånger i veckan, på grund av knappa

resurser. Under denna tid och en bit in på 60- talet började man diskutera om det var möjligt

att starta en andra kanal. Denna kanal skulle bli en konkurrent till den första, genom att vara

producerad ute i landet, till skillnad mot den första som var stationerad i Stockholm. När

riksdagen kom med sitt beslut under den senare delen av 1966, hade de bestämt att den nya

kanalen, TV2 skulle ingå som en självständig produktionsenhet i Sveriges Radio som var före

detta Radiotjänst. TV2 skulle samarbeta med TV1 när det gällde nyheter och musik. Den 5
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december 1969 kunde TV2 starta med sina första sändningar och det var även under detta år

som man gick över till färg- tv. (Andersson & Östman, 2000)

När det gällde samarbetet om nyheter startades det en centralredaktion som producerade

nyheterna i ett program som kallades TV- nytt och detta sändes i båda kanalerna. Men

kanalerna producerade även egna nyhetsprogram, för TV1 var det NU och för TV2 var det

Rapport. Under 1972 skedde det en omorganisation då centralredaktionen endast producerade

korta nyhetsmeddelanden med stillbilder som sedan kommenterades mer i de båda kanalernas

nyhetsprogram. Här bytte TV1:s nyhetsprogram tillbaka till Aktuellt. (Andersson & Östman,

2000)

Flera omorganisationer har sedan ägt rum under årens lopp. Riksdagen tog ett beslut under

1978 som innebar att Sveriges Radio nu skulle bli ett moderbolag med fyra dotterbolag;

Sveriges Riksradio, Sveriges Television, Sveriges Lokalradio och Sveriges Utbildningsradio.

Beslutet trädde i kraft under 1979. (Andersson & Östman, 2000)

Under 1987 skedde återigen en omorganisation men nu var den inom Sveriges Television, den

innebar att de program som producerades i Stockholm med undantag från nyhetsredaktionerna

skulle bilda den nya kanal 1. TV2 arbetade nu med de tio distrikten ute i landet som bas.

(Andersson & Östman, 2000)

1993 efter en tid missnöje lades moderbolaget Sveriges Radio ner och efter ett Riksdagsbeslut

beslutades det att staten skulle bilda tre stiftelser vilka avsågs att verka som ägare till de tre

programföretagen, Sverige Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio

AB. Efter ett par år samordnas programverksamheten och ett namnbyte sker till SVT1 och

SVT2. I och med denna omorganisation byter även nyhetsprogrammen kanal, Rapport sänds i

SVT1 och Aktuellt sänds i SVT2. (Andersson & Östman, 2000) Flera omorganisationer har

skett de senaste åren inom SVT, vilket har lett till att nyhetsprogrammen nu ligger under en

enhet som heter Nyheter och Samhäll. (Baagöe, 2003)
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2.2 Public service

Enligt Andersson och Östman (2000) kan man översätta ”public service” på svenska till ”i

allmänhetens tjänst”. Att public service står i allmänhetens tjänst innebär att verksamheten ska

verka för ökad bildning i samhället vilket i sin tur innefattar möjligheterna för individen i sig

att själv ta ställning och delta i den politiska och samhälleliga debatten. Honnörsorden inom

public service har varit och är även idag Saklighet, Opartiskhet och Mångfald. (Boman, 1998)

Vi har tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige, det betyder att tidningar och etermedier har stor

frihet att framföra vilka åsikter de vill och att de får trycka och sända de nyheter de anser

intressanta. (Pressens samarbetsnämnd, 1997) Radio- och TV-lagen (RTVL) utgör den

viktigaste grunden och regelverket för hur svensk public service radio och TV skall utformas.

Samhället har genom demokratiska beslut bestämt att radions och televisionens

programverksamhet ska bedrivas självständigt och inte påverkas av statliga eller

kommersiella intressen. Detta brukar benämnas som ett ”reglerat oberoende”. (Boman, 1998)

Vid sidan av RTVL existerar Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Denna anger de allmänna

förutsättningarna för yttrandefrihet i radio och TV. Lagtexten garanterar varje enskild

medborgare yttrandefrihet och informationsfrihet. Lagen innebär en grundlagsskyddad garanti

för en fri spridning av åsikter, ett fritt meningsutbyte, samt en allsidig upplysning. Ett antal

principer ligger till grund för YGL.  (Boman, 1998)

I Erik Fichtelius bok ”Public service i praktiken” (1997) tar upp ett perspektiv på public

service uppdraget. Han menar att programmen ska kunna tas emot i hela landet och att det ska

råda redaktionell självständighet. Opartiskhet och saklighet sätter han högt samtidigt som han

vill se ett mångsidigt programutbud. Public service-kanalerna måste också innefatta program

för minoriteter och ha program med folkbildningsambitioner. Programmen skall vara

decentraliserade över hela landet och allting ska utföras med en hög kvalitet. Dessa punkter

som Fichtelius tar upp är en förenklad sammanfattning av vad public service-uppdraget

innebär, de skiljer sig inte från själva lagtexten. Fichtelius menar att nyheterna står för en

oerhört stor roll för demokratiseringsprocessen i ett land, han hävdar att meningen med public

service är att förmedla bra och relevanta nyheter till hela landet, att de ska vara tillgängliga för

alla. Fichtelius menar: ”Nyhetsförmedlingen i public service behövs, för den står för

demokratins blodomlopp” (Fichtelius, 1997, sid.97)



10

3. Teoretisk ram

För att få en djupare inblick har vi här sett till tidigare relevant forskning. Inom vårt

ämnesområde finns det två viktiga delar att ta upp i detta kapitel. Dessa delar är

nyhetsförmedling och agenda-setting. Där av är detta kapitel indelat på så vis. Vi tar också

upp gate-keeping och information om de krav som public service ställer på nyheter i SVT.

3.1 Nyhetsförmedling

Nyhetsförmedlingen är en storindustri som sysselsätter tiotusentals människor och omsätter

enorma summor. Det förekommer en omfattande konkurrens mellan olika nyhetsföretag om

att bli först och bäst på nyheter. (Hadenius & Weibull, 1998)

Enligt Hadenius & Weibull (1998) är nyhetsförmedlingen en process i två steg. Det första

steget innebär att man gör ett urval, där bestäms vilka nyheter som ska förmedlas till tittare,

lyssnare, läsare. Detta steg befinner sig på nivån för nyhetskällor, nyhetsbyråer och

nyhetsvärdering. Det andra steget som ligger på journalistikens nivå är nyhetens presentation,

det vill säga hur nyheterna skall redovisas.

Nyhetens väg från händelsen till tittaren kan vara kort, enkel och okomplicerad. Men i många

fall är det en lång väg mellan händelsen och rapporteringen. Detta gäller i synnerhet vid

utrikesrapportering. Det rör sig  om komplicerade system, där många aktörer är verksamma.

Nyhetssystemen skiljer sig dessutom väldigt kraftigt på de internationella, nationella,

regionala och lokala planen. Såsom det finns skillnader i olika mediers system. (Hadenius &

Weibull, 1998)

Det går inte att se nyheter som något som är oberoende av sin omgivning, utan det är

nödvändigt att koppla samman diskussionen om nyhetsvärdering med frågor om gate-keeping.

(Hadenius & Weibull, 1998)
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3.1.1 Gatekeeping

Gatekeeping är ett mycket omdiskuterat begrepp och har i studier från början av 50-talet visat

på att man redan då diskuterade vad begreppet innebär och kan leda till. De grindar som finns

på vägen fram till publiken är influerade av individuella aspekter som påverkar innehållet.

Men kulturella influenser förekommer och även de kan sätta sin prägel på det material som är

på väg genom gatekeeperns grindar. (McQuail, 2000)

Gatekeeping innebär en process som går ut på att minska alla de meddelanden som cirkulerar

i världen till endast ett fåtal som till slut når ut till allmänheten i nyhetssändningarna. I denna

process plockas den framträdande delen hos en händelse fram och görs till en nyhet. Den

framträdande delen är de viktigaste delarna av händelsen. (Andersson & Swedestam, 1996)

Gatekeeping begreppet används just för att beskriva denna process som sker då medierna gör

sina val av ämnen, speciellt är detta ett begrepp som används mycket inom nyhetsmedierna.

Men begreppet används inom alla slags medier. Det handlar framför allt om man ska eller inte

ska släppa igenom en nyhet genom ”grinden” och om den ska få gå vidare till en kanal och ut

i sändning. (McQuail, 2000) Vid denna gallring bestäms också nyhetens tidsmässiga storlek

och vilken prioritet i programmet den skall få. (Hadenius & Weibull, 1998)

McQuail (2000) talar om tre huvudfaktorer som fungerar ensamma eller tillsammans dessa är,

människa, tid och rum. Denna tid och rumsaspekt innebär att medierna ger människorna

möjlighet att ta del av andra människors världar. Till exempel genom att vi i Sverige kan på

direkten ta del av vad som händer i en annan del av världen via ett medium. Dessa tre aspekter

är något som gatekeepern gallrar utefter i valet av vilka nyheter som ska släppas igenom

”grinden”. Den världsbild som presenteras i de svenska massmedierna är ett resultat av just

detta och vad som finns tillgängligt internationellt, nationellt och lokalt och vad de enskilda

medierna bedömt vara av intresse. (Hadenius & Weibull, 1998)

Då det gäller vad som slutligen blir nyheter är frågan vad som utmärker just de händelserna.

Här får redaktionen göra en nyhetsvärdering. (Hadenius & Weibull, 1998) Enligt Hadenius &

Weibull (1998) kan ett mediums nyhetsvärdering gälla, hur mediet disponerar sitt totala

innehåll, till exempel förhållandet mellan nyheter från olika geografiska områden eller olika

ämnen. Vilka typer av ämnen eller händelser från olika geografiska områden som bevakas och
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vilka aspekter hos en bestämd händelse som får den mest ingående belysningen. Även

pressforskaren Einar Östgaard bidrog till kriterierna för nyhetsvärdering, han menade att den

utgörs av två huvudsakliga komponenter. Dessa är identifikation och sensation, och de kan

delas in i ytterligare underkategorier.

