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Abstract 

 
Titel: Vad barnen får se – En kvantitativ innehållsanalys av Lilla Aktuellts nyhetsurval 

2015. 

 

Författare: Magnus Råström och Simon Kingdal. 

 

Kurs, termin och år: Journalistik GR (C) C-uppsats, höstterminen 2016. 

 

Antal ord: 12 208. 

 

Problemformulering och syfte: Medier påverkar människors tyckande och tänkande 

genom vad de väljer att visa för tittarna. Barn och unga blir i dag medieanvändare i 

mycket yngre åldrar än tidigare generationer. Syftet med undersökningen var att 

undersöka Lilla Aktuellts nyhetsurval under 2015. Vi ville undersöka hur väl de följde de 

traditionella kriterierna för nyhetsvärdering, hur variationen är mellan informativa och 

utbildande inslag gentemot underhållning och vilka som fick komma till tals i inslagen. 

 

Metod och material: Undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys av 41 avsnitt av 

Lilla Aktuellt från året 2015. Avsnitten valdes ut efter ett stratifierat urval. 

 

Huvudresultat: Vårt resultat visar att kriterierna för vad som blir nyheter följs till viss 

mån men att inslagen i Lilla Aktuellt inte stämmer in på majoritet av medieforskaren 

Håkan Hvitfelts lista över vad som kan göra att något blir nyheter. Många av inslagen 

hade kort geografiskt och kulturellt avstånd vilket är två punkter Hvitfelts lista. 

”Nöje/Kultur” var den kategori som hade flest inslag tätt följt av ”Skola”. Att det var så 

många inslag om skolan kan bero på att målgruppen för Lilla Aktuellt är barn i åldrarna 

8–12 år och deras vardagar kretsar mycket runt skolan.  Informativa och utbildande inslag 

är de som är dominerande gentemot de inslagen av underhållande karaktär. 77 procent av 

alla inslag var informativa och utbildande. Barn, både pojkar och flickor, är de som till 

största del får komma till tals i inslagen. Det kan vara så eftersom Lilla Aktuellts 

redaktion tänker att barn lättare kan ta till sig information om det är ett annat barn som 

berättar. 

 

Nyckelord: ”Lilla Aktuellt”, ”nyhetsurval”, ”barnjournalistik”, ”nyhetsvärdering”, 

”kvantitativ innehållsanalys”.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Medier har stor påverkan på oss människor. De påverkar hur vi tänker och tycker om 

olika situationer. Stig Hjarvard skriver i sin artikel ”The Mediatization of Society” att 

medier är en del av kultur- och samhällsstrukturen. Nyheter från medier kan tolkas på 

olika sätt av sändare och mottagare vilket påverkar relationen mellan människor 

(Hjarvard, 2008. Sid. 2). Som barn kan det dock hända att man, av medvetna eller 

omedvetna skäl, blir avskärmad av vuxna från det som händer i världen. I sin bok 

”Barnens röster” citerar Ingegerd Rydin de två barndomssociologerna Allison James och 

Alan Prout. Enligt dem är barndomen en tidlös zon åtskild från den verklighet som vuxna 

lever i. Inom denna tidlösa zon, som kan ses som en gyllene tid där harmoni och lycka 

råder, behöver barnet skyddas och bevakas från omvärldens ondska. Det är föräldrarnas 

och samhällets plikt att se till att detta sker (Rydin, 2000. Sid. 16). 

 

Det ovanstående om den tidlösa zonen skrevs i Rydins bok från 2000 och mycket har 

hänt i världen och inom medier sedan dess. Människor i de nordiska länderna spenderar 

mer än hälften av sin fritid på att konsumera medier, där tv fortfarande står som det mest 

använda mediet. Bland ungdomar har det dock skett ett skifte där internet tar över mer 

och mer. Det som händer är att det skapas nya kommunikationsmönster. Våra 

uppfattningar om både tid och rum och privat och offentligt förändras (Carlsson, 2010. 

Sid 12). I en värld som blir allt mer globaliserad för varje år som går blir människor mer 

sammankopplade med varandra. Man kan ta del av nyheter från hela världen. Barn och 

unga blir i dag medieanvändare i mycket yngre åldrar än tidigare generationer (Ekström 

& Tufte, 2007. Sid. 14). 

 

I slutet på 60-talet och början på 70-talet fanns det en tro hos forskare, politiker och lärare 

att tv-mediet kunde användas för lärande och socialt uppförande. I både USA och Europa 

användes tv:n som ett läromedel för förskolebarn. Det absolut största programmet inom 
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denna kategori i USA var Sesame Street som även blev mycket stort i andra länder. I 

Sverige startades flera program som inspirerades av Sesame Street som ville lära barn 

grundläggande kunskaper inom läsförståelse, begreppsbildning och ett gott socialt 

beteende. Det program som blev absolut störst i Sverige var Fem myror är fler än fyra 

elefanter. Under den här tiden var det dominerande tankesättet att barn skulle få en stor 

kunskap om världen de lever i och att de i tidig ålder skulle förberedas att möta de krav 

som ställs på dem utanför hemmet (Carlsson, 2010. Sid. 89–90). 1972 började 

programmet Barnjournalen att sändas i TV1 (dåvarande SVT 1). Det var ett 

nyhetsprogram riktat till barn i åldrarna 8 till 13 år. Det sändes fram till 1991 och ersattes 

senare av Lilla Aktuellt år 1993. 

 

Lilla Aktuellt är i dag det enda nyhetsprogram på tv som riktar sig till barn och det sänds 

fyra dagar i veckan på Barnkanalen och SVT Play. Tidigare studier har visat att Lilla 

Aktuellt har gått åt ett mer underhållande format (Rönnberg, 2010). Detta kommer vi ta 

upp och berätta mer om i teorikapitlet när vi senare går igenom tidigare forskning om 

ämnet. SVT skriver så här om Barnkanalen i sin redovisning för 2015: 

 

”Barnprogrammen ska förmedla nyheter och fakta samt kulturella och konstnärliga 

upplevelser från olika delar av Sverige och världen …” 

 

Vidare om specifikt Lilla Aktuellt skriver de: 

 

”Fyra dagar i veckan sänds ett rent nyhetsprogram för barnen, Lilla Aktuellt i samarbete 

med UR, som tar upp aktuella nyheter och händelser från Sverige och världen direkt 

anpassat för barnpubliken.” (SVT, 2015). 

 

Det är för att människor påverkas av det som medier visar som vi valt att göra denna 

undersökning. Människor får till viss del sin sociala uppfostran och åsiktsbildning via 

medier, och därför är det intressant att undersöka vad Lilla Aktuellt väljer att visa för 

nyheter för sin publik, barn och unga, och om de följer sitt public service-ansvar. 
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1.2 Syfte och Frågeställning 
 

Vårt syfte med denna undersökning är att se vilket nyhetsurval Lilla Aktuellt gjorde 

under 2015. Vi vill undersöka vem eller vilka som kommer till tals i inslagen, och om 

fokus i inslagen ligger på nyheter eller underhållning. 

 

Vår frågeställning är: 

 

Hur ser Lilla Aktuellts nyhetsurval ut? 

- Hur väl följer Lilla Aktuellt den traditionella nyhetsvärderingens kriterier?  

- Hur ser variationen ut i inslagen gällande fokus på att vara informativa och 

utbildande gentemot underhållning? 

- Vilka kommer till tals i inslagen? 
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2. Teoretisk genomgång    
 

2.1 Nyhetsvärdering och nyhetsurval 

Av alla de händelser som sker varje dag är det långt ifrån alla som diskuteras på 

nyhetsredaktioner, och ännu färre än så som faktiskt blir nyheter (Strömbäck, 2014. Sid 

158). Vad är då en nyhet? Från journalistiskt håll har frågan förmodligen diskuterats så 

länge det har funnits nyhetsjournalistik, och enligt Jesper Strömbäck finns det ingen 

exakt definition av vad som är en nyhet och inte. Det som däremot kan konstateras är att 

nyheter är resultatet av de arbetsprocesser som pågår inom nyhetsredaktionerna 

(Strömbäck, 2008. Sid 9).  

Två viktiga begrepp som ofta diskuteras under processen i fråga är nyhetsvärdering och 

nyhetsurval. Begreppen blandas ofta ihop. Nyhetsvärdering handlar om hur redaktionen i 

fråga värderar alla världens olika händelser under arbetsprocessens gång, medan 

nyhetsurvalet är det som i slutändan publiceras som nyheter (Strömbäck, 2008. Sid 9).  

Nyheterna som väl publiceras, det vill säga nyhetsurvalet, behöver i sig inte ha något högt 

nyhetsvärde, fastän sannolikheten är större ju högre värdet är. Detsamma gäller det 

motsatta, att det finns en möjlighet att nyheter som vanligtvis värderas högt inte 

publiceras, vilket exempelvis kan bero på att en mättnad har uppnåtts kring 

rapporteringen av ett visst ämne eller att det finns andra nyheter som värderas högre än 

nyheten i fråga. Vad som ingår i det slutgiltiga nyhetsurvalet är med andra ord något som 

dels påverkas av slumpen, dels av en hel del andra faktorer (Strömbäck, 2008. Sid 9–10). 

Sådana faktorer eller kriterier, som kännetecknar vad som blir en nyhet, har studerats av 

olika forskare i samband med undersökningar om nyhetsvärdering och nyhetsurval. 

En tidig undersökning på området presenterades av Johan Galtung och Mari Holmboe 

Ruge på 1960-talet. I ”The Structure of Foreign News”, som endast behandlar 

utrikesnyheter, framställer Galtung och Ruge tolv faktorer, några med underfaktorer, som 

de ansåg var avgörande för om en händelse blir en nyhet eller inte. Överraskning, 
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tydlighet, negativitet och personifiering var några av de kriterier som de ansåg spelade 

roll för om något blev en nyhet (Galtung & Ruge, 1965. Sid. 66–71).  

Studien har både rosats och kritiserats genom åren (Hvitfelt, 1985), och har legat till 

grund för andra undersökningar om nyhetsvärdering och nyhetsurval. Ett exempel är 

”Deciding What’s News” av Herbert J. Gans. Gans studerade det redaktionella arbetet på 

fyra amerikanska tv-redaktioner – två med dagliga sändningar och två veckomagasin. I 

ett kapitel diskuterar han kring hur journalisternas bedömningar och överväganden 

påverkar nyhetsurvalet (Gans, 2004. Sid 146–181). Gällande de substantiella 

övervägandena, alltså de som behandlar nyhetens innehåll och nyhetsvärde, nämner Gans 

att nyheter antingen kan vara viktiga eller intressanta – med den ideala situationen då den 

viktiga nyheten även är intressant (Gans, 2004. Sid. 146–147). Dessa två har på senare år 

beskrivits som styrfält, centrala för det journalistiska nyhetsurvalet. De viktiga nyheterna 

är sådana som medierna anser att dess publik bör få veta, medan de intressanta nyheterna 

är sådana som medierna tror att publiken är intresserad att ta del av (Johansson, 2008. 

Sid. 7). 

