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Sedan mitten av 1990-talet har samtliga tre svenska public service-bolag haft registrerade 

hemsidor på internet. På dessa 20 år har mycket hänt, internet har fått en allt större betydelse i 

våra liv, och därmed också för medierna. Studien syftar till att undersöka public service och 

hur deras publiceringar på internet har förändrats över tidsperioden 2002-2017. 

 

Studien bygger på en kvantitativ innehållsanalys och har undersökt de två SR-redaktionerna 

Ekot och P4 Sjuhärad som ett fall av public service. Genom ett kodschema med totalt 15 

variabler visar studiens resultat på hur många av publiceringarna på internet som har 

tillhörande ljudklipp, hur långa dessa ljudklipp är, om nyhetstexterna har tillhörande bild, hur 

långa artiklarna är, vilka ämnen de handlar om, samt hur detta sett ut över tid. 

 

Mycket har hänt på de femton år som den här studien spänner över. Till exempel har bilden 

fått en större roll. 2002 bildsattes i princip ingen artikel. Idag, femton år senare publiceras 

nästintill samtliga artiklar med bild. Men mest anmärkningsvärt är ändå att public service allt 

mer har gått över till ett textformat. Artiklarna som public service publicerar på sina hemsidor 

är betydlig längre idag jämfört med för femton år sedan. 

 

Nyckelord: public service, Sveriges radio, nyhetsvärdering, medielogik, mediekonvergens, 

internet 
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1. Inledning 
Snart hundra år har gått sedan Sveriges radios första utsändning den första januari 1925 

(Sveriges radio, 2008). Ända sedan mitten på nittiotalet har alla public service-bolag 

(Sveriges radio, Sveriges television och Utbildningsradion) registrerade hemsidor (SOU, 

2008), men det är först under det senaste decenniet som de på allvar har etablerat sig digitalt. 

En genomsnittlig vecka har sverigesradio.se ungefär 1,5 miljon unika webbläsare och på 

sociala medier hade de förra året 2,5 miljoner följare/gillare (Sveriges radio 2016). 

 

Historiskt sett har public service ägnat sig åt etermedieverksamhet. Det vill säga att deras 

material har varit tillgängligt via en radio- eller tv-apparat. Men i och med den tekniska 

utvecklingen har olika medietyper smält samman och medieverkligheten har förändrats. De 

redan existerande medierna har behövt anpassa utbudet, formatet och sig själva efter denna 

nya verklighet (Jenkins, 2008). 

 

När public service i mitten på nittiotalet registrerade sina hemsidor hade endast tre procent av 

Sveriges befolkning tillgång till internet i hemmet. 2017 hade den siffran stigit till 90 procent 

(Nordicom, 2013; SCB, 2017). Idag kan man inte längre bara se och ta del av SVT via en tv-

apparat, utan också via deras hemsidor, appen SVT play och på sociala medier. Sveriges 

radio sänder visserligen fortfarande via FM-nätet, men lyssnare kan ta del av program också 

via deras hemsidor, appen Sveriges radio play och på sociala medier. Dessutom behöver man 

inte längre titta eller lyssna för att ta del av public services material. Numer går det i stor 

utsträckning också att läsa artiklar som publiceras på SR:s och SVT:s hemsidor. 

 

Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter och Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén  

pekar på detta och redogör för i en debattartikel (2017), att det finns en risk att public service 

tänjer på reglerna och snedvrider konkurrensen gentemot de kommersiella medierna genom 

sitt sätt att agera online där textbaserad journalistik till synes blir alltmer vanlig.  Eftersom 

public service är en licensfinansierad verksamhet och digitaliseringen hela tiden tar nya steg 

anser vi att det är viktigt att studera hur public service använder sig av sina digitala kanaler. 

 

Den här studien undersöker public service i detta förändrade, digitala, medielandskap. SVT:s, 

SR:s och UR:s digitala närvaro är, som ovan nämnt, inte något nytt, men mycket har ändå 
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hänt sedan de tog steget in på internet. Inte bara internets utveckling som sådan, utan också 

den mediala digitala utvecklingen som följt i dess fotspår. Studien undersöker den här 

närvaron under en femtonårsperiod (2002-2017), med Sveriges radio som fall, och beskriver 

hur de publicerar material på sina hemsidor. Detta genom att studera fördelningen mellan 

text, ljud och bild samt undersöka vilka ämnen som dominerar nyhetsflödet. 

 

Studien undersöker därmed hur public services roll på internet eventuellt har förändrats över 

tid och hur en sådan förändring i så fall har sett ut. I den kontexten blir vårt 

forskningsproblem: hur har public services sätt att publicera material på internet förändrats 

över en femtonårsperiod? 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur public service publicerar sig på internet och huruvida 

sättet att publicera material på nätet har förändrats över tid. Studiens frågeställningar blir då: 

 

1) Hur publicerade sig Ekot och P4 Sjuhärad på internet 2002, 2007, 2012 och 2017? 