Identifikation, händelsens förmodade betydelse för läsaren/tittaren, kulturell närhet, intresse

för eliten och personifiering.

Sensation, ovanligt, oväntat och händelser med okänd utgång. (Andersson & Swedestam,

1996)

Något som har ändrat nyhetsvärderingen över tid är faktorer som teknikutvecklingen och

kommunikationssnabbheten. Nyhetsvärdering har mycket att göra med politik, värderingar

och subjektiv inställning. Vad man skulle vilja är att nyheten inte alltid behöver vara så

renodlad och enkelriktad som den oftast kan bli av till exempel tidskäl. Detta för att man

också i en kortfattad TV-sändning kunde få med flera aspekter. Kanske flera av dem

innehåller en viss sanning som man annars skulle kunna gå miste om, och tittaren borde själv

få en chans att tänka och bedöma. Både när det gäller vilka nyhetsområden som bevakas mest

eller på vilket sätt de bevakas. (Marling, 1998) Medierna lyfter fram nyhetshändelser som är

konkreta och avgränsade i både tid och rum, följden av detta blir att endast enstaka fragment

av världsbilden åskådliggörs. (Andersson & Swedestam, 1996)

3.1.1.1 SVT:s gate-keeping

Åsikterna är många om hur SVT ska producera sina nyheter för att på bästa sätt uppfylla

kraven på demokrati, mångfald, kvalitet och folkbildning. Andersson & Östman (2000) har i

sin studie ”Public service och nyheternas betydelse” intervjuat fyra personer inom SVT år

2000 då dessa personer arbetade på dessa poster inom SVT: Ingvar Bengtsson: chef för

nyheter och sport, Jan Axelsson: redaktionschef för Rapport, Stig Fredriksson: redaktionschef

för Aktuellt och Erik Fichtelius: politisk reporter på Aktuellt. Enligt dessa intervjuer tycks

trovärdigheten hos nyheterna vara det viktigaste, detta verkar vara nödvändigt för att SVT ska

behålla sina tittare. Trovärdigheten måste vara hög för att man inom nyhetsförmedlingen ska

få höga tittarsiffror menar de flesta av de intervjuade. Det är trovärdigheten som håller upp

hela Sveriges Televisions nyhetsförmedling, det är grunden. Tillsammans med trovärdigheten
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finns begrepp som saklighet och opartiskhet. Genom att ge en bred bild av händelser utan att

göra utsvävningar och genom att låta flera olika parter göra sina röster hörda blir man

trovärdig i tittarens ögon. De tillfrågade på SVT ansåg också att man inte kan inrikta sig på

bara positiva nyheter som är anpassade till det som man tror att publiken egentligen vill ha.

Flera av intervjupersonerna påpekar istället att relevans utmärker SVT:s nyhetsförmedling.

Med detta menar de att de endast tar upp nyheter som de anser vara relevanta, dessa nyheter

är det därmed inte säkert att alla andra anser vara relevanta. De undviker för mycket positivt

baserade nyheter.  Vad det är som är relevant och vem som bestämmer det tycks ligga på

SVT:s ansvar då de själva sätter gränsen för vad som är eller inte är relevant. De nyheter SVT

väljer att prioritera är alltså de som anses vara relevanta. Enligt de tillfrågade på SVT är det

inte viktigt att utgå ifrån vad man tror att tittarna egentligen vill ha, man ska istället följa en

seriös linje för att hålla god kvalitet. (Andersson & Östman, 2000)

3.2  Nyhetsbegreppet

Hadenius och Weibull (1998) nämner att den amerikanske journalisten Walter Lippman var

en av de första att ge en generell definition av nyhetsbegreppet. Hans krav på en nyhet var att

den skulle väcka känslor hos mottagaren och erbjuda läsaren möjlighet till identifikation. De

nämner också den norska pressforskaren Johan Galtung som bidrog med ytterligare

precisering av nyhetskriterier. Galtung ansåg att en klar och otvetydig händelse har större

chans att passera gatekeepern än en tveksam och svårtolkad. En ”konsonant” händelse, en

händelse som överensstämmer med gatekeeperns förväntningar, har enligt Galtung ett större

nyhetsvärde. Ännu ett av hans krav på nyheter är att de ska vara så färska som möjligt.

Händelser som sträcker sig över en lång tid är mindre nyhetsmässiga än snabba händelser.

(Hadenius & Weibull 1998)

Ett annat viktigt begrepp inom nyhetsjournalistiken och för nyhetsvärderingen är human-

interest begreppet, vilket innebär allt som människor eller djur kan råka ut för här i världen.

Stora och små händelser i den mänskliga komedin eller tragedin. Själva ovanligheten,

absurditeten eller vansinnesmomentet kan vara de viktigaste kriterierna. Den stora

nyhetskategorin ”våld och brott” hör också till human-interest avdelningen. (Marling, 1998)
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En gemensam aspekt då det gäller nyheter i alla kulturer är det mänskliga, denna aspekt ger

automatiskt en händelse nyhetskaraktär. Människan betraktas oftast som det viktigaste i en

nyhet. (Andersson & Swedestam, 1996) McQuail (2000) nämner också Helen McGill Hughes

syn på human-interest begreppet. Hon anser att skillnaden mellan human-interest nyheter och

nyheter om politik, ekonomi och samhälle inte är märkbart stor, men ändå att större delen av

allmänheten föredrar human-interest nyheter.

Hadenius & Weibull tar även upp medieforskaren Håkan Hvitfelts tio punkter om vad som

ökar sannolikheten för att en nyhetsartikel skall produceras, publiceras eller placeras på första

sidan och där bli huvudartikel ju mer den behandlar nyheter som rör:

1. politik, ekonomi samt brott och olyckor och

2. om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till

3. händelser och förhållanden som

4. är sensationella och överraskande,

5. handlar om enskilda elitpersoner och

6. beskrivs tillräckligt enkelt men

7. är viktiga och relevanta,

8. utspelas under kort tid men som en del av ett tema

9. samt har negativa inslag och

10. har elitpersoner som källor.

(Hadenius & Weibull, 1998, sid. 343)

Tre klassiska kriterier för vad nyheter ska ha till uppgift är att underhålla, propagera och

undervisa. Nyhetsvärdet stiger för en nyhet om den tillfredställer både informations- och

underhållningsbehovet. (Andersson & Swedestam 1996)
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3.3 Agenda-setting

Den som sätter agendan är den som har makten över struktureringen av ämnen i media och i

andra institutioner (McQuail, 2000) Många olika aktörer så som politiker, näringsliv och

organisationer arbetar systematiskt med att kunna behärska nyhetsflödet och själva försöka

bestämma dagordningen i media. (Hadenius & Weibull, 1998)

På varje nyhetsredaktion i diskussion mellan redaktörer och reportrar sker utbyte av åsikter

och kunskaper vilket gör att man når fram till konsensus. Man skapar en lista över dagens

”viktigaste” händelser, det som hamnar på agendan. Detta får man genom nyhetsrytmen som

innebär engagemang, erfarenheter, kunskaper, känslor, konflikter, fördomar och tidsbrist hos

nyhetsredaktionen. Då det inte händer något nytt av nyhetsvärde resulterar oftast agendan i

uppföljningar av gamla nyheter. (Marling, 1998)

Massmedia styr i stor utsträckning det offentliga samtalet, de är direkta och förmedlar nyheter

till allmänheten. (Andersson & Swedestam, 1996) Enligt Jürgen Habermas innebär begreppet

”offentlighet” eller ”public sphere” som det också kallas, ett utbyte av information eller

tankesätt. (Andersson & Östman, 2000) De samtal som förs mellan människor i vårt samhälle

är ofta hämtade från mediers rapportering och däribland har TV:s innehåll en betydande del.

Många är de som bygger sin vardag efter TV-tablån och anpassar sin dagliga schemaläggning

efter sitt favoritprogram. Vidare menar Andersson och Swedestam att massmedia har ett stort

inflytande när det gäller möjligheten att påverka medborgarnas verklighetsbild. Förenklat kan

man säga att individen bygger sin agenda efter mediernas agenda. (Andersson & Swedestam,

1996) Flera forskare inom media som Baudrillard och Meyrowitz hävdar att genom att titta på

TV tar människorna del av en pågående konstruktion av verkligheten. Det som presenteras i

Rapport och andra nyhetsprogram är endast en version av verkligheten, men den upplevs av

människan som en realistisk bild av den. (Johansson, 1996)

En agenda är som en uppsättning av ämnen som är ordnade i en hierarki av viktighet för

stunden. Agenda-setting spelar en central roll i massmedia då det kommer att offentliggöra

sociala problem i samhället för allmänheten. Varje socialt system måste ha en agenda för att

kunna prioritera de problem det har att göra med. Därefter kan man bestämma vad man anser

vara viktigast och var man ska börja arbeta någonstans. Agenda-setting erbjuder en förklaring
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till varför information om vissa ämnen och inte andra blir offentliggjorda för allmänheten i

demokratin. (Dearing & Rogers,1996)

Vid forskning av agenda-setting fokuserar man inte på positiva eller negativa attityder av

ämnet, utan man fokuserar på den framträdande delen av ett ämne. Det dominerande ämnet på

agendan talar om för tittaren ”vad hon ska tänka på” alltså en indirekt effekt, inte en direkt

media effekt ”vad hon ska tänka”. (Dearing & Rogers,1996)

3.4 Public services villkor för nyheter

Public service har vissa krav på själva nyhetsprogrammen som utgår från det av regeringen

utfärdade sändningstillståndet. Villkoren är:

1. Nyhetsverksamheten skall bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och

kommentarer kommer till uttryck i olika program.

2. SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och

skeenden. Där vid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara

orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor.

3. SVT skall granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut

som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom andra

maktsfärer.

4. SVT skall sända regionala nyhetsprogram.

5. Nyhetsförmedling och samhällsbevakning skall ha olika perspektiv, så att händelser

speglas utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter.