Någon som har använt sig av tidigare teorier av både Galtung/Ruge och Gans är den 

svenske medieforskaren Håkan Hvitfelt. Hans studie ”På första sidan” från 1985 är en av 

de mest omfattande och välciterade vad gäller nyhetsvärdering och nyhetsurval 

(Strömbäck, 2008. Sid. 13). Hvitfelt byggde undersökningen på en kvantitativ 

innehållsanalys av de sex största svenska dagstidningarna, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, och 

deras förstasidor. Detta under sammanlagt två månader i slutet av 1983 och början av 

1984. Hvitfelt använde i sin analys nyhetsvärderingsfaktorer som bland andra Gans, 

Galtung och Ruge i tidigare studier identifierat (Hvitfelt, 1985). Utifrån den teoretiska 

analysen kunde han sedan summera resultaten i form av en uppdaterad 

nyhetsvärderingsformel, enligt vilken1: 

                                                        
1 Beskrivningarna under varje punkt är våra egna. 
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”Sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras, placeras på första 

sidan och där bli huvudartikel ökar ju mer den behandlar:  

 

1. Politik, ekonomi samt brott och olyckor 

Om nyheter handlar om svensk politik eller politik i något av elitländerna (exempelvis 

USA) är det troligt att det blir en nyhet i svenska medier. Vår undersöknings syfte är att 

se om så är fallet även med Lilla Aktuellt. 

 

2. och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd  

3. till händelser och förhållanden  

Chansen att någonting blir en nyhet ökar om det händer i Sverige eller något närliggande 

land. Bortsett från det geografiska kan det även komma att bli en nyhet om det händer i 

ett land som inte ligger så nära Sverige men som vi som människor i Sverige ändå kan 

känna oss kulturellt nära. 

 

4. som är sensationella eller överraskande, 

Om det är något som är helt oväntat och slår ned som en blixt från klar himmel bland 

allmänheten är det en större grej om något händer för tredje gången den här veckan. 

 

5. handlar om enskilda elitpersoner 

Om något händer en väldigt känd person är det till större intresse för allmänheten än om 

samma sak händer Gösta, 62 år, från Karlstad. Kvalitetsnivån på värdet kan sjunka ju 

större kändisen är som det handlar om eftersom människor ändå intresseras av det. 
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6. och beskrivs tillräckligt enkelt  

Blir saker för krångliga kan människor lätt tappa fokus. Därför strävar nyhetsredaktioner 

efter att göra det enkelt för sina konsumenter. 

 

7. men är viktiga och relevanta, 

Människor blir engagerade när det gäller viktiga saker men hur pass relevant det är har 

ännu större betydelse. En nyhet om en statskupp i Somalia är viktig att rapportera om 

men att ett äldreboende i Gnarp stängs ner har mer relevans för invånarna där. 

 

8. utspelar sig under kort tid men som del av ett tema, 

Under mars och april fylls många medier med nyheter om Melodifestivalen. Det är en 

stor sak som engagerar många och eftersom det är under en specifik tidsperiod på året 

ökar nyheterna om det just då. Likaså kan flyktingkrisen under hösten 2015 kallas ett 

tema eftersom den fick så pass stor genomslagskraft i medierna. 

 

9. har negativa inslag 

Det är troligare att något blir en nyhet om det är om något negativt som har hänt. 

Människors intresse fastnar inte om de enbart exponeras för positiva nyheter. Något 

negativt engagerar dem i mycket större bemärkning. 

 

10. och har elitpersoner som källor.” (Hvitfelt, 1985. Sid. 215–216). 
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Sett ur ett mer nutida perspektiv, svenskt likaså, behandlar även Strömbäcks studie ”På 

nyhetsmediernas agendor” nyhetsvärdering och nyhetsurval. Strömbäck diskuterar i sin 

teoridel bland annat om tidigare nämnda styrfält (vikt och intresse) och introducerar även 

ett till styrfält. Han menar att man måste ta mediernas egna format och behov i beaktning, 

något som går in i teorin om medielogiken (Strömbäck, 2008. Sid. 12–13). Syftet med 

studien var i första hand att undersöka vad som utmärker nyhetsurvalet i dominerande 

svenska nyhetsmedier, med fokus på hur framträdande nyheter om hot och risker är i 

nyhetsurvalet. Strömbäck ville med sin studie också testa giltigheten hos de tidigare 

teorimodellerna för nyhetsvärderingskriterier (Strömbäck, 2008. Sid. 40).  

Det han till slut kommer fram till – efter att ha kvantitativt innehållsanalyserat Rapport, 

Aktuellt, TV4 Nyheterna, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och 

Expressen – är att det finns betydande distinktioner mellan de olika medietyperna tv, 

morgontidning och kvällstidning, som i studien urskiljer sig mer än de mellan medierna 

enskilt sett (Strömbäck, 2008. Sid. 42). Nyhetsvärderingskriterierna har olika stor 

betydelse beroende på vilken medietyp det handlar om. Han drar därför slutsatsen att de 

tidigare etablerade teorimodellerna inte längre är giltiga, åtminstone generellt sett, och 

skulle därför behöva revideras (Strömbäck, 2008. Sid. 45). 

Både Hvitfelt och Strömbäck har dömt ut sina föregångares teorimodeller vad gäller 

nyhetsvärderingskriterier. Dessa kriterier är dock anpassade för nyheter för vuxna, vi vill 

i denna uppsats testa de mot barnjournalistik. Vår ambition med den här studien är inte att 

utveckla nya teorier, utan att använda oss av dessa när vi ska analysera våra resultat. 

Framförallt kommer vi att främst hämta inspiration från Hvitfelt och Strömbäck, eftersom 

de undersökningar de har gjort handlar om svenska medier. Vi har även valt att utforma 

vårt kodschema utefter tidigare identifierade nyhetsfaktorer, som kommer att vara till stor 

nytta under undersökningens gång. 
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2.2 Medielogiken 

Professorerna David Altheide och Robert Snow var de första att använda termen 

”medielogik”. Altheide och Snow förklarar sin teori genom att säga att medielogiken är 

en process där medier presenterar och överför information. Det handlar bland annat om 

hur material är organiserat, hur det presenteras och var fokus och betoning ligger 

(Altheide & Snow, 1991. Sid 9). 

 

För att förklara medielogiken kan man säga som så att det blir nyheter av händelser som 

kan tillspetsas, förenklas, polariseras, intensifieras, konkretiseras eller personifieras. 

Detta är berättartekniker som medierna utvecklat för att kunna överleva i en tid där det 

finns överskott på information och underskott på uppmärksamhet. (Strömbäck. 2000. Sid. 

158)  

 

Av de sex kriterierna som nämndes ovan är personifiering den vi tittat närmare på. Att 

personifiera en nyhet handlar om ”att få den mänskliga touchen på någonting, att ge ett 

problem eller en åsikt ett ansikte.” (Strömbäck, 2000. Sid. 159). Det handlar om att kunna 

göra så att konsumenterna av mediet, tittarna i vårt fall, kan identifiera sig med det som 

händer i inslaget för att de ska bli mer berörda. Personifiering är det kriterium som passar 

bäst in i tillsammans med Hvitfelts punkter i vår undersökning. Att använda de andra 

kriterierna från medielogiken gör att vi kommer in på en annan typ av undersökning. 

 

 

2.3 Medialiseringsteorin 

Mediatization theory, hädanefter kallad medialiseringsteorin, är en teori om att medier 

numera i denna digitala tidsålder påverkar och formar oss människor i vårt tyckande och 

tänkande. Andrea Schrott skriver om detta i Knut Lundbys bok ”Mediatization – concept, 

changes, consequenses”. Hon fokuserar mycket på hur politiker medialiserar sig själva 

för att nå ut bättre med sina budskap till medborgarna. Anledningen enligt henne till 



Magnus Råström 

Simon Kingdal 

Jour-14 

 

 13 

varför politiker gör så är för att vanliga människor är så pass starkt påverkade av 

massmedier och dess utformning. Hon menar att det vi förr i tiden lärde oss i skolan och i 

specifika sociala situationer, som när vi jämförde oss med klasskamraterna och hade 

läraren och föräldrar som förebilder, lär vi oss nu också från tv:n och andra medier 

(Schrott, 2009. Sid. 41–61). Medierna är de som lär oss socialt beteende, sociala normer 

och social acceptans. Schrott skriver att medier har blivit en av samhällets centrala 

punkter för socialisering. Medier sätter standarden för vad som är socialt acceptabelt och 

inte. Schrott ställer sig frågande till om dessa standarder är stabila, men säger samtidigt 

att de på medellång sikt kommer ha avgörande betydelser för uppbyggnaden av 

samhället. Hon menar att nya kriterier för social acceptans i fortsättning också kommer 

spridas genom medier (Schrott, 2009. Sid. 41–61). Det är på grund av teorier som denna 

som vi tycker att vår forskning har stor betydelse. Genom medierna skapar sig unga sin 

världsbild och formas socialt.  

Men det finns även de som ställer sig kritiska till Andrea Schrott och andra forskare med 

liknande syn på medialiseringsteorin. Två av de kritiska rösterna hör till David Deacon 

och James Stanyer. I sin artikel ”Mediatization: key concept or conceptual bandwagon?” 

hävdar de att det har funnits en opassande brådska bara för att kunna sätta 

medialiseringen som det som händer här och nu. De ställer sig frågande till om det finns 

någon riktig grund till detta begrepp och om det finns någon överenskommelse om när 

medialiseringen startade och där vi står i dag. De skriver att man inte alltid kan anta att 

det är medierna som ensamma står för förändringar i samhället. De menar att det kanske 

kan vara så att medierna endast har effekt när det kombineras med andra kulturella, 

politiska eller sociala variabler. De pekar även på reklambranschen som en anledning till 

förändringar i samhället (Deacon & Stanyer, 2014. Sid 2–10). De menar att mycket av 

forskningen gällande medialisering bygger på antaganden från fallstudier i stället för att 

demonstrera en historisk förändring genom omsorgsfullt utformade tidsmässiga 

jämförelser. Den forskning som gjorts är enligt dem alldeles för simpel (Deacon & 

Stanyer, 2014. Sid 2–10).  
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Artikeln från Deacon och Stanyer möts av kritik från flera, bland andra Andreas Hepp, 

Stig Hjarvard och Knut Lundby. Dessa tre vill med sin artikel ”Mediatization: theorizing 

the interplay between media, culture and society” lägga fram sin kritik mot Deacon och 

Stanyer. De lägger fram kritik mot urvalet som Deacon och Stanyer använt sig av samt att 

dessa har kritiserat medialiseringen på dess svagaste punkter när de i stället, om de vill 

rikta kritik, borde sikta där argumenten för medialiseringen är som starkast (Hepp, 

Hjarvard, Lundby, 2015. Sid 315–322). 

De pekar framför allt på en sak som Deacon och Stanyer missförstått, nämligen att 

medialiseringsforskning bara skulle handla om medias effekter. Det handlar i stället om 

sambandet mellan förändringen av media och kommunikation, å ena sidan, och 

förändringen av kultur och samhälle, å andra sidan. Medialiseringsforskning handlar inte 

om linjära effekter utan om att analysera ”relaterbar påverkan” (Hepp, Hjarvard, Lundby, 

2015. Sid 315–322). 

 

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Från Barnjournalen via Lilla Aktuellt 

Forskaren Margareta Rönnberg har under de senaste decennierna gjort många 

undersökningar om journalistik riktad till barn. Bland annat har hon studerat skillnaderna 

mellan Lilla Aktuellt, som har sänts sedan 1993, och Barnjournalen, motsvarigheten på 

1970- och 80-talet. Rönnberg diskuterar i en omfattande studie kring huruvida Lilla 

Aktuellt ens ska ses som ett nyhetsprogram, då inslagen med nyhetskaraktär står i tydligt 

underläge gentemot de med en underhållande klang, och som skulle kunna vara taget ur 

ett aktualitetsmagasin som Landet runt (Rönnberg, 2010. Sid. 254–255).  