2) Vilken förändring går att urskilja över denna femtonårsperiod? 

3) Har public service gått över till ett digitalt textformat? 
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3. Bakgrund 
Nedan följer en kort bakgrund av public service och en presentation av de två Sveriges radio-

redaktioner som ingår i studien. 

3.1 Public service 
Public service är en licensfinansierad verksamhet och ska göra radio och tv i allmänhetens 

tjänst. Sedan 1993 är verksamheten uppdelad i tre aktiebolag. Genom sina folkvalda 

representanter är det allmänheten som sätter ramarna för dessa tre public service-företag: 

Sveriges radio, Sveriges television och Utbildningsradion. Företagens verksamhet ska präglas 

av saklighet, objektivitet, kvalitet och relevans (SOU, 2008; McQuail, 2010). 

3.2 Sveriges television 
Sveriges television ska producera tv-program i allmänhetens tjänst. SVT ska sända kanalerna 

SVT1 och SVT2 tillsammans med ytterligare två programtjänster till hela Sverige. Det 

innebär att 99,8 procent av befolkningen måste ha möjlighet att ta emot sändningarna 

(Kulturdepartementet, 2013). 

3.3 Sveriges radio 
Sveriges radio ska producera ljudradio i allmänhetens tjänst. Fyra kanaler – P1, P2, P3 samt 

P4 – ska samtidigt vara möjliga att ta emot i hela Sverige (Kulturdepartementet, 2013). P1 är 

en rikstäckande kanal med fokus på fördjupning och nyhetsrapportering. P2 sänder 

musikprogram och radioprogram som är på andra språk än svenska. P3 vänder sig till den 

yngre publiken och Sveriges radio P4 omfattar 25 olika lokalradiostationer (Sveriges radio, 

2008).  

3.3.1 Ekots nyhetsredaktion 
Ekot är Sveriges radios rikstäckande nyhetsredaktion och varje hel timma sänder redaktionen 

en nyhetsuppdatering i P1. Huvudredaktionen finns i Stockholm men redaktionen ska 

rapportera om sådant som sker i och berör hela landet. Förutom i sina radiosändningar 

publicerar redaktionen material på hemsidan sverigesradio.se (Sveriges radio, 2013).  
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3.3.2 P4 Sjuhärad 
P4 Sjuhärad är en av de totalt 25 lokalradiostationerna som finns runtom i Sverige. P4 

Sjuhärad har sin huvudredaktion i Borås men redaktionen har Sjuhäradsbygden som 

bevakningsområde och ska därför rapportera om sådant som sker i och berör hela bygden. 

Förutom i sina radiosändningar publicerar redaktionen material på sin hemsida: 

www.sverigesradio.se/sjuharad (Sveriges radio, 2013).  
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4. Teori och tidigare forskning 
Nedan redogörs för studiens teoretiska bakgrund. 

4.1 Medielogik och nyhetsurval 
Vissa berättelser och nyheter kan bara berättas av vissa medier. En nyhet behöver kanske 

berättas med bild, ljud eller sändas live för att den ska förmedlas på ett bra sätt och nå ut till 

en publik. Därför kan ett mediums format vara direkt avgörande för att en nyhet ens ska gå att 

berätta och väljas ut i det konstanta flödet av information. Att the medium is the message 

innebär att egenskaper hos ett specifikt medium påverkar dess nyhetsinnehåll och möjlighet 

att nå ut till en publik (McLuhan, 1967; Ghersetti, 2012). 

 

Historiskt har public service ägnat sig åt etermedieverksamhet och hade in på 1990-talet 

etermediemonopol (Brink Lund, Nord & Roppen, 2009). Det innebär att nyheter som dels har 

lämpat sig för att berättas i radio och tv, dels har lämpat sig för public services villkor såsom 

tablå och teknik, i många fall har premierats av public services olika kanaler.  

 

Medielogiken bygger vidare på idén om att the medium is the message och avser, kortfattat, 

mediernas sätt att fungera. Teorin pekar på redaktionella mallar och ramar som tillsammans 

med journalistiska normer och rutiner påverkar och formar det redaktionella innehållet. Dessa 

ramar och rutiner följs dels för att nå ut till en publik, dels för att uppfylla denna publiks 

behov och förväntningar, vilket kan få oss att förstå varför de undersökta redaktionerna i den 

här studien rör sig – och använder sig av – sina digitala kanaler (Altheide & Snow, 1979). 

 

Mediernas innehåll påverkas alltså av vad som passar dess format, värderingar och rutiner. 