(Sveriges Televisions public service-redovisning, 2002)

Dagligen sker ett samarbete mellan de rikssända nyhetsredaktionerna i Stockholm och de

regionala nyhetsredaktionerna ute i landet. Under hösten 2002 införde Rapport 19.30 i sina

vardagssändningar det så kallade ”Sverige-svepet”, här visas cirka fyra inslag från olika delar
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av landet. Detta skedde för att främja mångfalden och för att inte alla nyheter skulle vara

styrda från Stockholm. (Sveriges Televisions public service-redovisning 2002)
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4. Syfte och problemformulering

I den teoretiska ram som vi arbetat fram har vi funnit att public service villkor för en nyhet

och nyhetskriterierna inte tar fasta på riktigt samma saker. Vi vill med denna studie se hur

Rapports 19.30 sändning ställer sig till de olika kraven. Vi vill se hur tiden är fördelad mellan

olika ämnen på en nyhetssändnings agenda och om nyhetsinslagen svarar till public service

villkor på nyheter. Vi vill även se om hänsyn tas till de kriterier som finns om vad som blir en

nyhet.  Som Andersson & Swedestam (1996) menar i sitt examensarbete påverkar agendan

tittarnas syn på samhället, vi finner det intressant att undersöka ett nyhetsprograms agenda.

Dearing & Rogers (1996) anser att agenda-setting erbjuder en förklaring till varför viss

information blir offentliggjord för allmänheten, men inte annan. Vi vill förstå vilken

information det är som tittaren får ta del av.

Syftet i denna undersökning är alltså, att ta reda på vilka ämnen som tas upp på agendan och

vilken typ av ämnen som dominerar, om dessa stämmer överens med vad public service

villkor och nyhetskriterierna menar.

4.1 Frågeställningar

1. Vilka ämnen finns med på TV-nyheternas agenda en vecka?

Här är vår målsättning att ta reda på vilka ämnen som anses viktiga och därför tas upp på TV-

nyheternas agenda. Med ämnen menar vi de händelser som prioriteras av gatekeepern som i

det här fallet blir nyhetsredaktionen. De händelser den låter passera genom ”grinden”.

2. Vilka ämnen dominerar en nyhetssändning en genomsnittlig dag?

Då vi tagit reda på vilka ämnen det är som passerat genom ”grinden”, vill vi genom denna

frågeställning veta vilka typer av händelser som får tidsmässigt mest plats i en nyhetssändning

en genomsnittlig dag.
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3. Uppfyller Rapports 19.30 sändning, public service nyhetsvillkor och svarar nyhetsinslagen

till de kriterier som finns för en nyhet?

Här vill vi se till om Rapports 19.30 sändning har tagit del av och uppfyllt de krav som finns

inom public service organisationen. Efter att ha tagit reda på detta, vill vi vidare veta om de

inslag som tas upp på agendan uppfyller de nyhetskriterier som finns.
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5. Material & Metod

I detta kapitel ska vi diskutera det material och den metod vi använt. Vi ska ta upp både

problem och fördelar med vårt arbete.

5.1 Material

Efter att vi hade diskuterat oss fram till ett ämnesområde började vi söka efter relevant

material. Vi startade med att maila och ringa till SVT och TV4 angående information om

deras tittarsiffror på nyhetsprogrammen. Båda företagen svarade snabbt och hänvisade oss till

Mediamätning i Skandinavien AB där de aktuella tittarsiffrorna finns redovisade, en mätning

av tittarsiffror som mäter allt tittande på alla kanaler sekund för sekund. Efter att ha gått

igenom deras material visade det sig tydligt att Rapports sändning 19.30 var den med flest

tittare, (Mediamätning i Skandinavien MMS AB 2003) då bestämde vi oss för att det var den

sändningen vi skulle utgå ifrån. Vi har också valt att göra en avgränsning till och endast se på

en veckas Rapportsändningar för att därefter kunna uttala oss om hur sändningstiden är

fördelad olika ämnen emellan. Vi valde att på video spela in den veckans nyhetssändningar

(vecka 44), för att sedan kunna analysera dessa med hjälp av kvantitativ innehållsanalys. Att

det blev just denna vecka föll sig för oss naturligt då vi ville få inspelningen klar så fort som

möjligt, men även att denna vecka är en neutral vecka på året. Med en neutral vecka menar

Ekström & Larsson (2000) att det inte är en vecka där mediernas innehåll förväntas vara

atypiskt på grund av till exempel högtider eller semestersäsonger. Det vill säga en vecka då

det på arbetsplatser är den ordinarie personalen som arbetar. Under de närmast följande

veckorna tittade vi på och tog tiden på de inspelade nyhetsinslagen för att kunna svara på våra

första två frågeställningar som berör vilka ämnen som finns med på nyheternas agenda och

vilka ämnen det är som ges mest plats i sändningarna. Den sista frågeställningen, om public

service villkor och nyhetskriterierna, har vi kunnat besvara med hjälp av de resultat vi fått

fram av de första frågeställningarna och den teoretiska ram vi använt oss av. Efter att ha tittat

på sändningarna och sett vilka ämnen som tas upp kunde vi utforma kategorier att dela in

inslagen i. Kategorierna är politik, ekonomi, brott, olyckor, enskilda elitpersoner, human-
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interest, miljö, sport, näringsliv och rättsfrågor. Dessa kategorier finns dessutom både för

händelser inrikes (uppdelat i regionalt och händelser från Stockholm) och utrikes.

Analysdelen har vi delat in efter varje frågeställning för att göra det kapitlet lättförståligt. För

att redovisa våra resultat av de första två frågeställningarna på ett tydligt sätt strukturerade vi

upp de olika nyhetsinslagen i olika ämneskategorier som vi sedan sammanställde i ett

kodschema. För att våra kategorier skulle bli entydiga har vi varit tvungna att utforma en regel

som gäller hur vi skulle gå till väga då ett nyhetsinslag kunde passa in på fler utav våra

kategorier. Vi tog fasta på det som Dearing och Rogers (1996) ansåg om den framträdande

delen hos ett ämne. Därigenom blev vår regel att alltid placera in ett inslag i den kategori som

den framträdande delen av ämnet berör. Detta för att inte misstolka det manifesta innehållet.

En annan regel vi har fått sätta är hur vi skulle avrunda tiden på nyhetsinslagen. Alla

hundradelar över femtio blir en sekund och är de under femtio plockas de bort. Detta för att få

en rättvis tidsräkning av inslagen.

Ekström & Larsson (2000) menar att det är viktigt med ett noggrant materialurval för att få

balans i analysen. Inslag som ”väder” kan förstöra balansen i analysen om det placeras i fel

kategori, därför kan det vara idé att plocka bort väderinslagen. Efter att vi först placerat

väderinslagen i human-interest kategorin insåg vi att den kategorin inte blev rättvist mätt mot

de andra då den blev väldigt stor. Vi valde därför att plocka bort väderinslagen. Vi bestämde

oss också för att plocka bort de sammanfattningar som görs över dagens största nyheter i

sändningarna då de inte gjorde någon märkbar skillnad i resultatet.

Vi anser att vårt material fungerar som underlag för vår studie där vi ville se hur agendan ser

ut i ett nyhetsprogram och hur tiden mellan de olika nyhetsinslagen är fördelad, detta för att

sedan kunna besvara frågeställning 3. Det fungerar därför att vi genom kvantitativ

innehållsanalys har mätt tiden på nyhetsinslagen och kunnat ställa frågor till innehållet och

fått ett resultat som  svarar till det vi ville veta.

Vi är medvetna om att resultatet inte skulle blivit det samma om vi skulle ha tittat på Rapports

sändningar 19.30 en annan vecka. Detta genom att olika ämnen är aktuella vid olika

tidpunkter, till exempel var det stor brand i Kalifornien denna vecka. Denna händelse följdes

upp varje dag och påverkade utrikes kategorin olyckor, med detta menar vi att om vi hade

utfört vår empiriska studie en annan vecka hade denna tid säkerligen uppfyllts av andra
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ämnen och kategorin olyckor hade antagligen varit mindre. Hade vi spelat in Rapport under

en längre tid är det inte heller säkert att resultatet skulle blivit det samma, då det hinner hända

mer av nyhetsvärde under en längre tid än en vecka.

Enligt Göran Djurfeldt (2003) handlar validitet om giltighet i det vi frågar eller mäter, om

man har undersökt rätt sak för sitt syfte. Den teoretiska ram vi utgick från har kunnat

användas i analysen på ett relevant sätt så att vi har kunnat besvara de frågeställningar vi har.

Då det gäller reliabiliteten har vi inte kunnat utföra något reliabilitets test då vår tidsram inte

tillåtit detta. Skulle ett sådant test utföras förutsätter det att den som utför testet tittar på

samma vecka, annars skulle resultaten inte bli exakt likadana. Resultatet skulle heller inte bli

detsamma om den som utför testet på samma vecka som vi, hade valt att placera in ämnena i

andra kategorier. Vi anser ändå att reliabiliteten är god då vi noggrant mätt tiden på varje

inslag i nyhetssändningarna och utefter det analyserat fram hur nyhetsagendan ser ut.

Då det gäller indelningen av nyhetsinslagen i våra kategorier skulle det kunna varit ett

problem med  vårt sätt att tolka vad det är som är den framträdande delen av ett ämne.

Halvorsen (1992) menar att tolkning av kvantitativ data bland annat syftar till att komma fram

till alternativa förklaringsmöjligheter, detta eftersom de resultat som en forskare kommer fram

till alltid kan tolkas på fler olika sätt, slutsatser som dras är därför alltid behäftade med en viss

osäkerhet. Vid tolkning kan enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) våra tidigare

erfarenheter och kunskaper spela in.

5.2 Metod

Här ska vi motivera vårt val av metoden kvantitativ innehållsanalys och redovisa vad den

innebär och vilken betydelse den har för oss.