Hon såg också brister i Lilla Aktuellt sett till programmets uppdrag. Enligt programmets 

public service-kriterium skulle en övervägande procentuell majoritet av inslagen, 70-30, 

handla om vuxennyheter ”översatta” till barn, samtidigt som resten av inslagen skulle 
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vara ”rena” barnnyheter (Rönnberg, 2010. Sid 320). Rönnberg kom i sin undersökning 

fram till att det snarare var tvärtom, att de förklarande ”vuxennyheterna” hamnade i 

underläge i 30-70. Dessutom var hennes slutsats att tyngre ämnen, som politik och 

relevanta barnproblem, definierades på ett snävt sätt (Rönnberg, 2010. Sid. 337). Sett 

över tid, från 70- och 80-talets Barnjournalen till 2000-talets Lilla Aktuellt, ser Rönnberg 

att tilltalet till publiken har förändrats ganska mycket. Från att ha varit formellt, 

informativt och med en allvarligare ton under Barnjournalens era, har Lilla Aktuellt mer 

fokus på det informella, där programledare och reportrar snarare vill vara som en kompis 

till den tilltänkta publiken. En slags hybrid av ett livsstilsprogram och nyheter, för och 

om barn (Rönnberg, 2010. Sid. 333–335).  

Men där Rönnberg är kritisk mot vilka nyheter Lilla Aktuellt visar och på vilket sätt de 

visar dem är den engelske medieprofessorn David Buckingham åsikter det motsatta. Han 

gjorde en studie där han undersökte fem olika utländska nyhetsprogram för barn för att se 

vilka nyheter de visade och på vilket sätt de visades. Han blev förvånad över hur dessa 

program hade konventionella definitioner av nyheter och så pass traditionella format. Han 

menar att programmen behöver en mer underhållande och innovativ inställning till 

nyhetsjournalistik (Buckingham, 2010. Sid. 58) I sin bok ”The making of citizens” 

skriver han att nyhetsjournalistik har setts som en nödvändig garanti för demokrati. Han 

skriver att tidningar och tv-nyheter fungerar som oumbärliga källor för att samhället ska 

fungera. Men nya undersökningar visar att unga människors intresse för nyheter minskar 

för varje år. Han menar att ett aktivt medborgarskap hör till det förgångna och att unga i 

dag är cyniska, distraherade och inte längre känner samma medborgerliga ansvar som 

tidigare generationer. För dem är den konventionella politiken irrelevant. För dem har det 

personliga blivit politik, det privata det offentliga och underhållning har blivit utbildning 

(Buckingham, 2000. Inget sidnummer).  
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2.4.2 Lilla Aktuellt – då och nu 

Det har även gjorts studier tidigare i form av uppsatser som vi har inspirerats av. Bland 

annat kandidatuppsatsen ”Lilla Aktuellt – då och nu” skriven av Marie Hägg och Sofie 

Amberg. De ville i sin uppsats undersöka hur programmet hade förändrats sedan det 

startade 1993. De gjorde en jämförande kvantitativ innehållsanalys på sammanlagt sexton 

program, åtta från 1993 och åtta från 2008. Deras undersökning visar att innehållet 

dominerades, både 1993 och 2008, av ”kultur och nöje”. Den visar även att nyheterna 

från Europa är färre 2008 än vad det var 1993. Endast två inslag 2008 visar 

”Konflikt/Krig”. På Lilla Aktuellts redaktion diskuteras det, enligt Hägg och Amberg, 

ständigt om hur man ska ta upp händelser som krig och olyckshändelser i rutan utan att 

skrämma barnen. 1993 var det fler inslag om ”krig och konflikter” vilket enligt Hägg och 

Amberg kan bero på att konflikterna utspelade sig närmare Sverige geografiskt. Det kan 

tyda på att Lilla Aktuellt nu med flyktingfrågan under hösten 2015 sannolikt kommer att 

ha många inslag om detta ämne eftersom många av de som flyr kommer till Europa och 

Sverige. De jämför även två inslag, ett om kriget i Moçambique från 1993 och ett om ett 

terrordåd i Indien från 2008. I det senare inslaget berättar programledaren att de valt bort 

de läskigaste bilderna och efter inslaget berättar han att alla svenskar som är på plats har 

klarat sig bra. Inslaget från 1993 var mycket mer detaljrikt och innehöll sådant som barn 

kan tycka är skrämmande (Hägg & Amberg. 2009. Sid. 22–25). 

 

 

2.5 Sammanfattning av teorikapitlet 

Den tidigare forskningen av Rönnberg visar att Lilla Aktuellt är mer underhållande och 

informellt än dess föregångare Barnjournalen. Att det har blivit som en hybrid mellan ett 

livstilsprogram och ett nyhetsprogram. Något som medieprofessorn David Buckingham 

tycker är bra eftersom han menar att intresset för nyheter minskar och unga numera är 

distraherade av annat. 

 

Den tidigare kandidatuppsatsen ”Lilla Aktuellt – då och nu” är något som inspirerat oss 

till att göra vår undersökning. Deras undersökning visar att Lilla Aktuellt sedan starten 
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har haft flest nyheter i kategorin ”Kultur/nöje” men att också nyheterna från Europa 

minskade sedan starten 1993 jämfört 2008, vilket var de två åren de använde i sin 

undersökning.  

 

Medialiseringsteorin innebär att det är medier som i denna digitala tidsålder är de som 

påverkar och formar oss människor. Medierna är de som lär oss socialt beteende, sociala 

normer och social acceptans. 

 

Teorin om nyhetsvärdering och nyhetsurval är den som vi ställer mot det resultat som vi 

får genom att undersöka och koda 41 avsnitt av Lilla Aktuellt från 2015. De tio punkter 

som Hvitfelt listar är en grund till det kodschema vi skapat för att undersöka inslagen i 

Lilla Aktuellt. Även teorin om medielogiken ligger till grund för kodschemat. Det är en 

av Hvitfelts punkter som vi inte har använt oss av i vår undersökning och det är nummer 

fyra, ”om det är något sensationellt och överraskande”. Den har inte varit en del av vår 

frågeställning eller syfte och därför har det inte legat till grund till kodschemat. 

 

Medielogiken handlar bland annat om berättartekniker och en av dessa är personifiering. 

En del i vår undersökning handlar om till vilken grad källorna i inslagen är 

personifierade. 
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3. Metod 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Vi vill genom en kvantitativ innehållsanalys undersöka vilket nyhetsurval Lilla Aktuellt 

har gjort under året 2015. Anledningen till att vi valde en kvantitativ metod var för att vi 

hellre ville få en större överblick över Lilla Aktuellts nyheter än att fördjupa oss i en 

kortare mer specifik tidsperiod eller i ett ämne. Genom denna kvantitativa analys har vi 

möjligheten att göra en generalisering av Lilla Aktuellts inslag för hela 2015. Att vi väljer 

2015 som det år att undersöka är för att vi anser att det är mest intressant att undersöka 

det material som är så nytt som möjligt och vi vill se över ett helt år. Anledningen till att 

vi väljer att göra en kvantitativ undersökning är att vi vill få svar på frågor om 

förekomsten av olika typer av innehållskategorier i vårt material. Det handlar om hur ofta 

eller hur frekvent olika kategorier förekommer och hur mycket utrymme olika kategorier 

får (Esaiasson, 2012. Sid. 198). Det som vi ser som en stor fördel med denna metod är att 

vi i vårt resultat kommer att få tydliga och klara siffror på vilka sorters inslag som visas i 

programmet. Vår studie kommer att vara beskrivande eftersom det vi vill fokusera på är 

vad som Lilla Aktuellt visar, inte varför de visar vissa inslag (Esaiasson, 2012. Sid. 36). 

Vi vill genom vår undersökning få en överblick över vilka sorters inslag som Lilla 

Aktuellt visar i sina program. Framtida forskare skulle sedan kunna ta vidare och göra en 

förklarande undersökning för att ta reda på varför Lilla Aktuellt visar just den sortens 

inslag som vårt resultat visar. 

 

 

3.2 Material och urval 

Lilla Aktuellt sänds fyra gånger i veckan, måndag till torsdag där varje avsnitt är ungefär 

tio minuter långt. Genom ett stratifierat slumpmässigt urval valde vi ut ett avsnitt från 

varje vecka som kom att ingå i vår undersökning. Vi ville ha hela 2015 som tidperiod för 

att kunna generalisera så pass bra som möjligt och därför blev det ett avsnitt från varje 

vecka. Vi gjorde sedan som så att vi skrev upp siffrorna ett, två, tre och fyra på varsina 

lappar. Sedan drog vi en lapp för att se vilket avsnitt från veckan som skulle bli en del av 
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undersökningen. Det är inslagen i dessa avsnitt som blev våra analysenheter. Genom att 

ta kontakt med Kungliga biblioteket i Stockholm kunde vi beställa vårt material. Det blev 

sammanlagt sju dvd-skivor med 41 avsnitt av Lilla Aktuellt som skickades till biblioteket 

på Mittuniversitetet. Då materialet är upphovsrättsskyddat fick det inte lämna bibliotekets 

lokaler så det är där som bearbetningen av materialet har skett. 

 

Lilla Aktuellt har även ytterligare ett program som heter Lilla Aktuellt Skola. Det är ett 

nyhetsprogram som vissa skolklasser i Sverige väljer att visa under lektionstid och som 

barnen sedan ska diskutera. Vi kommer i denna uppsats inte att ha med några av dessa 

avsnitt utan kommer enbart fokusera på de avsnitt som har sänts på vardagskvällar. 

Det finns även ett program som heter Lilla Aktuellt Special som är ett 

fördjupningsprogram där Lilla Aktuellt går på djupet inom ett ämne. Exempelvis handlar 

ett avsnitt om fattigdom och om Elin som märker att hennes familj inte har råd att göra 

och köpa samma saker som andra familjer som hon känner. Även detta 

fördjupningsprogram är utelämnat från vår studie. 

 

Vår tanke från början var att ha ett avsnitt av Lilla Aktuellt från varje vecka det sändes 

under hela 2015, alltså 42 stycken. Dessvärre föll ett avsnitt (från den 1 september) bort 

av misstag när vi skulle beställa vårt material från Kungliga biblioteket. Under december 

månad var vissa avsnitt kortare än vanligt – i stället för tio minuter varade de i fem. I det 

sista avsnittet från den 28 december försvann de sista cirka två minuterna av avsnittet på 

grund av att dvd-skivans speltid bara var 60 minuter och Lilla Aktuellt-avsnittet den 

dagen började när fyra-fem minuter återstod. Avsnittet bröts lyckligtvis i ett inslag som 

gick i repris och som sedan tidigare fanns i vår datamatris. Dessvärre vet vi inte ifall det 

kom något nytt inslag efteråt. 
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3.3 Kodschema 

Vi vill jämföra resultatet av vår undersökning med vad teorierna om traditionell 

nyhetsvärdering säger. Innan vi började studera allt material skapade vi ett kodschema (se 

bilaga 1). I kodschemat fanns exempelvis frågan ”Vilken kategori tillhör inslaget?”. 