Enligt medielogiken är det medierna själva – formade av graden av journalistisk 

professionalism, graden av marknadsorientering och av de tillämpade medieteknikerna – som 

styr det redaktionella innehållet. Inte verkligheten i sig (Strömbäck, 2015). 

 

I begreppet medieformat spelar utrymme en viktig roll. När public service endast hade 

etersändningar att tillgå för att förmedla information var utrymmet begränsat. Ett visst antal 

minuter skulle fyllas och bara i sällsynta fall utökades den ordinarie sändningstiden med 

extrasändningar. Bara det viktigaste och det mest aktuella ingick i nyhetsurvalet och rymdes i 

sändningarna (Ghersetti, 2012). 
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Det journalistiska urvalet kan på en övergripande nivå delas upp i innehåll och form. 

Innehållet är urvalet av verkligheten och formen hur innehållet bearbetas och presenteras för 

publiken. Dessa två nivåer samspelar med varandra i den mån att innehållet kan prägla 

formen likväl som att den journalistiska formen påverkar det faktiska innehållet (Ghersetti, 

2000). I denna urvalsprocess spelar faktorer såsom sensation, dramatik och exklusivitet in 

(Strömbäck, 2014). 

 

Det finns ett tydligt mönster i vad som generellt blir nyheter och inte. Hårda nyheter såsom 

händelser inom fälten politik och ekonomi är ständigt återkommande och dominerande i 

nyhetsflödet. Brott och olyckor är ytterligare exempel på ämnen som är en naturlig del i 

nyhetsurvalet. Därutöver ska nyheterna vara av relevans, ha geografisk närhet till 

redaktionen, vara förståeliga för läsarna, lyssnarna och tittarna samt handla om enskilda 

individer (Hvitfelt, 1989). 

4.1.1 Medielogik idag 
Idag är public services format inte längre begränsat till etersändningarna. De olika kanalerna 

har hemsidor och digitala plattformar som erbjuder ett obegränsat publiceringsutrymme. 

Både Sveriges radios lyssningsapp Sveriges radio play och Sveriges televisions motsvarighet 

SVT play erbjuder en obegränsad möjlighet att sända live vid större nyhetshändelser – 

dessutom utan att störa ordinarie sändningar (Ghersetti, 2012). 

 

På public services hemsidor finns det utrymme att inte bara publicera ljud och rörlig bild utan 

också stillbilder, grafik och text. Möjligheten att publicera en nyhet på flera sätt gör dessutom 

att redaktionen kan nå ut till fler än om nyheten bara hade annonserats i sändning och 

möjligtvis publicerats som ett ljud- eller webbklipp på hemsidan. Kanske har personen som 

sitter på bussen och som på sin mobiltelefon klickat sig in på någon av public services 

hemsidor inte möjlighet att lyssna eller titta på ljud- eller webbklippet, men kan däremot läsa 

artikeln. 

 

Nyheterna som publiceras i dessa, relativt nya, kanaler är anpassade till de digitala 

egenskaperna. Snabbhet och att vara först med en nyhet är högt prioriterat och aspekter 

såsom krav på källkritik och korrekthet kan hamna i skymundan i kampen om att vara först. 

Dessa texter uppdateras ofta löpande och går att korrigera i efterhand (ibid.).   
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Kravet på snabbhet blir som tydligast vid stora nyhetshändelser. I samband med de terrordåd 

som drabbat Europa de senaste åren har till exempel Sveriges television fått skarp kritik för 

att inte ha varit tillräckligt alerta i det brinnande nyhetsläget (Sveriges radio, 2016). Denna 

kritik har lett till att medier har förstått innebörden av att vara beredda när något stort händer. 

För public service blir textrapportering på nätet ett sätt att inte bara nå ut, utan också göra det 

så snabbt och till så många som möjligt. 

4.2 Nyhetsvärdering 
Utöver att det för de kommersiella medierna (public service alltså exkluderad) handlar om att 

bedriva journalistik som genererar intäkter, finns det inom nyhetsvärderingen och 

nyhetsurvalet också två viktiga komponenter för att beskriva vad som går hela vägen till 

publicering och inte: betydelse och intresse (Johansson, 2004). 

 

I begreppet betydelse utläses en föreställning om vad den specifika redaktionen anser sig tro 

att deras läsare, lyssnare och tittare behöver veta. Helt enkelt en föreställning om vilka 

nyheter som är av sådan karaktär och dignitet att de bör publiceras just av den enkla 

anledningen att detta är något de anser att deras publik behöver veta. Här är utbudet det 

centrala (ibid.). 