Efter en noggrann genomgång av kvantitativ innehållsanalys ansåg vi att denna metod var väl

lämpad för våra frågeställningar, den skulle kunna ge oss ett bra datamaterial att analysera för

att vi sedan skulle kunna finna svar på våra frågeställningar. I och med att det var just

nyhetsinnehåll vi ville analysera, fann vi metoden passande. Detta därför att vi med hjälp av

denna metod kan ställa frågor till själva texten, alltså innehållet, och därefter analysera oss
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fram till själva resultatet genom egna satta regler. Här styr våra frågor (till innehållet) reglerna

och det är detta som leder oss fram till resultaten.

5.2.1 Kvantitativ innehållsanalys

Dagligen ägnar man sig åt någon form av innehållsanalys, varje gång man ser på TV, läser en

tidning, lyssnar på radio eller söker sig fram på Internet. Mer eller mindre omedvetet

registrerar man olika egenskaper och budskap i talet, bilden och texten. De iakttagelser som

görs av innehållet jämförs med de tidigare erfarenheter och kunskap man har. Denna form av

”omedveten” innehållsanalys skiljer sig dock från den vetenskapliga innehållsanalysen på det

sätt att man då förankrar analysen i teori och det systematiska tillvägagångssättet. (Ekström &

Larsson, 2000) Vi har använt oss av den vetenskapliga innehållsanalysen för att kunna göra

vårt material möjligt att analysera. Ekström & Larsson (2000) anser denna metod vara

utmärkt för detta ändamål.

Det finns ett litterärt verk om innehållsanalys som kom ut redan 1952 ”Content Analysis in

Communication Research”. Det är skrivet av Bernard Berelson och begreppet han framför i

sin bok, ”content analysis”, hade sitt ursprung i USA på 1920-talet och var en teknik som

användes för att i kvantitativa termer fastställa innehållet i massmedia. Berelson själv

beskriver begreppet innehållsanalys som: ”Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det

objektiva, systematiska och kvantitativa beskrivandet av manifest kommunikationsinnehåll”.

(Andersson & Swedestam, 1996) Ur detta citat går det att utläsa fyra begrepp som varit

grundläggande för den klassiska kvantitativa innehållsanalysen. Dessa fyra är objektivitet,

systematik, kvantitet och manifest. Med objektivitet menas att analysen av ett innehåll ska

vara oberoende av den forskaren som utför den, alltså att en annan forskare ska kunna göra

om samma sak, med samma resultat. Systematik är en förutsättning för objektivitet och

innebär att analysens tillvägagångssätt ska vara klart definierat, det som anses vara relevant i

innehållet ska kunna mätas på ett tillförlitligt sätt och inte riskera att tappas bort i analysen.

Materialets omfattning måste på förhand definieras utifrån tydliga urvalskriterier. Kvantitet

innebär att de variabler som ingår i analysen ska kunna beskrivas kvantitativt, alltså att de ska

kunna bestämmas i termer av frekvens eller omfång som gör det möjligt att fastställa
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statistiska samband. Det manifesta innehållet innebär det som klart går att utläsa ur innehållet,

det som är tillgängligt för varje individ som tar del av innehållet. Variablerna utformas

entydigt så att feltolkning av innehållet minimeras och på så sätt begränsas också tolkningen

av dolda budskap. (Ekström & Larsson, 2000) Denna metod har alltid varit vanlig vid

massmedieinnehållsforskning, främst vid nyhetsinnehåll. (Ekström & Larsson, 2000)

Dessa fyra klassiska begrepp har vi så gott vi kunnat försökt att följa då vi utfört vår

innehållsanalys. Dock har vi inte kunnat testa objektiviteten på det sätt att någon annan skulle

gjort om undersökningen med samma resultat på grund av den tidsram vi har haft att arbeta

med. Systematiken har vi följt på det sätt att vi noggrant gått igenom varje nyhetsprogram dag

för dag och inte valt bort några relevanta delar. Kvantitet för vår del innebär omfång, då det är

tiden på nyhetsinslagen vi mäter, vi är dock inte heller ute efter att dra några statistiska

samband. Andersson & Swedestam (1996) menar att då man analyserar innehåll bör man ta

hjälp utav värdefulla och noggrant specificerade innehållskategorier. Då vi delat in de olika

nyhetsinslagen i tydliga kategorier minskar vi feltolkningen av det manifesta innehållet.

Då man som vi vill ha svar på frågor om förekomsten av olika typer av innehållsliga

kategorier i ett material anser vi precis som Esaiasson (2002) att kvantitativ innehållsanalys är

ett mycket användbart verktyg. I en kvantitativ innehållsanalys handlar det om att ställa frågor

till texter, bilder eller muntliga framställningar. (Esaiasson, 2002) Det kan handla om hur stort

utrymme i tid eller rum olika kategorier får. När det gäller frågor om utrymme handlar det om

hur många minuter och sekunder respektive hur stor text eller bildmassa som ägnas åt olika

innehållskategorier. (Esaiasson, 2002)

Precis som vid all annan empirisk forskning så handlar datainsamlingen i samband med

kvantitativ innehållsanalys om att fylla en datamatris med information. Vid användandet av

denna metod måste man dels fundera över och definiera vad som skall vara undersökningens

analysenheter. (Esaiasson, 2002) I vår studie blir analysenheterna de olika inslag som är med i

nyhetssändningarna. Det är dessa inslag som vi kommer att rikta våra frågor till och söka svar

genom. Detta är det som slutligen blev den datamängd som ingår i vårt kodschema som vi

sedan analyserat.
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5.2.2  Problem med kvantitativ innehållsanalys

Brister med kvantitativ innehållsanalys är något som har diskuterats flitigt genom åren, främst

i Sverige under 1960- och 70-talet då metoden ännu inte var så etablerad. Det rörde sig här

om invändningar mot metodens förenklade angreppssätt på innehållet. Att man bara forskade

kring separata delar av innehållet och att själva helhetsperspektivet kunde gå förlorat sågs som

ett problem. Kvalitativa forskare har också kritiserat denna metod, då de menar att  man inte

på detta sätt kan tolka och förstå djupet av innehållets betydelse. Den huvudsakliga kritiken

mot denna form av analys är ifall det över huvud taget egentligen går att mäta innehåll.

(Edling & Hedström, 2003)

Då vi har utfört vår kvantitativa innehållsanalys har vi funderat över metodens förenklade

angreppssätt. Fördelarna med att vi har kunnat sätta våra egna regler och riktlinjer har också

resulterat i vissa nackdelar då man själv får besvara de frågor man ställer till innehållet, vilket

för oss har lett till viss förvirring om själva metoden. Problemet om att helhetsperspektivet

kan gå förlorat ser vi som ett mindre problem då det var de separata delarna av innehållet som

vi placerade i våra kategorier för att sedan bygga ett helhetsperspektiv. Kritiken om att det

inte skulle gå att mäta innehåll tycker vi är överdriven, då vi med våra frågeställningar ville se

till tiden på Rapports 19.30 sändnings inslag.

En alternativ metod kunde för oss varit metodtriangulering, det vill säga både kvantitativ och

kvalitativ metod för att kunna få en djupare insikt i problemområdet. Som exempel kunde vi

genom kvalitativa intervjuer frågat människor om de upplever att SVT lever upp till public

service uppdraget och om de får information om händelser de anser viktiga. Denna form av

kombination kan vara bra då de svaga sidorna hos den kvantitativa metoden kan uppvägas av

de starka sidorna hos kvalitativ metod. (Halvorsen, 1992).
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6. Resultat & analys av Rapports agenda

I detta kapitel kommer vi att redogöra och diskutera de resultat vi har fått fram utifrån vår

kvantitativa innehållsanalys. För ett tydligt upplägg har vi valt att dela in våra resultat utefter

frågeställningarna som sammantaget ska ge svar på vårt syfte.

6.1 Vilka ämnen finns med på TV- nyheternas agenda en
vecka?

I de Rapportsändningar som vi har tittat på har vi kunnat utläsa vilka ämnen som finns med på

deras agenda. De kategorier vi  delat in inslagen i är politik, ekonomi, brott, olyckor, enskilda

elitpersoner, human-interest, miljö, sport, näringsliv och rättsfrågor i sin tur är alla dessa

kategorier indelade i utrikes-, Stockholms- och regionala nyheter.

Tabell.1 Ämne fördelat i procent för en veckas Rapportsändningar

Ämneskategorier Procent

Politik 29,6%

Ekonomi 9,2%

Brott 15,3%

Olyckor 7,1%

Enskilda elitpersoner 2,0%

Human-interest 10,2%

Miljö 5,1%

Sport 3,1%

Näringsliv 12,2%
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Rättsfrågor 6,1%

Total 100%

Totala antalet inslag 98

De nyheter som var med i Rapport under den undersökta veckan har vi redovisat i bilaga 1,

med varje inslags exakta tid och dess ordningsföljd samt vilken kategori vi placerat inslagen i.

De ämnen som vi sett är med på agendan är de som Rapport efter public service villkor anser

vara viktigast men också mest relevanta för individen att få veta om världen. Följden av detta

blir enligt Anderson och Swedestam (1996) att nyhetshändelser blir avgränsade i tid och rum

vilket leder till att enstaka delar av världsbilden belyses. Även McQuail (2000) nämner tid

och rumsaspekten som ett verktyg för gatekeepern under utgallringen av de viktigaste

händelserna. Då vi tittat närmare på Rapports agenda kan vi se att de tagit hänsyn till tid och

rumsaspekten genom att de öppnar upp rum som utan deras rapportering skulle varit stängda

för allmänheten.

Efter att ha tittat på en veckas Rapport sändningar har vi kunnat konstatera att mängden inslag

i kategorierna skiljer sig åt mellan inrikes (dvs. Regionala och Stockholmsnyheter

sammanlagt) och utrikes nyheter.