Kategorierna som vi valde är bland andra ”Krig/konflikt”, ”Nöje/kultur”, ”Sport”. 

I kodschemat, fanns förutom kategori-frågan, även frågor om vilka som var källor i 

inslagen. Om det var barn, vuxna och om personerna var elitpersoner eller experter. 

Vidare ville vi veta från vilken eller vilka delar av världen som inslagen visade och var i 

världen källorna hade sitt ursprung. Vi undersökte även vilket journalistiskt 

förhållningssätt det fanns. Om inslagen var informerande och utbildande eller var de 

underhållande. Hur pass personifierade källorna var i inslagen var också något vi 

undersökte. 

 

Under vårt arbete med kodningen av programmens inslag använde vi oss av Microsoft 

Excel och förde in data samtidigt som vi kollade på Lilla Aktuellt. Från början hade vi 

tänkt att använda oss av papper och penna under kodningens gång, men fick tipset att 

använda Excel, för att på så sätt undvika det dubbla arbetet i att först koda och sedan föra 

in det i ett datorprogram. Med vår nya metod fick vi in data direkt i Excel och kunde 

sedan enkelt föra över det i SPSS, programmet vi använde oss av när vi sammanställde 

vårt material. Vi märkte dock av att kodningen av rörligt material var ganska svårt, 

åtminstone till en början, då det till skillnad från exempelvis en tidningsartikel eller en 

bild inte är i ett och samma absoluta tillstånd, utan hela tiden i rörelse, både bild- och 

ljudmässigt. Efter ett par kodade inslag kände vi oss desto mer bekväma än innan, och 

när vi väl kom i gång på allvar gick det smidigare och snabbare än vad vi först trott och 

planerat för. 

 

Ungefär halvvägs in i kodningsarbetet kom vi överens om att lägga till kategorin ”Djur”. 

Till en början hamnade djurinslagen i kategorin ”Övrigt” men när vi båda märkte att de 

förekom oftare än vad vi räknat med bröt vi ut en egen kategori för djuren.  
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3.4 SPSS 

Vi använde programmet SPSS för att sammanställa all data efter vårt kodningsarbete med 

inslagen. I SPSS har vi också skapat tabeller och figurer som vi kommer att använda oss 

av när vi presenterar våra resultat. Vi hade använt programmet förut, dock inte när vi 

arbetat med material som varit vårt eget. Vi behövde sitta ett tag i programmet för att få 

till de tabeller och figurer som vi anser är relevanta i vårt resultatkapitel. Läroboken 

”Statistisk verktygslåda 0” var till stor nytta när vi kände att vi hade fastnat (Barmark & 

Djurfelt, 2015). 

Ett problem med SPSS var de tabeller och diagram man kunde få ut. Designmässigt var 

de enligt oss både fula och otydliga vilket gav ett sämre helhetsintryck av uppsatsen. Vi 

bestämde således att göra om alla tabeller i Microsoft Word för att få, i vår mening, 

snyggare och mer lättlästa tabeller. Först senare efter att vi gjort om alla tabeller fick vi 

av en kurskollega reda på hur man kan göra tabellerna i SPSS mer lättlästa. 

 

 

3.5 Metodkritik och diskussion 

Det vi i efterhand kan konstatera angående vår möjlighet att kunna dra så korrekta 

slutsatser som möjligt, är att vi känner att det var bra och välbehövligt att jobba fram ett 

kodschema, med tillhörande instruktioner, genom att kolla på andra Lilla Aktuellt-

program som inte ingick i vårt urval. Under den förberedelseprocessen kunde vi både 

utesluta och lägga till olika variabler och variabelvärden till kodschemat. 

Det ska dock nämnas att vi har haft problem med att bestämma variabelvärde på vissa 

analysenheter. Vi jobbade parallellt under kodningsarbetet för att vara tidseffektiva och 

undersökte därefter varandras kodningar genom att göra om varandras arbete, ett så kallat 

interkodarreliabilitetstest (Esaiasson, 2012. Sid. 64). Reliabilitetstestet visade att vi hade 

valt att koda på samma sätt nästan helt och hållet, då det stämde överens till 98 procent. 

Vissa variabler, såsom ”Antal källor” och ”Personer i bild” var lätta att sätta ett värde på, 

då den ena handlar om att sätta en exakt siffra och den andra bara har ”ja-och-nej”-

alternativ. De variablerna som skiljde sig mest var ”Genre” och ”Grad av personifiering”, 
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som ändå mätte upp till 95 procent i överensstämmelse. Många av inslagen har haft med 

skolan (kategorin ”Skola”) att göra, men kan också ha gått in och snuddat vid andra 

kategorier, som exempelvis ”Krig/konflikt”, då inslaget i fråga kan ha handlat om 

flyktingbarn från Syrien som har fått börja gå i skolan igen. Problemet som då har 

uppstått var att bestämma vilken huvudsaklig genre inslaget ska tilldelas. Vi har under 

arbetsprocessens gång insett hur viktigt det har varit med att ha haft kodinstruktioner, då 

vi flera gånger behövt gå tillbaka för att kolla om det bestämda variabelvärdet stämt 

överens med den definition vi har knutit till värdet i fråga. Den mänskliga faktorn har, 

något vi också trodde inför vår undersökning, spelat en viss roll under kodningsarbetet. 

Därför har det varit bra att jobba parallellt, att den ene av oss alltid har kunnat ifrågasätta 

den andres kodning efter en arbetsdag om ovisshet har uppstått. Vi har på så vis kunnat 

förebygga mot slarvfel och andra slumpmässiga mätfel. Detsamma gäller även för 

skrivandet av uppsatsen. Vi har efter varje arbetsdag systematiskt gått igenom det vi fått 

gjort under dagen för att kunna förebygga mot slarvfel och liknande i texterna. 

 

Vi inser att vi inte kommer att kunna generalisera gentemot andra nyhetsmedier riktade 

till barn, såsom Kamratposten eller SvD Junior, eftersom Lilla Aktuellt är det enda tv-

sända nyhetsprogrammet som riktar sig till barn. Det vi faktiskt kan göra är att anta att 

vårt resultat från 2015 sannolikt skulle påminna om Lilla Aktuellts nyhetsurval under 

närliggande år, som 2014 och 2016.  
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4. Resultat och analys 

4.1 Antal inslag per genrekategorier  

 

 

 
 

 

Det vi ser i figur 1 är att den genrekategori som är mest representerad i de avsnitt av Lilla 

Aktuellt som vi undersökte är ”Nöje/Kultur” tätt följt av ”Skola”. Om man ser till Håkan 

Hvitfelts teori om nyhetsvärdering är det framförallt två punkter som visar varför det var 

så många inslag om skolan. Nummer två, tre och sju på Hvitfelts lista över vad som blir 

nyheter är ”Kort geografiskt och kulturellt avstånd till händelser och förhållanden”, samt 

”Är viktiga och relevanta” (Hvitfelt, 1985. Sid. 209–210, 213). De flesta av inslagen om 

skolan handlade om svenska skolor vilket passar Lilla Aktuellts målgrupp, 8–12-åriga 
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Figur 1: Antal inslag i de olika genrekategorierna

Figur 1: Visar antalet inslag per genre. Flest inslag, 46 stycken, hamnade i kategorin ”Nöje/Kultur”. 
Totalt antal inslag: 222. 
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barn. De flesta av Lilla Aktuellts tittare går i svenska skolor och kan därmed känna en 

närhet till de inslag som handlar om skolan. För publiken kan dessa nyheter kännas både 

viktiga och relevanta eftersom de kan spegla tittarnas vardag. 

 
Det som var nummer ett på Hvitfelts lista över vad som har mer sannolikhet att bli 

nyheter var ”Politik, ekonomi, brott och olyckor” (Hvitfelt, 1985. Sid 209). Brott och 

olyckor var den fjärde mest representerade kategorin men inslag om politik förekom inte 

ofta och ekonomi-kategorin var den minst representerade kategorin av alla. Detta kan 

bero på att barn och ungas vardag inte innehåller vare sig särskilt mycket politik eller 

ekonomi, men det är inget som har styrkts av teorin. 

 

I sin lista över vad som blir nyheter skriver Hvitfelt under punkt nummer åtta att det är 

troligare att något blir en nyhet om det är en del av ett tema (Hvitfelt, 1985. Sid 213–

214). Det är något som inte stämt in på de avsnitt som vi undersökt av Lilla Aktuellt. Det 

var bara lite mer än en fjärdedel, närmare bestämt 26 procent, av inslagen som var en del 

i ett större tema. 
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Tabell 1: Är inslaget en del av 

ett tema? 

Ja Nej 

Count Count 

Vilken genrekategori tillhör 

avsnittet 

Brott / olyckor / 

blåljus 

8 12 

Nöje / Kultur 7 39 

Ekonomi 1 1 

Miljö 1 11 

Sjukdom / Hälsa 1 11 

Krig / Konflikt 16 0 

Sport 8 9 

Mänskliga 

rättigheter 

1 2 

Samhälle 1 6 

Politik 8 3 

Skola 4 37 

Övrigt 1 26 

Djur 0 8 

 Total 57 165 

 

Tabell 1 visar att kategorin ”Krig/Konflikt” är den kategori som innehöll flest inslag som 

var en del av ett tema. Faktum är att alla 16 avsnitt i den kategorin var på något sätt 

relaterade till kriget i Syrien och människor som flytt därifrån. 

I kategorin ”Politik” var åtta av elva inslag en del av ett tema. Av dessa åtta inslag hörde 

sju av dessa till temat om flyktingar. Att det var mycket kring nyheterna under 2015 som 

kretsade kring flyktingfrågan är inget som är unikt för Lilla Aktuellt. Det var en stor fråga 

för alla nyhetsmedier under 2015 (Lindberg, 2015). Där kommer vi in på punkt nummer 

nio på Hvitfelts lista, ”Negativa inslag”. Krig och människor som tvingas fly anses vara 

Tabell 1: Visar vilka av inslagen som hörde till ett större tema. 74 procent av alla inslag är 
inte del av ett tema. Totalt antal inslag: 222. 
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något negativt och det stämmer då överens med Hvitfelts teori om att det blir nyheter 

(Hvitfelt, 1985. Sid 214). 

 

Något som inte alls kunde appliceras från Hvitfelts teori till de undersökta avsnitten är 

den punkten där han säger att det är troligt att det blir en nyhet om det handlar om 

enskilda elitpersoner (Hvitfelt, 1985. Sid. 211–212, 215). 89 procent av alla inslag i 

undersökningen innehöll inte några elitpersoner alls som kommer till tals. 