Tabell.2 Ämne och utspelsplats under en veckas Rapportsändnigar

Ämne Utrikes Stockholm Regionalt Totalt

Politik               Antal

                         Procent

15

51,7%

3

10,3%

11

37,9%

29

100%

Ekonomi            Antal

                           Procent

0

0%

7

77,8%

2

22,2%

9

100%

Brott                  Antal

                          Procent

1

6,7%

1

6,7%

13

86,7%

15

100%

Olyckor              Antal

                           Procent

7

100%

0

0%

0

0%

7

100%
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Enskilda              Antal

Elitpersoner        Procent

0

0%

2

100%

0

0%

2

100%

Human-              Antal

Interest                Procent

3

30%

1

10%

6

60%

10

100%

Miljö                  Antal

                           Procent

2

40%

0

0%

3

60%

5

100%

Sport                  Antal

                           Procent

2

66,7%

0

0%

1

33,3%

3

100%

Näringsliv          Antal

                           Procent

0

0%

5

41,7%

7

58,3%

12

100%

Rättsfrågor         Antal

                            Procent

1

16,7%

2

33,3%

3

50%

6

100%

Totalt                  Antal

                            Procent

31

31,6%

21

21,4%

46

46,9%

98

100%

Att det är färre utrikes nyheter kan man koppla samman med Hadenius och Weibulls (1998)

teori om att nyhetens väg blir lång mellan händelse och rapportering i synnerhet då det gäller

utrikes nyheter. Detta visar också på att gatekeepern har gallrat efter tid och rumsaspekten då

händelser ifrån olika delar av världen och olika delar av Sverige rapporteras. Hadenius &

Weibull (1998) anser att de svenska massmedierna presenterar ett resultat av vad som finns

tillgängligt internationellt, nationellt och lokalt och det som de enskilda medierna har ansett

vara av intresse. Det är alltså endast ett fåtal av de händelser som sker i världen som

gatekeepern låter passera ut till allmänheten genom nyhetssändningarna. Detta är första steget

i Hadenius och Weibulls (1998) tvåstegsprocess för nyhetsförmedling, steget innebär det

urval av händelser som gatekeepern gör. Vid det andra steget som utgör själva

nyhetspresentationen, det som når tittarna, har antalet nyheter krympt oerhört. Det fåtal

nyheter som presenteras i Rapport är de händelser som nått hela vägen genom

tvåstegsprocessen. De som däremot inte går hela vägen igenom processen går allmänheten

miste om utan att egentligen vara medvetna om att dessa händelser existerar. Precis som

Meyrowitz nämner är Rapport och andra nyhetsprograms presentation av händelser endast en

konstruktion av verkligheten, men av människan upplevs den som realistisk. (Johansson,
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1996) Vid gatekeeperns gallring bestäms även nyhetens storlek, hur den ska prioriteras och

hur lång den ska tillåtas vara. Det är inte är så konstigt att inrikes rapporteringen får mest plats

på Rapports agenda, då händelser med kort geografiskt avstånd som sker i medborgarnas

närhet är av stort nyhetsvärde. Så som Hvitfelt pekar på i sin andra punkt med kriterier för en

nyhet. (Hadenius & Weibull, 1998) Detta beror också delvis på att Rapport är ett svenskt

nyhetsprogram.

6.2 Vilka ämnen dominerar en nyhetssändning en
genomsnittlig dag?

Efter att ha svarat på vår första frågeställning har vi kunnat utläsa vilka ämnen som finns med

på TV-nyheternas agenda. Vi ska nu gå vidare med att se vilka ämnen som dominerar och får

mest plats i den 30 minuter långa sändningen.

Tidsfördelning mellan ämnen en genomsnittlig dag
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Teorin om att det individen vill ha är nyheter ur kategorin human-interest har inte Rapport

tagit fasta på vid sin agenda-setting. Vi har tydligt kunnat visa att de ämnen (politik, ekonomi,

samhälle) som McGill Hughes (McQuail 2000) sätter som motpol till human-interest är de

ämnen som dominerar en sändning en genomsnittlig dag. Andersson och Swedestam (1996)

menar att människan ska betraktas som det viktigaste i en nyhet, detta har Rapport till viss del

tagit fasta på genom att de ibland i sina reportage vänder sig till den lilla människan. Ett

exempel på detta är när en reporter intervjuat människor på staden om att föräldraledigheten

bör kvoteras som är ett inslag i kategorin inrikespolitik. (Se tabell.3, sid.28) Men att

människan skulle vara viktigast i en nyhet tar de inte fasta på till så stor del att human-interest

kategorin får mycket tid på agendan. Detta kan man tycka är konstigt då denna kategori är av

stort intresse hos tittarna. (Andersson & Östman, 2000) På SVT redaktionen menar Andersson

och Östman (2000) att positiva nyheter som är anpassade till vad tittarna egentligen vill ha

minskar trovärdigheten på nyhetsprogrammet. Därför riktar istället SVT in sig på nyheter som

enligt dem är relevanta, vilka enligt vår analys alltså är politik, brott och näringsliv.

Den som sätter agendan har stor makt över vad som ska bevakas i samhället och

offentliggöras för allmänheten. (McQuail, 2000) Både Marling (1998), Dearing & Rogers

(1996) har teorier om att redaktionen skapar en lista över dagens viktigaste händelser i en

hierarki av nyhetsvärde för stunden. Detta ger en förklaring till varför information om vissa

ämnen och inte andra blir offentliggjorda. (Dearing & Rogers, 1996) De ämnen vi fått fram att

det främst offentliggörs nyheter om i Rapport är ur kategorierna politik, brott och näringsliv

vilka alltså är de ämnen som människan får ta del av och bygga sin världsbild på.

6.3 Uppfyller Rapports 19.30 sändning public service
nyhetsvillkor och svarar nyhetsinslagen till de kriterier som
finns för en nyhet?

Den här frågeställningen kommer vi att besvara utefter de två tidigare frågeställningarna,

Sveriges Televisions public service- redovisning (2002) och dess nyhetsvillkor. Samt de

nyhetskriterier som vi redovisat i vår teoretiska ram. De exempel på nyhetsinslag från

Rapports sändningar återfinns i vår bilaga 1.
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Det första villkoret inom public service går ut på att nyhetsverksamheten ska bedrivas för en

mångfald i utbudet. Detta uppfyller inte Rapport då det visas inslag med stor variation i

ämnen, men den stora kategorin politik dominerar tidsmässigt och får ungefär dubbelt så

mycket tid gemfört med näringslivskategorin som är den näst största. Då de övriga

kategorierna är så pass mycket mindre anser vi att det första villkoret inte uppfyllts till fullo.

Det andra villkoret innebär att SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt och ge allsidig

information till medborgarna. Att nyheterna stimulerar till debatt kan vi se genom den teori

om att mediernas agenda ofta enligt Andersson & Swedestam (1996) styr det offentliga

samtalet. Då Rapports 19.30 sändning är den nyhetssändning som har flest tittare kan man

anta att även deras innehåll  diskuteras människor emellan. Detta bidrar också till att

medborgarna blir orienterade i samhället och kan ta ställning i samhälls- och kulturfrågor i

och med mediernas stora del i det offentliga samtalet.

Då vi har funnit att mångfalden inte är så stor kan man diskutera om Rapport ger allsidig

information. Om man ser till helheten av programmet ser vi allsidigheten som bristfällig då vi

funnit att en kategori dominerar så pass mycket. Ser vi till informationen i en kategori ser vi

dock att det är många olika aktörer som får komma till tals vilket gör den informationen

allsidig.

Tabell.3 Ämne och aktör under en veckas Rapportsändningar

Ämne Speaker Politiker Ekonom Expert Akadem-

iker
Chef Civil Total

Politik

Antal

Procent

7

7,1%

10

10,2

1

1%

4

4,1%

1

1%

4

4,1%

2

2%

29

29,6%

Ekonomi

Antal

Procent

5

5,1%

0

0%

0

0%

0

0%

1

1%

1

1%

2

2%

9

9,2%

Brott

Antal

Procent

6

6,1%

2

2%

0

0%

4

4,1%

1

1%

2

2%

0

0%

15

15,3%
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Olyckor

Antal

Procent

5

5,1%

1

1%

0

0%

1

1%

0

0%

0

0%

0

0%

7

7,1%

Enskilda

Elitpersoner

Antal

Procent

0

0%

2

2%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

2

2%

Human-

Interest

Antal

Procent

4

4,1%

0

0%

0

0%

3

3,1%

0

0%

0

0%

3

3,1%

10

10,2%

Miljö       

Antal

Procent

1

1%

1

1%

0

0%

1

1%

2

2%

0

0%

0

0%

5

5,1%

Sport      

Antal

Procent

1

1%

0

0%

0

0%

1

1%

0

0%

1

1%

0

0%

3

3,1%

Näringsliv

Antal

Procent

1

1%

0

0%

1

1%

4

4,1%

1

1%

4

4,1%

1

1%

12

12,2%

Rättsfrågor

Antal

Procent

4

4,1%

2

2%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

6

6,1%

Totalt

Antal

Procent

34

34,7%

18

18,4%

2

2%

18

18,4

6

6,1%

12

12,2%

8

8,2%

98

100%

Samtidigt som att Rapport här uppfyller public service krav om att orientera medborgarna i

samhället, påverkar de dem samtidigt genom att de har makten över agendan och därmed som

Dearing & Rogers (1996) menar makten över ”vad vi ska tänka på” men inte ”vad vi ska

tänka”.
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Det tredje villkoret innebär att medierna ska granska myndigheter, organisationer och företag

som har inflytande på beslut som rör medborgarna. Rapport 19.30 tar upp händelser inom

kategorierna näringsliv, politik och ekonomi men det innebär inte att rapporteringen är

granskande.

Det fjärde villkoret innebär att SVT skall sända regionala nyhetsprogram. Detta kan inte

Rapports 19.30 sändning uppfylla då detta gäller hela SVT.  Dock har Rapport infört ett nära

samarbete med de regionala nyhetsredaktionerna i landet för att få en bredd med nyheter från

olika delar av landet. Detta har bland annat resulterat i ”Sverige-svepet” där ett fåtal inslag

visas om händelser från hela landet. Detta visas tydligt i tabell.2 (sid.24) ovan där vi kan se att

regionala nyheter dominerar framför de nyheter som kommer från Stockholm.