 

Den kategori som innehöll flest elitpersoner var ”Nöje/Kultur”. Sammanlagt innehöll 24 

inslag en eller flera elitpersoner av något slag och 18 av dessa inslag hörde till 

”Nöje/Kultur”. När Hvitfelt skriver om elitpersoner syftar han i första hand på politiker 

och makthavare. Vi har vi vår undersökning klassat elitpersoner som kändisar, någon 

man ”känner igen på stan”. 
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Figur 2: Antal elitpersoner i inslagen

Figur 2: Antalet elitpersoner som kom till tals i inslagen var sammanlagt 38 stycken. 32 av dem 
hördes i inslag i kategorin ”Nöje/Kultur”. Elitpersoner förekommer som källor i totalt 24 inslag av 
222. 
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De elitpersoner som förekommer mest i Lilla Aktuellt är artister och skådespelare och de 

hör alla till kategorin ”Nöje/Kultur”. Sammanlagt 32 elitpersoner kommer till tals i inslag 

som hör till ”Nöje/kultur”. Det kan vara så att barns främsta idoler är just artister och 

skådespelare och därför finner de att vad dessa kändisar säger och vad som händer runt 

omkring dem är viktigt och relevant. Därför väljer kanske Lilla Aktuellt att visa inslag 

med dessa elitpersoner. 

 

 

 

 

4.2 Grad av personifiering  

 

 

 

 

35%

48%

17%

Figur 3: Vilken grad av personifiering finns i inslagen?

Ingen grad av personifiering Låg grad av personifiering Hög grad av personifiering

Figur 3: Visar hur många av inslagen procentuellt sett som har någon eller ingen form av 
personifiering. Totalt antal inslag: 222. 
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Av de 222 inslag vi undersökte var det någon form av personifiering i 65 procent av 

dessa. Som Jesper Strömbäck skriver handlar personifiering om ”att få den mänskliga 

touchen på någonting, att ge ett problem eller en åsikt ett ansikte.” (Strömbäck, 2000. 

Sid. 159). Personifiering hör till teorin om medielogiken och är ett sätt som används för 

att väcka och hålla fast tittarnas intresse. 

 

Det är låg grad av personifiering på nästan hälften av alla inslag. Vi definierade låg grad 

av personifiering som följande: Personer syns och pratar i klippet men pratar mer 

generellt. 

 

Hög grad av personifiering definierades så här: Blir personlig, pratar om sig själv. Kan 

väcka känslor hos tittaren. 

 

För att visa på ett exempel så markerades inslaget ”Barn surfar mer på internet pga 

telefoner säger ny rapport” med låg grad av personifiering. Det var barn som i inslaget 

pratade om hur de själva ser på att de använder internet mer men det blev aldrig på något 

sätt personligt.  

 

I inslaget ”Reportage om Ella som har Aspergers” träffar reportern en ung tjej som 

berättar om hur det är att leva med sjukdomen Aspergers. I detta inslag berättar hon om 

sina personliga erfarenheter och hur hennes vardag är. Detta inslag markerades med hög 

grad av personifiering. 

 

Över två tredjedelar av inslagen vi undersökt var på något sätt personifierade, vilket 

stämmer överens med det som Strömbäck skriver om att personifiering används för att 

fånga tittarnas intresse. Om det faktiskt är så att tittarna har fått upp intresset för ett inslag 

på grund av personifieringen är inget vi kan uttala oss om men möjligheten att detta skett 

finns där om man ska gå efter medielogiken och hur många inslag som var 

personifierade. 
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Den kategori som innehöll mest personifiering procentuellt sett var ”Sjukdom/Hälsa”. 92 

procent av de tolv inslagen var på något sätt personifierade. Näst mest personifiering 

hade ”Nöje/Kultur” med 80 procent. I djur-kategorin var inget inslag personifierat. 

 

 

 

Tabell 2: Personifiering av källor runtom i världen 

 

 

 

I vilken grad är journalistiken personifierad? 

Total 

Ingen grad av 

personifiering 

Låg grad av 

personifiering 

Hög grad av 

personifiering 

Källor ursprung Inga källor 69 8 0 77 

Sverige 8 91 25 124 

Norden 0 1 1 2 

Europa 0 0 2 2 

Mellanöstern 0 1 7 8 

Nordamerika 0 1 1 2 

Asien 0 0 2 2 

Flera olika 0 4 1 5 

Total 77 106 39 222 

 

 

 

Som tabell 2 visar har majoriteten av de personifierade källorna Sverige som 

ursprungsland. Precis som Hvitfelt skriver så ökar chansen att det blir en nyhet om det är 

kort geografiskt avstånd (Hvitfelt, 1985. Sid 209–210). 80 procent av de källor som 

markerades med låg eller hög grad av personifiering har Sverige som sitt ursprungsland. 

Det näst mest vanligaste ursprunget på personifierade källor var Mellanöstern. Det var 

åtta inslag med personifierade källor från Mellanöstern och alla dessa var barn som levde 

i Syrien eller som hade tvingats fly därifrån. Personifieringen från medielogiken som 

Strömbäck skriver om används för att tittarna ska känna samhörighet med barnen in 

Tabell 2: Visar hur pass personifierade inslagen är beroende på varifrån i världen källan kommer 
ifrån. Totalt antal inslag: 222. 
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inslagen. Även om många av de barn som tittar på Lilla Aktuellt kanske aldrig har varit i 

närheten av Syrien så kan de kanske ändå identifiera sig med de barn från Syrien som 

intervjuas i inslagen på grund av de faktum att både tittare och intervjuperson båda är 

barn. Att Mellanöstern var nummer två på listan, före till exempel Nordamerika och 

därmed USA som är en stornation, kan ha att göra med hur aktuell frågan om flyktingar 

från Mellanöstern var under just den här perioden. Som Hvitfelt skriver så ökar 

troligheten att det blir en nyhet om det handlar om något negativt och om det är viktigt 

och relevant (Hvitfelt, 1985. Sid. 213, 214). 

 

4.3 Underhållning eller utbildande 

 

 

 

 

 

77%

23%

Figur 4: Vilket är det journalistiska förhållningssättet?

Informativt/Utbildande Underhållande

Figur 4: Procentuell överblick över hur många av inslagen i Lilla Aktuellt som varit informativa och 
utbildande kontra underhållande. Totalt antal inslag: 222. 
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Som figur 4 visar kan över tre fjärdedelar av de undersökta inslagen klassas som 

informativa och utbildande mer än vad de kan ses som underhållning. Margareta 

Rönnberg skrev i sin studie att inslagen i Lilla Aktuellt som hade nyhetskaraktär stod i 

underläge mot de inslag som var mer underhållning (Rönnberg, 2010. Sid. 254–255). 

Enligt henne var fördelningen 70-30 med majoritet av underhållande nyheter. Vår 

undersökning visar det motsatta. Vårt resultat visar att ”Nöje/Kultur” var den kategori 

som hade flest inslag totalt sett och flest inslag med fokus på underhållning. Det kan få en 

att tro att Lilla Aktuellt satsar mer på underhållande nyheter. Man får då tänka på att 

kategorin ”Nöje/Kultur” innefattar alla nöjesnyheter medan de allvarliga ämnena är 

uppdelade i flera kategorier. 
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Figur 5: Hur många inslag är utbildande kontra 
underhållande?

Informativ/utbildande Underhållande

Figur 5: Överblick över hur många inslag i varje kategori som varit antingen informativa och 
utbildande eller underhållande. Totalt antal inslag: 222. 
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Detta går då emot det som David Buckingham säger, att underhållning är det nya 

utbildande (Buckingham, 2000. Inget sidnummer). Vi har i vår undersökning inte tittat på 

vilket sätt som nyheterna framförs utan endast innehållet av dem. Vi har inte undersökt 

vilken retorik programledare har eller hur inslagen formas grafiskt. Det kan vara så att 

Lilla Aktuellt har en mer underhållande framläggning av sina nyheter än vad de tidigare 

haft men innehållet är ändå informativt och utbildande enligt vårt resultat. 

 

Marie Hägg och Sofie Ambergs uppsats Lilla Aktuellt – då och nu visade att 

”Nöje/Kultur” var den dominerande genren även under deras undersökningsperioder som 

var 1993 och 2008. Deras undersökning visade att det 2008 endast var två inslag i 

kategorin ”Krig/Konflikt”. I vår undersökning blev det 16 inslag i kategorin 

”Krig/Konflikt”. 

 

4.4 Aktuella händelser  
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Figur 6: Speglar inslagen en aktuell händelse?

Figur 6: Överblick över hur många av inslagen som speglade en aktuell händelse eller inte. Totalt 
antal inslag: 222. 
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Figur 6 visar att över 70 procent, 161 stycken, av inslagen visade aktuella händelser. 

Nyheter är oftast aktuella händelser men av de 222 inslagen vi undersökte var det 61 som 

inte visade en aktuell händelse. Inslag om ”Hur man tar sig upp ur en isvak” och ”Barn 

pratar om rasism och om att det är bra att vara olika” kunde vara informativa för tittarna 

men de speglade inte en aktuell händelse. Framförallt det andra exemplet om rasism och 

att vara olika kan kopplas till medialiseringsteorin. Andrea Schrotts kapitel i Knut 

Lundbys bok ”Mediatization – concept, changes, consequenses” handlar om hur medier 

kan forma ungas världsbild och deras sociala beteende. (Schrott, 2009. Sid. 41–61) 

Tittarna kan, genom att se andra barn prata om rasism i Lilla Aktuellt, själva påverkas 

och därigenom få sina egna uppfattningar. 

 

Margareta Rönnberg ställer sig tveksam till att Lilla Aktuellt ens kan kallas ett 

nyhetsprogram då det i hennes studie visade sig att inslagen med nyhetskaraktär stod i 

underläge mot de med underhållningskaraktär (Rönnberg, 2010. Sid. 254–255). 

Resultatet från vår undersökning visar att nästan tre fjärdedelar av inslagen visar en 

aktuell händelse och mer än tre fjärdedelar av inslagen är informativa och utbildande. 
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4.5 Karaktär  

 

 

 

Enligt Hvitfelt ökar chansen att något blir en nyhet om det handlar om något negativt 

(Hvitfelt, 1985. Sid. 214). Resultatet från vår undersökning visar att inslagen i Lilla 

Aktuellt till mestadels har en neutral karaktär. Det var även fler inslag med positiv 

karaktär än med negativ karaktär. Resultatet visar att de inslag som hade negativ karaktär 

stod i minoritet. För att ge en bild av hur vi definierat karaktärerna har vi tre exempel från 

kategorin Krig/Konflikt som har tre olika karaktärer. 

 

Negativ karaktär: Inslag om flyktingar som flyr över Medelhavet. Det berättas om 

kriget i Syrien och om hur människor flyr med båtar över Medelhavet för att komma 

undan kriget i Syrien. 

 

29%

46%

25%

Figur 7: Vilken karaktär har inslagen?

Positiv Neutral Negativ

Figur 7: Visar om inslagen i Lilla Aktuellt haft en positiv, neutral eller negativ karaktär. Totalt 
antal inslag: 222. 
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Positiv karaktär: Ett reportage från ett flyktingläger i Jordanien som visar att även fast 

människor är på flykt kan de leva ett bra och roligt liv. Inslaget visar bland annat hur 

clowner är där och underhåller barnen. 

 

Neutral karaktär: Ett inslag om att flyktingar kommer till Sverige för att söka asyl. I 

inslaget rapporteras det inte om hur hemskt det är i Syrien eller hur bra det är i Sverige 

utan bara om att många människor kommer hit för att få asyl. 

 

Vårt resultat som visar att nyheter med negativ karaktär är i minoritet kan stödja 

Margareta Rönnbergs slutsats om att Lilla Aktuellt inte har samma allvarliga ton som sin 

föregångare Barnjournalen (Rönnberg, 2010. Sid. 333–335). 