Det femte villkoret går ut på att nyhetsbevakningen ska ske från olika perspektiv, att

händelser ska speglas utifrån olika utgångspunkter. Även detta villkor fullgör Rapport då

många av inslagen visas utifrån olika geografiska områden och att människor på olika nivåer i

samhället får komma till tals, både experter och människor som inte har expertis kunskaper

inom ett visst område, den lilla människan.

För att kunna se om nyhetskriterierna uppfylls har vi valt att se till den dominerande kategorin

politik och utefter att ha tittat på den se om de andra kategorierna svarar till samma kriterier.

Nyheter som ingår i kategorin politik fullgör Lippmans kriterier om att det ska vara händelser

som väcker känslor och ger möjlighet till identifikation. Ett exempel ur vårt kodschema på en

sådan nyhet är inslaget som handlar om EU-parlamentariker som får extra pension, här kan

starka känslor väckas. I denna kategori hittar vi också Galtungs kriterier på vad en nyhet ska

innehålla, här finns både nya och snabba händelser och otvetydiga och konsonanta händelser.

Ett exempel på en otvetydig händelse inom kategorin politik är nyheten om att stadshuset i

Falluja är bombat. Detta därför att denna nyhet är klar i sitt innehåll. Då det gäller Östgaards

kriterium om sensation fullgörs kravet på händelser med okänd utgång. Alla inslagen inom

kategorin politik är händelser med okänd utgång då man inte kan förutse hur det ska sluta.

(Hadenius & Weibull, 1998) De inslag som finns i denna kategori infriar också

informationsbehovet som Andersson & Swedestam (1996) nämner som innebär att nyheten

undervisar om något, då de undervisar om det som händer inom politik. Kategorin innehåller

också nyheter som berör många människor vilket är ett kriterium för en nyhet. Händelser

inom politiken berör genom att besluten som tas där påverkar många människor. Denna
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kategori innehåller också inslag av karaktären uppföljning då utveckling av till exempel krig

ständigt bevakas.

De kriterier som stämmer in på nyheter inom kategorin politik stämmer också överens på

nyheter inom de övriga kategorierna. Kategorin Olyckor skiljer sig  lite från de andra då

denna kategori antagligen kan innehålla fler inslag som  väcker mer starka känslor,

exempelvis nyheten om branden i Kalifornien. Även kategorin Human-interest skiljer sig från

mängden då den särskilt bra stämmer överens med identifikationskriteriet. Marling (1996)

nämner den mänskliga komedin och tragedin här berörs i stort sett alla människor, eftersom

kategorin innehåller nyhetsinslag med händelser där många kan känna igen sig då händelsen

ofta är på ett personligt plan. Ett exempel på en sådan nyhet från sändningen är nyheten där en

mamma till en mobbad avliden flicka berättar om det som har hänt. Rapport uppfyller detta

kriteriet i och med att de har nyhetsinslag av denna kategori men den får inte så mycket tid i

sändningarna. Kriteriet om att en nyhet ska vara snabb och ny passar in på våra kategorier om

olyckor och brott då Rapport är snabba på att rapportera ifrån brotts och olycksplatser till

exempel som i nyheten om olyckan med gruvarbetarna i Ryssland då meddelandet nådde ut

till tittarna fort. Nyheter inom kategorin Brott är också ofta sensationsmässiga, det vill säga de

är ofta oväntade med okänd utgång. Ett kriterium som stämmer in på endast en av

kategorierna är underhållningsbehovet, detta kan vi finna i kategorin Sport men den veckan vi

undersökte innehöll kategorin endast inslag om tillexempel en dopingskandal vilket vi inte

kan se som underhållning.

När vi tittar på Hvitfelts (Hadenius & Weibull, 1998) tio punkter om vad som ökar

sannolikheten för att en nyhet ska publiceras i en tidning har vi sett att det han tar upp som

dominerande ämnen är politik, ekonomi, brott och olyckor. Detta stämmer in delvis på

Rapports sändningar då politik och näringsliv samt brott är vad vi har fått fram som stora

viktiga ämnen på agendan. Men kategorin olyckor är inte så stor i Rapports sändningar att den

utmärker sig på det sätt Hvitfelt menar. Att nyheter med kort geografiskt eller kulturellt

avstånd till händelser är viktiga kan vi se genom att Rapports sändningar domineras av

inrikesnyheter. Inrikesnyheterna i sin tur domineras av regionala nyheter, vilket gör Hadenius

& Weibulls (1998) ståndpunkt angående det geografiska avståndet extra tydligt. En annan av

Hvitfelts punkter rör nyheter om enskilda elitpersoner detta har vi inte sett mycket av i

Rapport. Då Hvitfelts punkter ursprungligen gäller för  vad som gör en nyhet placerad på
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första sidan i en tidning kan man förstå att alla punkter inte stämmer in på en TV sändning då

dessa mediums system skiljer sig åt i uppbyggnaden.(Hadenius & Weibull, 1998)

Efter att ha utfört denna studie kan vi se att Rapport fullgör de flesta kriterier som finns på en

nyhet. Detta genom att de olika kriterierna vi tagit upp i vår teoretiska ram passar in på

nyheterna i de kategorier vi har ställt upp, men stämmer olika bra in på olika nyhetshändelser.

Kriteriet som handlar om underhållningsbehovet är det enda vi inte har kunnat hitta exempel

på i Rapports sändningar. Det skulle kunna förklaras i det som de anställda på SVT uttalat sig

om gällande relevanta nyheter. Att de inte vill inrikta sig på den typ av positiva nyheter som

tittarna egentligen vill ha, vilka de anställda anser minska trovärdigheten på SVT:s nyheter.

Återigen kan vi se att Rapport uppfyller public services krav om att visa det de anser att

medborgarna behöver för att kunna fungera i ett samhälle och inte sådana human-interest

nyheter som enligt Marling (1998) är den typ som människan vill se. Här kan vi se en konflikt

mellan public service villkor och de allmänna nyhetskriterierna då Rapport främst följer

public service villkor och då kommer vissa nyhetskriterier i kläm.

Då vi har mätt den positiva eller negativa tendensen i de olika inslagen har vi funnit att det är

övervägande negativa nyhetsinslag i Rapports sändningar. Mängden positiva nyheter är

minimal och de negativa inslagen utgör till stor del tiden i sändningarna men det finns också

neutrala inslag, vilket visas i tabell.4 nedan.

Tabell.4 Ämne och tendens under en veckas Rapportsändningar

Ämne Positiv Negativ Neutral Totalt

Politik               Antal

                         Procent

4

4,1%

14

14,3%

11

11,2%

29

29,6%

Ekonomi            Antal

                           Procent

1

1%

2

2%

6

6,1%

9

9,2%

Brott                  Antal

                          Procent

0

0%

13

13,3%

2

2%

15

15,3%

Olyckor              Antal

                           Procent

0

0%

7

7,1%

0

0%

7

7,1%
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Enskilda              Antal

Elitpersoner         Procent

0

0%

1

1,0%

1

1,0%

2

2%

Human-              Antal

Interest                Procent

0

0%

7

7,1%

3

3,1%

10

10,2%

Miljö                  Antal

                           Procent

0

0%

2

2%

3

3,1%

5

5,1%

Sport                  Antal

                           Procent

0

0%

3

3,1%

0

0%

3

3,1%

Näringsliv          Antal

                           Procent

0

0%

4

4,1%

8

8,2%

12

12,2%

Rättsfrågor         Antal

                            Procent

0

0%

5

5,1%

1

1%

6

6,1%

Totalt                  Antal

                            Procent

5

5,1%

58

59,2%

35

35,7%

98

100%
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7. Slutdiskussion

Här ska vi diskutera de huvudresultat vi fått fram genom vår analys samt besvara vårt syfte,

en sammanställning av det som vår undersökning resulterat i.

Det vi med denna uppsats ville ta reda på var att se vilka ämnen det är som dominerar

agendan och om nyhetsinslagen svarar till public service villkor och de kriterier som ställs på

en nyhet. Utefter det ville vi vidare veta hur nyheternas agenda ser ut och vilka nyheter som

tittarna får ta del av.

Vår analys har visat att Rapports nyhetssändningar har sett till tid och rumsaspekten då de gör

sitt nyhetsurval och sätter sin agenda. Nyhetsmängden skiljer sig dock åt mellan inrikes och

utrikes nyheter, det är flest inrikesnyheter. Vårt liggande stapeldiagram visar tydligt att det är

kategorin politik, som vi har kommit fram till dominerar Rapports agenda. Det är följaktligen

främst detta ämne som tittarna får ta del av.

De villkor som public service ställer på sina nyhetsprogram anser vi att Rapport till stor del

har uppfyllt. Mångfalden har vi kommit fram till är relativt liten i Rapports sändningar då ett

ämne tidsmässigt dominerar. De uppfyller kravet på att ge information ur olika perspektiv till

medborgarna som hjälper dem att orientera sig i samhället. Detta därför att Rapports

sändningar domineras av samhälleliga nyheter inom politik och näringsliv som ger en viss

bild av hur samhället fungerar. I och med att det är nyhetsredaktionerna som sätter agendan

och därmed bestämmer vilka nyheter allmänheten ska få ta del av har massmedierna stor makt

över det offentliga samtalet i samhället. Det vi har kommit fram till att Rapport bidrar med till

det offentliga samtalet är nyheter som berör händelser inom de dominerande ämnesområdena

som kan stimulera till debatt. Andersson och Swedestam (1996) har en teori om att människor

påverkas då de tagit del av TV-innehåll på så vis att de deltar i det offentliga samtalet genom

att diskutera innehållet med varandra. Denna teori gäller hela TV-tablån i stort, men vi kan

ändå tänka oss att de nyhetsinslag som sänds i Rapport, som är det nyhetsprogram med flest

tittare, påverkar individers samtalsämnen och ger henne uppslag om ”vad hon ska tänka på”.