 

4.6 Var utspelar sig inslagen? 
 

 

Tabell 3: Var utspelar sig inslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antal Procent 

Valid Sverige 156 70,3 

Norden 3 1,4 

Europa 14 6,3 

Mellanöstern 9 4,1 

Nordamerika 9 4,1 

Sydamerika 1 ,5 

Asien 7 3,2 

Afrika 2 ,9 

Oceanien 2 ,9 

Framgår ej 11 5,0 

Flera olika 7 3,2 

Arktis/Antarktis 1 ,5 

Total 222 100,0 

Tabell 3: Visar var i världen inslagen utspelar sig. Totalt antal inslag: 222. 
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Något som anses vara en viktig faktor till vad som blir en nyhet är var händelsen i fråga 

utspelar sig. Var någonstans inslagen i Lilla Aktuellt utspelar sig presenteras i tabell 3. 

Av de 222 inslag vi har undersökt utspelar sig 156 av dem i Sverige, vilket är 70 procent 

av materialet. På andra plats är Europa med 14 inslag och på tredje plats kommer 

kategorin ”Framgår ej”. Att majoriteten skulle vara från Sverige var något vi utgick ifrån 

med tanke på Hvitfelts andra och tredje punkter ”och om det är kort geografiskt eller 

kulturellt avstånd” och ”till händelser och förhållanden” (Hvitfelt, 1985. Sid. 209-210). 

Många av händelserna och förhållandena som tas upp i Lilla Aktuellts inslag handlar 

exempelvis om skolan och händelser och förhållanden inom den svenska skolan. Sett till 

Lilla Aktuellts publik spelar så klart den geografiska aspekten en viss roll här. 

Det verkar däremot inte den geografiska närheten till Norge, Finland, Island och 

Danmark göra. Endast tre av samtliga inslag utspelar sig i de övriga nordiska länderna: 

”Snökaos i Norge”, ”Val i Finland” och ”Inför Danmark-Sverige i herrarnas kval till 

fotbolls-EM”. Det ska dock nämnas att flera av de sju inslagen i kategorin ”Flera olika” 

visar bilder från både Norden och övriga Europa. 

 

Sverige befinner sig visserligen inte nära USA och Nordamerika sett rent geografiskt, 

men det finns en betydande koppling mellan våra kulturer, som båda tillhör den 

västerländska världen. USA räknas även som ett av världens mäktigaste länder och den 

amerikanske presidenten nämns ofta som världens mäktigaste person. Sett till berörda 

punkter i Hvitfelts teorimodell, dels det kulturella avståndet, dels de som berör 

elitpersoner, borde därför inslag från Nordamerika, och framför allt USA, vara ganska 

vanliga i nyhetsurvalet på en nyhetsredaktion (Hvitfelt, 1985. Sid. 209–211, 215). Vår 

undersökning av Lilla Aktuellts nyhetsurval visar däremot något annat. Av de nio inslag 

från Nordamerika handlar nästan alla om något annat än USA sett ur ett politiskt 

perspektiv. Det enda inslaget som avhandlar USA och Obama som makthavare är 

inslaget ”Putin och Obama i möte om konflikten i Syrien”. I stället visas lättsammare 

inslag under rubriken ”Kolla klippet”, bland annat ett där ett rådjur springer in på ett 

hotell eller där människor i en mexikansk stad får sina husdjur välsignade av präster. 
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Lika många inslag som Nordamerika har också kategorin ”Mellanöstern”. Sett till 

Hvitfelts kriterier angående geografiskt och kulturellt avstånd ligger det området närmare 

både Sverige och Europa geografiskt, men till skillnad från Nordamerika längre ifrån på 

ett kulturellt plan. Det som sticker ut i den här platskategorin är att samtliga inslag (med 

undantag för ett, som huvudsakligen bedömdes höra till kategorin ”Skola”) ingår i en och 

samma genre: ”Krig/konflikt”. Det handlar om Syrienkonflikten och dess påföljder och 

konsekvenser. Hur människor flyr sina hem, hur det är att leva i ett flyktingläger i något 

av Syriens grannländer, vad IS är för något och vad organisationen spelar för roll i 

konflikten. Eftersom många av de som flyr kommer till Europa och en del även till 

Sverige, blir det inte bara viktigt (punkt sju i Hvitfelts modell) att rapportera om det som 

sker, utan också relevant (Hvitfelt, 1985. Sid. 213). Konflikten i Syrien och den 

påföljande flyktingsituationen är också en del av ett större tema och går därför också att 

koppla till Hvitfelts modell (”utspelar sig under kort tid men som del av ett tema”), där 

skillnaden i det här fallet är att skeendet utspelar sig under än längre tid. (Hvitfelt, 1985. 

Sid. 213–214). 

 

I övrigt är antalet inslag från Sydamerika, Oceanien, Antarktis/Arktis och Afrika väldigt 

få, medan de sju inslagen från Asien nästan samtliga var av negativ karaktär. Majoriteten 

handlade om olika typ av naturkatastrofer, bland annat i Nepal där det under våren 2015 

inträffade en jordbävning som skördade många offer (Lagerwall et al., 2015). 

 

Innan vi går igenom mer ingående på området ”Källor” ska vi på nästa sida presentera 

tabell 4, där vi ser om källor har förekommit i relation till var i världen inslaget utspelar 

sig. Eftersom de flesta inslagen utspelar sig i Sverige är det inte alls ologiskt att det också 

är i Sverige som de flesta källor befinner sig i när de får komma till tals. Av 156 inslag 

från Sverige förekommer källor i 124 av dem, vilket är ungefär i fyra av fem inslag. I 

Europa, som är det område där näst flest inslag utspelar sig i, förekommer källor i hälften 

av inslagen – i sju fall av fjorton. Det enda området där källor förekommer i samtliga 

inslag är Antarktis/Arktis, som å andra sidan bara har ett inslag kopplat till sig. Vice 
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versa, alltså att det inte förekommer källor över huvud taget i, är det liknande scenarion 

för Sydamerika, Afrika och Oceanien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Vilka kommer till tals 

 

En frågeställning i vår studie handlar om vem eller vilka som kommer till tals i Lilla 

Aktuellt-inslagen vi har undersökt. Resultatet visar att källor har använts i ungefär två 

tredjedelar av alla inslag vi undersökt, i 146 av 222 av fallen. Totalt sett har 333 källor 

använts i dessa 146 inslag, och den vanligast förekommande källan är en flicka, som har 

använts totalt 144 gånger och som får komma till tals i 84 av inslagen, vilket vi kan se i 

tabell 5. Pojken är den näst vanligast förekommande källan, varpå mannen och  

 

Tabell 4: Källor i inslaget, plats  

 

 

Källor i inslaget 

Total Ja Nej 

Inslag plats Sverige 124 32 156 

Norden 1 2 3 

Europa 7 7 14 

Mellanöstern 3 6 9 

Nordamerika 2 7 9 

Sydamerika 0 1 1 

Asien 2 5 7 

Afrika 0 2 2 

Oceanien 0 2 2 

Framgår ej 3 8 11 

Flera olika 3 4 7 

Antarktis/Arktis 1 0 1 

Total 146 76 222 

Tabell 4: Visar om det förekommer källor i inslagen baserat på var i världen inslagen utspelar sig. 
Totalt antal inslag: 222. 
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kvinnan kommer på tredje respektive fjärde plats i ordningen. I fyra fall (och i två inslag) 

har det för oss inte framgått i vilken kategori som källan tillhört. Tabell 13 visar även hur 

fördelningen ser ut i procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att det är barnen som är de mest förekommande källorna kan vi koppla till flera punkter i 

Hvitfelts teorimodell, men även till Strömbäcks teori om personifiering. Lilla Aktuellt 

riktar sig till barn mellan 8 och 12 år. Vi kan inte uttala oss med säkerhet i frågan, men vi 

kan däremot anta att publiken har lättare att relatera till personer i sin egen ålder. Även 

om alla barn i exempelvis Sverige har olika typer av bakgrunder, kommer från olika delar 

av Sverige eller tillhör olika samhällsklasser, så har de mer eller mindre nära till varandra 

på ett kulturellt plan. Här kommer Hvitfelts teori om både kulturellt och geografiskt 

närhet in som en faktor, åtminstone när det gäller svenska barn (Hvitfelt, 1985. Sid 209–

210). Vi kan också knyta detta till Hvitfelts sjunde punkt, att händelser och förhållanden 

som behandlar andra barn också kan vara både viktiga och relevanta för andra barn att ta 

del av. Viktiga för att visa hur världen ser ut för andra barn, något som kan vara 

världsbildsskapande för publiken, och relevanta för att publiken kan uppleva och relatera 

till samma eller liknande saker som barnen i inslagen gör (Hvitfelt, 1985. Sid 213). På ett 

sätt går detta även in och nuddar vid Hvitfelts sjätte punkt, att något beskrivs tillräckligt 

  Tabell 5: Antal källor i inslag  

Källa Antal Procent Antal inslag 

Flicka 144 43 84 

Pojke 106 32 74 

Kvinna 31 9 28 

Man 48 14 39 

Framgår ej 4 2 2 

Totalt 333 st 100 % 146 st 

Tabell 5: Visar totalt antal källor sett till vilken typ av källa det är. Totalt antal källor: 333. Totalt 
antal inslag med källor: 146.  
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enkelt. Eftersom Lilla Aktuellt riktar sig till barn kan vi anta att nyhetsurvalet är 

framtaget för att publiken ska förstå det den ser, att det ska vara begripligt. Att då 

använda sig av barn som källor kan göra händelser och förhållanden mer begripliga för 

publiken, exempelvis även om de inte har varit i området (till exempel Mellanöstern), 

eller ens kan relatera till liknande scenarion i livet. Barn som inte har behövt fly från sina 

hemländer kan därmed få en känsla hur det är att göra det genom att ta del av berättelser 

från barn som faktiskt har gjort det – till skillnad från om det i stället inte fanns någon 

källa över huvud taget i inslaget (Hvitfelt, 1985. Sid. 212-213). Vi kommer här också in 

en del på personifiering, som vi beskrev mer utförligt i kapitel 4.2. 

  

För att återgå till flickans roll som den mest förekommande källan i vårt 

undersökningsmaterial, har vi vidare undersökt vilken källa som är mest förekommande 

kopplat till dels vad källan har för ursprung, dels i vilken inslagsgenre källan förekommer 

i. Vi har också kollat närmare på i hur många inslag en källa figurerar som 

sakkunnig/expert på sitt område och även hur många inslag där källor har varit drabbade 

eller utsatta för något negativt. Eftersom vi i vår undersökning inte har knutit dessa två 

olika värden till en särskild källa (pojke, flicka, man osv.), kan vi i inslag där flera källor 

har kommit till tals inte uttala oss exakt om vilken källa som är drabbad och/eller 

sakkunnig, utan bara ifall det har förekommit sådana källor i inslaget i fråga. 
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Först ska vi introducera tabell 6, där vi ser i hur många inslag det förekommer källor 

kopplat till vilken genrekategori inslaget har. Flest antal källor förekommer logiskt nog i 

kategorierna ”Nöje/kultur” och ”Skola”, med 38 respektive 33 stycken. Logiskt därför att 

de är de genrer som har flest inslag kopplat till sig, 46 respektive 41. I övriga genrer är 

det mer regel att källor förekommer, med undantag för genren ”Politik”, där det i åtta av 

elva inslag inte förekommer någon källa. Dessutom hamnar två genrer, 

”Brott/olyckor/blåljus” och ”Krig/konflikt”, i ett mellanläge där hälften av inslagen 

innehåller källor medan den andra halvan inte gör det. 