Vi har också upptäckt en konflikt i relationen  mellan public service uppdraget och de

allmänna nyhetskriterierna. Denna konflikt uppstår i att de villkor som public service ställer

på en nyhetssändning uppfyller Rapport till stor del, vilket leder till att vissa nyhetskriterier
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glöms bort vilket gör att människan inte får den typ av nyheter som hon önskar. I och med att

public service inte ställer några krav på underhållnings eller human-interest nyheter som är

den typ som människan vill se, (Marling, 1998) tar inte heller Rapport hänsyn till dessa

nyhetskriterier då de ligger inom public service koncernen. Genom denna konflikt kan vi se

att Rapport tar större hänsyn till public service villkor framför nyhetskriterierna. Detta visar

att Rapports redaktion anser att det är mer angeläget att visa de nyheter som enligt public

service är  viktiga för människan, än den typ av nyheter som människan själv vill ta del av.

Det är alltså public service som styr vilka nyheter som ska bilda den världsbild som

människan uppfattar som realistisk men enligt Johansson (1996) bara är en konstruktion av

verkligheten. Det vi frågar oss då är vad som skulle hända om public service öppnar upp sina

strama regler en aning för att ta del av hela nyhets spektrat, att de tar till sig även de kriterier

som handlar om positiva händelser och nyheter inom human-interest kategorin. Hade detta

gett människan en annan världsbild än den hon får se idag.

Efter de resultat vi fått fram i vår studie frågar vi oss varför positiva lättsamma nyheter skulle

göra oss till sämre samhällsmedborgare då det är det som människan trots allt vi se och varför

skulle nyhetsprogrammen bli mindre trovärdiga som SVT anser. Vi tycker att det är konstigt

att public service som kan översättas till ”i allmänhetens tjänst” inte ställer högre krav på att

ge människan de nyheter hon vill ha. För framtida forskning om nyheter hade det varit

intressant att undersöka hur trovärdigheten för nyheterna hade påverkats om det fanns positiva

nyheter på agendan. Även att se hur människorna själva ser sig påverkas av det som finns på

agendan och om det offentliga samtalet påverkas av själva nyhetsprogrammen och inte såsom

teorin säger av hela TV-innehållet. Ett annat alternativ för denna studies utförande hade varit

att se om det finns skillnader på agendan mellan Rapports nyhetssändningar och ett annat

nyhetsprogram. Till exempel Aktuellt som också ligger under public service, eller ett

kommersiellt nyhetsprogram.
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9. Bilaga

Inslagens ordningsföljd och exakta tid i Rapports 19.30 sändningar vecka 44.

Måndag 27/10:

1. Bombdåd, Bagdad

Kategori- Utrikes Politik. 312sek

Oroligheterna fortsätter i Irak, nya bombningar har lett till fler dödsfall

än innan vapenvilan/freden trädde i kraft.

2. Socialister, Danmark

Kategori- Utrikes Politik. 136sek

Det danska socialistisk folkeparti vill att EU ska stå emot USA i frågan

om Irak-kriget.

3. Skogsbrand, Kalifornien

Kategori- Utrikes Olyckor. 149sek

Stor skogsbrand har brutit ut i Kalifornien och befolkningen evakueras

från det drabbade området.

4. Doping inom friidrotten

Kategori- Utrikes Sport. 176sek

VM-skandal, många av USA:s stora världsstjärnor har upptäckts vara

dopade.

5. Drogade asylsökande, Finland

Kategori- Utrikes Politik. 107sek

Migrationsverket i Finland drogade asylsökande för att de skulle

kunna skicka hem dem, eftersom de vägrade att självmant gå på

flygplanet.

6. Torveldning
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Kategori- Regional Miljö. 156sek

Ska vi använda torveldning för att värma våra hem och minska

de miljöfarliga utsläppen, för/emot?

7. Börsen/Valutan

Kategori- Utrikes Politik. 71sek

Moskvabörsen sjunker, president Vladimir Putin uttalar sig.

8. Börsen/Valutan

Kategori- Stockholm Ekonomi. 14sek

Stockholmsbörsens läge vid stängning. Valutans ställning mot

dollarn och euron.

9. Mobbning

Kategori- Stockholm Politik. 29sek

Nya lagar och regler bör sättas mot mobbning i skolor.

10. Hastighetsbegränsningar

Kategori- Regionalt Human-interest. 32sek

Vägverket testar nya vägskyltar för hastighetsbegränsning.

11. Färdigmat till äldreboende

Kategor- Regionalt Ekonomi. 33sek

Dålig ekonomi leder till diskussion om matfördelningen inom äldrevården.

12. Pengar saknas för rättsäkerhet

Kategori- Regionalt Rättsfrågor. 182sek

Det är brist på domare och pengar vilket leder till försenade och

uteblivna rättegångar.

13. Försäkringsbolag och trafik

Kategori- Regionalt Brott. 124sek
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För få trafikpoliser på vägarna för att hinna uppfylla trafikforskaren

på Folksams önskningar.

Tisdag 28/10:

1. Skandia får ny chef

Kategori- Stockholm Näringsliv. 215sek

Utvärdering om ifall den nya chefen är lämplig.

2. Fallskärmar inom näringslivet

Kategori- Stockholm Näringsliv. 138sek

Skyhöga fallskärmsavtal för chefer inom näringslivet.

3. Löner och nedskärningar

Kategori- Regionalt Politik. 216sek

Nedskärningar inom vården i Örebro leder till att personalen inte

 har tid med patienterna.

4. Börsen/Valutan

Kategori- Stockholm Ekonomi. 12sek

Stockholmsbörsens läge vid stängning. Valutans ställning mot

dollarn och euron.

5. Bilindustrin

Kategori- Regionalt Näringsliv. 128sek

Underleverantörer inom bilindustrin i Sverige tappar kunder då

bilindustrin väljer att handla utomlands.

6. Skogsbrand, Kalifornien

Kategori- Utrikes Olyckor. 62sek
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Uppföljning på läget i området som president George Bush här

utnämner till katastrofområde.

7. Självmordsbombning, Irak

Kategori- Utrikes Politik. 55sek

Bombningarna i Irak fortsätter, USA:s utrikesminister Colin

Powell uttalar sig om händelsen.

8. Doping i USA

Kategori- Utrikes Sport. 22sek

Uppföljning på dopingskandalen i USA, fler fall har upptäckts.

9. Drogköp över Internet

Kategori- Regionalt Brott. 162sek

Svenska ungdomar kringgår lagen och köper droger via Internet.

10. Mobbing av barn

Kategori- Stockholm Human-interest. 191sek

14-årig flicka har tagit självmord efter att ständigt blivit mobbad.

Mamman berättar om tragedin.

11. Mord i Falun

Kategori- Regionalt Brott. 30sek

Ska granskas på nytt efter nya vittnen.

12. 3G-master

Kategori- Regionalt Human-interest. 39sek

Lyckade protester mot 3G-master i Lerums kommun.

13. Närvaroplikt vid Landstingsmöten

Kategori- Regionalt Politik. 25sek

Landstinget i Luleå vill ha närvaroplikt vid sina möten.

14. Avskaffning av alkoholskatt

Kategori- Regionalt Politik. 86sek
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En eventuell avskaffning av alkoholskatten kommer att leda till fler

trafikproblem.

15. Undersökning om gravida och snus

Kategori- Regionalt Human-interest. 25sek

Ny studie utförd i Sverige och USA visar att snus är skadligt för

gravida kvinnor och deras foster.

16. Kris för telekombranschen

Kategori- Stockholm Ekonomi. 137sek

Krisen leder till att Telias telefonmuséet läggs ned. Många

upprörda.

Onsdag 29/10:

1. Landstinget i Östergötland sparar

Kategori- Regionalt Ekonomi. 283sek

Viss sjukvård får patienten själv betala.

2. Skandia chefer misstänkta för trolöshet mot huvudman 

Kategori- Stockholm Brott. 160sek

Skandia chefer har undanhållit information från huvudman.

3. Försvarets radioanstalt kan avlyssna privatpersoner 

Kategori- Regionalt Politik. 214sek

Försvaret avlyssnar och registrerar privata telefonsamtal och mail.

4. Kemiska industrin och dess produkter

Kategori- Utrikes Miljö. 245sek
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Den kemiska industrin får själva betala forskningen om

hur deras produkter kan påverka hälsan.

5. Skogsbränder, Kalifornien

Kategori- Utrikes Olyckor. 28sek

Rapportering från katastrofområdet i Kalifornien.

6. Gruvarbetare omkomna, Ryssland

Kategori- Utrikes Olyckor. 42sek

Vid en explosion i en gruva omkom ett flertal gruvarbetare.

7. Solstormar

Kategori- Regional Miljö. 134sek

Information om de solstormar som var på väg mot jorden.

8. Olaga avlyssning, Finland,

Kategori- Utrikes Brott. 115sek

Företaget Sonera är misstänkta för att olagligt ha avlyssnat

privata samtal. Blir eventuellt skyldiga att betala skadestånd.

9. Telia/ Sonera

Kategori- Stockholm Näringsliv. 68sek

Dålig tillväxt och liten vinst inom företaget. Soneras affärer i

Finland kan leda till att Telia i Sverige också får stå för

kostnaderna vid eventuellt skadestånd.

10. Börsen/Valuta

Kategori- Stockholm Ekonomi. 16sek

Stockholmsbörsens läge vid stängning. Valutans ställning mot

dollarn och euron.

11. Kristdemokraterna vill ha valkarteller

Kategori- Stockholm Politik. 177sek
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Kristdemokraterna vill genom valkarteller samarbeta med de

övriga borgerliga partierna för att kunna mäta sig med

Socialdemokraterna.

12. Våldtäkter i Finspång

Kategori- Regionalt Brott. 17sek

Flera våldtäkter har skett i Finspång.

13. Rån av värdetransport

Kategori- Regionalt Brott. 21sek

Domen är nu bestämd.

14. Avtal om skatt

Kategori- Regional Politik. 52sek

Finansministern Bosse Ringholm skriver under avtal om skatt med Danmark.