En genre som det i nästan alla inslag förekommer källor är ”Sjukdom/Hälsa”, där det i 

elva av tolv inslag används källor. För att knyta an till Hvitfelts teorimodell, och särskilt 

Tabell 6: Källor i inslaget kopplat till genre 

 

Källor i inslaget 

Total Ja Nej 

Vilken genrekategori tillhör 

avsnittet 

Brott / olyckor / blåljus 10 10 20 

Nöje / Kultur 38 8 46 

Ekonomi 2 0 2 

Miljö 7 5 12 

Sjukdom / Hälsa 11 1 12 

Krig / Konflikt 8 8 16 

Sport 9 8 17 

Mänskliga rättigheter 3 0 3 

Samhälle 4 3 7 

Politik 3 8 11 

Skola 33 8 41 

Övrigt 17 10 27 

Djur 1 7 8 

Total 146 76 222 

Tabell 6: Visar om källor förekommer i inslaget beroende på vilken genre inslaget hör till. Totalt 
antal inslag med källor: 146. Totalt antal inslag: 222. 
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punkt sex, kan vi anta att Lilla Aktuellt här vill använda sig av källor för att på ett så 

begripligt sätt som möjligt förklara sjukdomar och hälsa så att publiken kan förstå 

(Hvitfelt, 1985. Sid 212–213). Den analysen går däremot inte att göra när det gäller 

genren ”Politik”. Politik och politiska processer kan vara väldigt avancerade att förklara 

och förstå – även för vuxna. Å andra sidan kan vi inte utesluta att reportern i inslaget 

kliver in i en förklarar-roll, då det i flera inslag om exempelvis EU:s roll i Europa och 

världen förklaras och beskrivs med hjälp av grafik i stället för källor. Därför är Hvitfelts 

punkt sex (att något beskrivs tillräckligt enkelt) en faktor som inte helt och hållet kan 

kopplas till användningen av källor, men ändå till viss mån och i vissa fall (Hvitfelt, 

1985. Sid 212–213). 

 

 

Tabell 7: Källor förekommer i inslaget kopplat till genre 

 

  

 

  

Flicka  Pojke Kvinna Man 

Inslag 

med källor 

Källor förekommer i 

inslaget kopplat till 

genre 

Brott / olyckor / blåljus 3 5 3 2 10 

Nöje / Kultur 18 13 8 17 38 

Ekonomi 1 1 0 1 2 

Miljö 4 0 2 1 7 

Sjukdom / Hälsa 8 5 1 3 11 

Krig / Konflikt 3 6 0 1 8 

Sport 4 2 2 3 9 

Mänskliga rättigheter 2 1 1 0 3 

Samhälle 3 1 1 0 4 

Politik 0 1 1 1 3 

Skola 27 27 4 5 33 

Övrigt 11 11 4 5 17 

Djur 0 0 1 0 1 

Total 84 74 28 39 146 

 

Tabell 7: Visar vilken typ av källa som kommer till tals beroende på vilken genre inslaget hör till. 
Totalt antal inslag med källor: 146. 
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Tabell 7 beskriver vilken typ av källa som förekommer i samband med vilken typ av 

inslagsgenre. Siffrorna i tabell 7 visar på att ”Skola” är den inslagsgenre som både pojkar 

och flickor får uttala sig om i flest inslag. I övrigt förekommer pojkar och flickor som 

källor i ungefär samma utsträckning i samtliga genrer, med undantag för ”Miljö”. I de sju 

”Miljö”-inslagen där det förekommer källor finns inga pojkar representerade medan fyra 

av totalt sju källor är flickor. Resterande tre källor är två kvinnor och en man, vilket gör 

att sex av sju källor totalt sett är av det kvinnliga könet. Det motsatta, alltså en eller flera 

genrer där det manliga könet är dominant i käll-perspektivet, är inte lika uppenbart. Den 

största skillnaden i antalet inslag med källor sett till det är i så fall ”Krig/konflikt”-

genren, där det i sju av de åtta inslag förekommer källor av det manliga könet respektive 

tre av det kvinnliga.  

 

 

  Tabell 8: Källor i inslaget kopplat till ursprung  

 

 

   Inslag med 

källor Flicka Pojke Kvinna Man 

Ursprung  Sverige 73 62 26 36 125 

Norden 2 0 0 0 2 

Europa 2 1 0 0 2 

Mellanöstern 2 6 0 1 8 

Nordamerika 0 1 1 1 2 

Sydamerika 0 0 0 0 0 

Asien 1 1 0 0 2 

Afrika 0 0 0 0 0 

Oceanien 0 0 0 0 0 

Flera olika 2 3 1 1 5 

Antarktis/Arktis 0 0 0 0 0 

Total 84 74 28 39 146 

Tabell 8: Visar vilken typ av källa som kommer till tals beroende på vilket ursprung källan har.. 
Totalt antal inslag med källor: 146.  
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Tabell 8, där vi har undersökt ursprunget hos källorna som i inslagen får komma till tals, 

visar att nästan alla av källorna i Lilla Aktuellts inslag kommer ifrån Sverige. I 125 inslag 

av 146 möjliga är källorna från Sverige, vilket är logiskt sett till siffrorna i tabell 3, som 

visar att Sverige också är den vanligaste inslagsplatsen. Eftersom resterande områden inte 

har så många källor representerade är det svårt att kunna urskönja ett mönster, men det är 

ett område som sticker ut. Av åtta inslag med källor från Mellanöstern innehåller sju av 

dem källor av manliga könet, medan källor av det kvinnliga könet förekommer i två av 

inslagen. 

 

Vidare har vi även undersökt närmare om några av källorna som förekommer i inslagen 

är sakkunniga eller experter inom ett visst område respektive om några källor 

förekommer som drabbade eller utsatta i något av de olika inslagsgenrerna. Eftersom 

förekomsten av inslag där drabbade källor och/eller sakkunniga källor inte är alltför 

vanligt i vårt undersökningsmaterial (27 respektive 19) har vi valt att inte vidare 

undersöka rollen i fråga kopplat till variablerna ”Ursprung” och ”Kön/Ålder”, utan bara 

till ”Genrekategori”. 
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Tabell 9 visar att 27 av 146 inslag där källor förekommer innehåller källor som på något 

sätt målas upp som drabbade, vilket är i ungefär var femte inslag där källor förekommer. 

I de flesta genrerna är antalet inslag med källor som inte är drabbade mer regel än 

undantag, bortsett från ”Krig/konflikt” och ”Samhälle”. Här kan vi återkoppla till nionde 

faktorn i Hvitfelts teorimodell, att sannolikheten för att händelsen eller förhållandet blir 

en nyhet ökar om negativa inslag förekommer. Att låta drabbade komma till tals kan 

väcka känslor och empati hos publiken och därmed få ett större genomslag i nyhetsflödet 

(Hvitfelt, 1985. Sid. 214). Att Lilla Aktuellt låter drabbade komma till tals i just 

Tabell 9: Är en eller flera av källorna drabbad eller utsatt för det 

som inslaget handlar om 

 

 

Är en/flera av källorna 

drabbad/utsatt för det som 

inslaget handlar om 

Ja Nej Totalt 

Vilken genrekategori tillhör 

avsnittet 

Brott / olyckor / blåljus 2 8 10 

Nöje / Kultur 2 36 38 

Ekonomi 0 2 2 

Miljö 3 6 7 

Sjukdom / Hälsa 4 7 11 

Krig / Konflikt 5 3 8 

Sport 0 9 9 

Mänskliga rättigheter 1 2 3 

Samhälle 3 1 4 

Politik 0 3 3 

Skola 7 26 33 

Övrigt 0 17 17 

Djur 0 1 1 

Total 27 119 146 

Tabell 9: Visar om drabbade källor förekommer i inslaget kopplat till vilken genre inslaget hör till. 
Totalt antal inslag med källor: 146.  
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”Krig/konflikt”-genren, där många inslag handlade om Syrienkonflikten och dess 

konsekvenser, kan inte bara väcka känslor hos publiken utan också göra förhållandet eller 

händelsen som inslaget handlar om mer begriplig och enklare att förstå (Hvitfelt, 2015. 

Sid. 212–213). 

 

 

 

Att låta experter eller sakkunniga källor komma till tals kan också vara ett sätt att göra 

inslaget mer begripligt för publiken. Tabell 10 beskriver förekomsten av källor som 

sakkunniga på ett visst område kopplat till genre. Den genre där flest inslag innehåller en 

expertkälla är ”Övrigt”, där expertkällor förekommer i fem av tolv inslag. Med tanke på 

den breda variationen av inslag som betecknats som ”Övrigt” ska vi här ge några exempel 

Tabell 10: Antal källor som är experter inom de olika genrekategorierna 

 

 

Är en/flera av källorna expert inom 

ett område 

Total Ja Nej 

Vilken genrekategori tillhör 

avsnittet 

Brott / olyckor / blåljus 3 7 10 

Nöje / Kultur 2 36 38 

Ekonomi 0 2 2 

Miljö 2 5 7 

Sjukdom / Hälsa 4 7 11 

Krig / Konflikt 0 8 8 

Sport 0 9 9 

Mänskliga rättigheter 0 3 3 

Samhälle 1 3 4 

Politik 0 3 3 

Skola 2 31 33 

Övrigt 5 12 17 

Djur 0 0 1 

Total 19 127 146 

Tabell 10: Visar om expertkällor förekommer i inslaget kopplat till vilken genre inslaget hör till. 
Totalt antal inslag med källor: 146.  
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på inslag: ”Hur man tar sig upp ur en isvak”, ”Dialekter blir ovanligare” och ”Lösenord 

till mobilen”. Två genrer där vi faktiskt kan säga någonting mer om när det kommer till 

expertkällor är ”Brott/olyckor/blåljus” och ”Sjukdom/hälsa”, där det i tre av tio 

respektive fyra av elva inslag förekommer expertkällor. Här kan vi återigen koppla till 

punkt sex i Hvitfelts teori, den om att något har en större chans att bli en nyhet om det 

kan presenteras eller beskrivas på ett enkelt och begripligt sätt för publiken. Ett exempel 

från ”Brott/olyckor/blåljus” är ett inslag där en psykolog får komma till tals i inslaget 

”Skolmorden i Trollhättan, intervju med psykolog”. Psykologen målas där upp som en 

expert när det gäller att veta hur barn ska kunna bearbeta så pass hemska och otäcka 

händelser likt den som hände på skolan i Trollhättan under hösten 2015 (Grut, 2015).  

 

 

4.8 Avslutande analys 

Vår frågeställning som vi redovisade i på sidan sex löd som följande: 

 

Hur ser Lilla Aktuellts nyhetsurval ut? 

- Hur väl följer Lilla Aktuellt den traditionella nyhetsvärderingens kriterier?  

- Hur ser variationen ut i inslagen gällande fokus på nyheter gentemot 

underhållning? 