Torsdag 30/10:

1. Landstingets budget

Kategori- Stockholm Ekonomi. 185sek

Nedskärningar i budgeten leder till att sjukvårdspersonal får

utföra fel sysslor.

2. Brott mot Hälso / sjukvårdslagen

Kategori- Regionalt Brott. 163sek

Kommer landstinget  att genomföra att patienter själva ska få

betala viss vård bryter de mot Hälso/sjukvårdslagen.

3. Försvarets radioanstalt

Kategori- Utrikes Politik. 168sek
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Uppföljning på avlyssningar från försvaret.

4. Inga extra pengar till försvaret

Kategori- Regional Politik. 9sek

Genom ett riksdagsbeslut kommer inte försvaret att få mer pengar.

5. Eriksson går med vinst

Kategori- Stockholm Näringsliv. 272sek

Erikssons aktier befinner sig i ett uppsving och företaget går med vinst.

6. Börsen/ Valutan

Kategori- Stockholm Ekonomi. 14sek

Stockholmsbörsens läge vid stängning. Valutans ställning mot

dollarn och euron.

7. Moskva börsen sjunker

Kategori- Utrikes Politik. 148sek

Moskvabörsen fortsätter att sjunka, nytt uttalande  från president

Vladimir Putin.

8. Skogsbränder, Kalifornien

Kategori- Utrikes Olyckor. 33sek

Uppföljning om läget i katatstrofområdet

9. Högsta domstol häver dom, Italien

Kategori- Utrikes Rättsfrågor. 23sek

Dom hävs mot före detta premiärministern Julio Andriotti som

tidigare dömts för att ha beordrat maffian att mörda en journalist.

10. Gudrun Schyman har obetalda skatter

Kategori- Stockholm Enskilda elitpersoner. 104sek

Slipper undan dom trots att brottet egentligen skulle leda till

fängelsestraff. Schyman kommer undan genom att betala.
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11. Asylsökande utan undervisning

Kategori- Regionalt Politik. 34sek

Asylsökande barn står utan undervisning då skola ska läggas ner.

12. Dödsdrog

Kategori- Regionalt Brott. 26sek

Dödsdrog har försvunnit från sjukhus- personalen misstänkt

13. Pensionärer instängda

Kategori- Regionalt Human-interest. 37sek

Pensionärer kan inte ta sig ut då hissen i deras åttavåningshus är trasig- kommer lagas om

en vecka.

14. Ungdomar hoppar av gymnasiet

Kategori- Regionalt Politik. 159sek

En rapport från AMS visar att ungdomar hoppar av gymnasiet

och att detta leder till att de länge går arbetslösa.

15. Damfotboll

Kategori- Regionalt Sport. 140sek

Öster IF:s damsektion får inte ta del av sponsringsbidragen.

Fredag 31/10:

1. Åtal mot mördare

Kategori- Regionalt Brott. 172sek

Åtal mot den man som mördat en femårig flicka utanför ett dagis.

2. Kommunen borde ta över vården

Kategori- Regionalt Politik. 118sek
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Diskussion om ifall inte vården borde ligga hos kommunen istället för hos landstinget.

3. Staten har hand om vården, Norge

Kategori- Utrikes Politik. 125sek

För två år sedan tog staten över vården i Norge, reportage om hur det har gått.

4. Muthärvan inom systembolaget växer

Kategori- Regionalt Rättsfrågor. 27sek

Muthärvan växer i takt med att man finner fler problem.

5. Svenskar blir allt äldre, leder till problem

Kategori- Regionalt Näringsliv. 108sek

För få arbetande för att kunna betala för de äldre.

6. Lokförare går ut i strejk

Kategori- Regionalt Näringsliv. 25sek

Lokförare missnöjda med facket strejkar.

7. Solstormar ger elproblem

Kategori- Regionalt Miljö. 124sek

Uppföljning av solstormar som slog ut elen i Malmö.

8. Margareta Winberg lämnar regeringen

Kategori- Stockholm Enskilda elitpersoner.  209sek

Diskussion om att vi inte kommer att ha någon som arbetar

som enbart jämställdhetsminister.

9. Färre söker till industri och teknikprogrammen

Kategori- Regionalt Näringsliv.  170sek

Industrin öppnar själva gymnasium för att få ungdomar

intresserade av industrin och dess möjligheter till jobb.

10. Börsen/Valutan

Kategori- Stockholm Ekonomi. 12sek
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Stockholmsbörsens läge vid stängning. Valutans ställning mot

dollarn och euron.

11. Polisen anmälda för övervåld

Kategori- Regionalt Brott. 26sek

Polisen ingriper på demonstration nu anmälda för övervåld.

12. Bomber i bil

Kategori- Regionalt Brott. 22sek

Bomber i av polisen beslagtagen bil.

13. Våldtäktsman häktad

Kategori- Regionalt Brott. 17sek

Våldtäktsmannen i Finspång är nu häktad.

14. Vårdhemspersonal skickar porr

Kategori- Regionalt Brott. 32sek

Personal på vårdhem för sexmissbrukare skickar porr via deras internnät,

15. Stadshuset i Falluja är bombat, Irak

Kategori- Utrikes Politik. 34sek

Oroligheterna i Irak fortsätter, Stadshuset är bombat.

16. Skogsbränder, Kalifornien

Kategori- Utrikes Olyckor. 26sek

Uppföljning om läget i katastrofområdet.

17. Spänningarna ökar mellan USA och Mexico.

Kategori- Utrikes Politik. 218sek

Befolkningen vid gränsen i USA skapar egna gränspatruller för

att slippa invandringen från Mexico.

18. Fartyg i karantän, Grekland

Kategori- Utrikes Human-interest. 58sek
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Vid Greklands kust har ett fartyg satts i karantän på grund av magsjuka.

19. Världens äldsta har avlidit

Kategori- Utrikes Human-interest. 28sek

Världens äldsta, en 116-årig tant i Asien, har nu avlidit.

Lördag 1/11:

1. Föräldraledigheten bör kvoteras

Kategori- Stockholm Politik. 167sek

Mona Sahlin vill att föräldraledigheten ska kvoteras så att

kvinnorna ska få det lättare att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

2. USA är kvar i Irak

Kategori- Utrikes Politik. 108sek

USA stannar kvar i Irak trots misslyckandet att hålla fred

och uppbyggnaden av landet.

3. Demonstration, Berlin

Kategori- Utrikes Politik. 21sek

Demonstration mot Gerald Schröder och hans uttalande angående

sjukvården i Tyskland.

4. Häftiga regn, Venedig

Kategori- Utrikes Miljö. 18sek

Markusplatsen översvämmad efter de kraftiga regnvädren i Venedig.

5. Blodprov lämnas olagligt ut till polisen

Kategori- Regionalt Rättsfrågor. 122sek
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Socialminister Lars Engqvist vill skärpa lagen.

6. Bevisningen stärks mot 24 åringen

Kategori- Stockholm Rättsfrågor. 18sek

24 åringens mamma hjälper polisen med nya upplysningar.

7. Gruppvåldtäkt mot ung flicka

Kategori- Regionalt Brott. 17sek

15 årig flicka våldtagen av tre unga män.

8. Lokförarna i strejk

Kategori- Regionalt Näringsliv. 104sek

Uppföljning av strejken som inte blev så stor som väntat, då

många av lokförarna nu bytt fack.

9. Skillnaderna mellan fattiga och rika är stor

Kategori- Stockholm Näringsliv. 140sek

Skillnaden mellan fattiga och rika är större i Sverige än vad skillnaden är i USA, detta har

konstaterats i en ny bok vid namn ”Jämlikheten som försvann” skriven av Svenskt

näringslivs chefekonom, Stefan Fölster.

10. Fyra skadade vid brand, familjer hemlösa

Kategori- Regionalt Human-interest. 15sek

Brand utbröt i radhuslänga, familjer har blivit hemlösa. Brandoorsaken är ännu okänd.

11. Demonstration för djurens rätt, Göteborg

Kategori- Regionalt Politik. 21sek

Demonstranter jämför djurens rättigheter med människans.
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Söndag 2/11:

1. EU parlamentariker får extra pension skattefritt

Kategori- Utrikes Politik.  218sek

Svenska parlamentariker inom EU har möjlighet att ta ut en extra skattefri pension.

2. Helikopter nedskjuten, Irak

Kategori- Utrikes Politik. 151sek

En amerikansk helikopter blev nedskjuten i Falluja.

3. Elpriserna stiger

Kategori- Regionalt Näringsliv. 171sek

Vattenfall går med vinst, men elpriserna fortsätter att stiga, varför?

4. 24 åringen hade blod från Anna Lind på sina kläder

Kategori- Stockholm Rättsfrågor. 15sek

Fler bevis mot 24 åringen

5. Kvinnliga poliser diskrimineras

Kategori- Regionalt Human-interest. 212sek

Första fallet som tagits upp till  rättegång om diskriminerade kvinnor inom poliskåren.

6. Flyktingar kan ha drunknat, Spanien

Kategori- Utrikes Olyckor. 19sek

45 afrikanska flyktingar i en båt kan ha drunknat i en storm tror man eftersom båten

kommit i land till Cadiz med endast fem överlevande.

7. Israel har öppnat mot Gaza

Kategori- Utrikes Politik. 17sek

Israel har åter öppnat upp mot Gaza så att befolkningen ska kunna återgå till sin arbeten

där.

8. Storbranden i Kalifornien har skövlat många offer



55

Kategori- Utrikes Human-interest. 226sek

Intervju med ett av offren i Kalifornien om hur framtiden kommer att se ut.

9. Arbetslösheten ökar bland ungdomar

Kategori- Regionalt Näringsliv. 173sek

På grund av att fler hoppar av gymnasiet ökar arbetslösheten bland ungdomar.

Arbetsmarknadsenheten försöker att få ungdomarna att inse att utbildning är viktigt för att

kunna söka arbete.

10. Vem blir partiledare i vänsterpartiet

Kategori- Regionalt Politik. 259sek

Rapport har träffat två möjlig kandidater för partiledarposten.
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