- Vilka får komma till tals i inslagen? 

 

Om vi ser till Hvitfelts lista med tio punkter över vad som blir nyheter så prickar inslagen 

i Lilla Aktuellt några av dessa. Det var många inslag som hade kort geografiskt och 

kulturellt avstånd. Inslagen från Sverige stod för 70 procent av innehållet.  

Den sjätte punktens på Hvitfelts lista handlar om att nyheten ska beskrivas enkelt. Vår 

undersökning visade att barn hörde till majoriteten av de som fick komma till tals i 

inslagen. Det kan vara så eftersom Lilla Aktuellts redaktion tänker att barn lättare kan ta 

till sig information om det är ett annat barn som berättar.  

Kategorin ”Skola” hade näst flest inslag av alla och det kan kopplas till Hvitfelts sjunde 

punkt, ”Viktiga och relevanta”. Målgruppen för Lilla Aktuellt är barn i åldrarna 8–12 år 
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och deras vardagar kretsar mycket runt skolan. Därav är det av relevans för dem att Lilla 

Aktuellt visar inslag om skolan.  

 

Vår undersökning visar att Lilla Aktuellts inslag på många sätt avviker från Hvitfelts 

punkter. De har fler positiva och neutrala nyheter än negativa. Deras inslag bygger inte 

till stor del på elitpersoner. Deras inslag hör ofta inte till ett större tema och de handlar 

inte ofta om politik, ekonomi eller brott och olyckor. 

 

Om man ser till variationen mellan informativa och utbildande inslag gentemot inslag 

som är mer underhållande så står utbildande och informativa inslag i kraftig majoritet. 77 

procent av alla inslag hade det journalistiska förhållningssättet att vara informativa och 

utbildande. Kategorin ”Nöje/Kultur” stod för den största delen av inslag som var 

underhållning. I övrigt kategorin var ungefär vartannat inslag informativt, varannan 

underhållning. 

 

Nyheter brukar handlar om någonting som är aktuellt och som nyligen skett och det 

stämde till stor del in på inslagen i Lilla Aktuellt. 72 procent av inslagen handlade om en 

aktuell händelse. 

 

De som får komma till tals i inslagen är framför allt barn. 

Elitpersoner kommer inte ofta till tals i inslagen i Lilla Aktuellt. I de 222 inslag som vi 

analyserat förekommer endast 38 elitpersoner som källor. 32 av dessa elitpersoner kom 

till tals i inslag som hamnade i kategorin ”Nöje/Kultur”. 
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5. Slutdiskussion 

Vi ville med denna undersökning se vilken nyhetsvärdering och vilket nyhetsurval Lilla 

Aktuellt gjorde under 2015. Vårt resultat visade att inslagen i programmen ofta, ungefär 

tre av fyra gånger, skildrade aktuella händelser. Men om man ser efter Håkan Hvitfelts 

lista över de tio punkter som kan göra att något blir en nyhet är det inte många som 

prickas av från inslagen i Lilla Aktuellt. Att politik och ekonomi inte skildras särskilt 

mycket kan bero på att det inte är en sådan stor del av barns vardag. ”Skola” var den 

kategori som hade näst mest antal inslag och det kan beror på just det att det är en sådan 

stor del av barns vardag. 

 

Kategorin som innehöll flest inslag var ”Nöje/Kultur” men det var inte en sådan majoritet 

av nöjesnyheter att det på något sätt förminskade nyheter om olyckor, miljö eller sjukdom 

och hälsa. Det som tidigare forskning hade visat var att Lilla Aktuellt hade gått åt ett mer 

underhållande format. Forskaren Margareta Rönnberg hade jämfört avsnitt av Lilla 

Aktuellt från 2010 med avsnitt från dess föregångare på 70-talet, Barnjournalen. Det hon 

menade var att ”vuxennyheter” översätta för barn stod i underläge 30-70 mot barnnyheter 

(Rönnberg, 2010. Sid 320). Nu är det svårt för oss att exakt veta vad hon klassar som 

barnnyheter och vad hon menar med dessa men med vår studie delar vi inte hennes 

uppfattning. Är det så att Rönnberg med ”barnnyheter” menar nyheter som fokuserar på 

det som barn upplever så ger vår undersökning liknande resultat då 19 procent av alla 

inslag hamnade i kategorin ”Skola”. I vår undersökning tittade vi på om inslagen var av 

underhållande karaktär eller mer informativt och utbildande och där stod den senare 

kategorin i klar majoritet. 77 procent av alla inslag ansåg vi vara informativa och 

utbildande. Sett till medialiseringsteorin måste detta anses bra eftersom det enligt den är 

medier som formar barn och ungas världsbild och sociala beteende. Forskaren Andrea 

Schrott skriver att medier på medellång sikt kommer att ha avgörande betydelser för 

uppbyggnaden av samhället (Schrott, 2009. Sid. 41–61). Genom att Lilla Aktuellt då har 

över tre fjärdedelar med inslag som är informativa och utbildande kan de anses vara en 

bra grundsten i barns mediekonsumtion. 
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Precis som i vår undersökning så visade kandidatuppsatsen ”Lilla Aktuellt – då och nu” 

skriven av Marie Hägg och Sofie Amberg att det var flest inslag i kategorin 

”Nöje/Kultur” (Hägg & Amberg, 2009). Enligt deras undersökning var det 2008 endast 

två inslag om krig och konflikt. I vår undersökning hade kategorin ”Krig/Konflikt” 16 

inslag. Detta kan bero på den stora flyktingvåg som gick från Mellanöstern ut i Europa. I 

flera av inslagen från denna kategori var det barn som intervjuades, kanske för att skapa 

en igenkänning hos tittarna. Inte för att de som tittar på Lilla Aktuellt kan identifiera sig 

med hur det är att vara på flykt men de är ändå barn och kanske delar samma tankar om 

en bra uppväxt. 

 

Elitpersoner var mindre förekommande än vad vi kunde tro innan vi startade 

undersökningen. 38 elitpersoner kommer till tals i några av de 222 inslagen. 89 procent 

av inslagen var utan elitpersoner. Det kan ha att göra med att det inte är så många inslag 

med politiker eller inslag med sportstjärnor. 

 

När det gäller vilka som fick komma till tals och i vilka sammanhang visade våra resultat 

att barnen var de som användes som källor allra mest, och då i sammanhang där de fick 

uttala sig om skolan och om kultur och nöje. I och med att de två genrekategorierna var 

de som var vanligast förekommande var det därför ingen överraskning för oss. Vi märkte 

att utfallet skulle bli något liknande under tiden som vi tittade på avsnitten och kodade 

inslagen. 

 

5.1 Fortsatt forskning 

Eftersom vi gjort en undersökning där vi beskrivit, men inte förklarat, Lilla Aktuellts 

nyhetsurval har vi några förslag till vidare forskning. 

 

Något som vore intressant som vidare forskning är att jämföra Lilla Aktuellts nyhetsurval 

med ett nyhetsprogram för vuxna som till exempel Rapport eller Aktuellt. Då vore det 

intressant att under en specifik tidsperiod analysera alla inslag och se vilka nyheter som 

presenteras både för barn och vuxna och se skillnaderna i presentation och innehåll. Om 
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man går efter medialiseringsteorins principer så borde de inte skilja sig allt för mycket 

om nu medier ska vara de som formar människors världsuppfattning och sociala 

beteende. 

 

Något mer som vore intressant är att se just presentationen av inslagen i Lilla Aktuellt 

och sättet som programledaren och reportern pratar och vilka ord de väljer. I 

kandidatuppsatsen ”Lilla Aktuellt – då och nu” av Marie Hägg och Sofie Amberg menar 

de att Lilla Aktuellt har fått en mjukare ton i de ord och bilder som de visar. Deras 

tidsperioder för undersökning var 1993 och 2008. Det vore intressant att veta hur det ser 

ut nu under 2016. 

 

En annan intressant aspekt att undersöka närmare skulle kunna vara varför män och 

kvinnor, pojkar och flickor får komma till tals i olika genrer. Även vilka som får komma 

till tals beroende på var i världen inslaget utspelar sig och varför. Vi hade möjligheten att 

undersöka hur det såg ut, men eftersom vårt material inte kunde säga så mycket om 

sådana typer av förhållanden valde vi att inte göra det. 

 

Framtida forskning skulle kunna undersöka andra medier riktade till barn, till exempel 

Kamratposten, för att se deras nyhetsvärdering och sedan jämföra med Lilla Aktuellt. 

Eller en undersökning av en utländsk motsvarighet av Lilla Aktuellt för att se 

skillnaderna och likheterna. 
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7. Bilaga 1: Kodschema 
 

Hur ser Lilla Aktuellts nyhetsurval ut? 

- Hur väl följer Lilla Aktuellt den traditionella nyhetsvärderingens kriterier? (1) 

- Hur ser variationen ut i inslagen gällande fokus på nyheter gentemot 

underhållning? (2) 

- Vilka syns i inslagen? (3) 

  

Vad handlar inslaget om? Ge en rubrik 

 

Vilken huvudsaklig genre tillhör inslaget? (1) (2) 

 

1 Brott/Olyckor/Blåljus 

2 Nöje/kultur 

3 Ekonomi 

4 Miljö 

5 Sjukdom/Hälsa 

6 Krig/konflikt 

7 Sport 

8 Mänskliga rättigheter 

9 Samhälle 

10 Politik 

11 Skola 

12 Övrigt 

13 Djur 

 

Hur långt är inslaget i sekunder? (1) 

  

Hur många källor i inslaget (3) 

 

Barn pojke 

Barn flicka 

Vuxen man 

Vuxen kvinna 

Flera barn, blandade kön 

Flera vuxna, blandade kön 

Inget av ovanstående 
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Övrigt 

Framgår ej 

Elitpersoner 

Kommer till tals 

Drabbad 

Sakkunnig 

 

Från vilken del av världen kommer källan/källorna? 

 

1 Sverige 

2 Norden 

3 Europa 

4 Mellanöstern 

5 Nordamerika 

6 Sydamerika 

7 Asien 

8 Afrika 

9 Oceanien 

10  Framgår ej 

11  Flera olika 

 

 

Var utspelar sig inslaget geografiskt? (1) (2) 

 

1 Sverige 

2 Norden 

3 Europa 

4 Mellanöstern 

5 Nordamerika 

6 Sydamerika 

7 Asien 

8 Afrika 

9 Oceanien 

10  Framgår ej 

11  Flera olika 

12  Antarktis/Arktis 
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Journalistiskt förhållningssätt (1) 

 

1 Information/utbildande 

2 Underhållning 

  

Förekommer personer i bild i inslaget? (3) 

 

1 Ja 

2 Nej 

 

I vilken grad är journalistiken personifierad? (1) 

 

1 Ingen grad av personifiering 

2 Låg grad av personifiering 

3 Hög grad av personifiering 

 

 

  

Vilken karaktär har inslagen? (1) (2) 

1 Positiv 

2 Neutral 

3 Negativ 

  

Speglar inslaget en aktuell händelse? 

1 Ja 

2 Nej 

 

Är inslaget en del av ett tema? 

1 Ja 

2 Nej 

 

Vem är reporter? 

1 Vuxen man 

2 Vuxen kvinna 

3 Barn pojke 

4 Barn flicka 

5 Ingen reporter 

6 Flera reportrar 