 

När det i stället handlar om begreppet intresse ligger inte fokus på vad läsaren, lyssnaren och 

tittaren behöver veta, utan på vad den vill veta. Enkelt förklarat en föreställning om vilka 

sorters nyheter publiken intresserar sig av. Här är efterfrågan det centrala (ibid.). 

 

Det är samspelet mellan dessa två faktorer som i mångt och mycket avgör nyhetsmediers 

urval. För stor dominans av nyheter av betydelse skulle vara lika dåligt som för många 

artiklar av intresse, eftersom det då skulle tippa över och gynna/missgynna antingen 

marknaden eller demokratin (ibid.). 

 

För public service är det ständiga dilemmat att upprätthålla en balans mellan vad publiken, 

det vill säga medborgarna, behöver veta och vad publiken vill veta. Tillgodoser inte public 

service publikens behov av samhällsinformation, uppfyller inte public service sin funktion 

som demokratisk idé, och tillgodoser inte public service publikens förväntningar och krav 
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saknar public service den stora publiken som legitimerar fortsatt sändningstillstånd (Mcquail, 

2010; Jutterström 2008).  

 

Förväntningar och krav kan handla om vad publiken önskar titta eller vill lyssna på. Men det 

kan också handla om andra förväntningar som publiken har på public service. Ett sådant krav 

kan vara att de olika kanalerna och deras material ska finnas tillgängligt på internet och att 

redaktionerna ska vara aktiva på sociala plattformar. Uppfyller inte public service dessa 

förväntningar, riskerar organisationen att som ovan nämnt tappa publiken och inte längre 

legitimeras genom att de når en stor publik. Då finns det en risk att staten drar in på anslagen 

och att public service åläggs med sparkrav (Jutterström, 2008). 

4.3 Gatekeeping 
Gatekeeping handlar om den process där en händelse går från att bara vara en händelse till att 

bli en nyhet, förmedlad till publiken av medierna. Detta är en process som sker otaligt många 

gånger dagligen och som är “[...] the center of the media’s role in modern public life” 

(Shoemaker & Vos, 2009, s. 2). 

 

Men vad är det egentligen som avgör vad som blir en nyhet? Teorin om gatekeeping handlar 

om vilka händelser som tar sig förbi grindvakten och blir nyheter. Teorin om gatekeeping kan 

också ses som ett verktyg för att förstå varför vissa nyheter får större utrymme än andra, 

varför nyheten publiceras i ett visst format och varför den publiceras vid en specifik tidpunkt 

(ibid.), och den är därför också i den här studien ett verktyg att förstå, tolka och analysera de 

utvalda redaktionernas förehavanden digitalt. 

 

Sveriges radio och Sveriges television ska slå vakt om programområden som är viktiga för 

allmänintresset. Nyhetsverksamheten ska stimulera till debatt och förse medborgarna med 

information så att de självständigt kan ta ställning i samhälls- och kulturfrågor. Dessutom ska 

public service-redaktionerna granska de beslutfattande samhällsorganen och i sin 

rapportering utgå från olika geografiska, politiska och sociala perspektiv 

(Kulturdepartementet 2013).  

 

Sändningstillstånden är både public services utgångs- och styrpunkt. Rapporteringen ska vara 

bred och uppfylla vissa givna kriterier. Det ställs dessutom höga krav på verksamhetens 
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oberoende och objektivitet (Kulturdepartementet, 2013). Dessa riktlinjer kan tänkas påverka 

vilka nyheter som tar sig igenom gatekeeping-processen. Hårda nyheter av allmänintresse om 

politik och ekonomi bör prioriteras framför mjuka nyheter. Nyheter från utkanterna av public 

service-redaktionernas bevakningsområden kan beaktas för att få en bredd i rapporteringen. 

 

Läsare, tittare och lyssnare har blivit aktörer i en sekundär gatekeeping-process. Den tar vid 

där den första, redaktionella, processen slutar. Processen kan beskrivas som att journalister i 

dag kan kika över läsarens axel och se vad människor väljer att ta del av och eventuellt 

sprider vidare (Shoemaker & Vos, 2009). 

 

Det handlar helt enkelt om data som visar vilka nyheter som går bra, huruvida människor 

klickar sig in på ljud- eller webbklipp, hur länge genomsnittsläsaren stannar på en sida, och i 

vilken utsträckning nyheter delas eller gillas på sociala medier.  

4.4 Public service och Sveriges radio 
I följande kapitel redogörs för public service i allmänhet och Sveriges radio i synnerhet. 

4.4.1 Historisk tillbakablick 
För ungefär hundra år sedan, under 1910-talet, startade de allra första radiosändningarna. I 

USA hade redan under 1920-talet över 500 sändningstillstånd delats ut. Det innebar 

störningar och svårigheter för publiken, eftersom dåtidens teknik inte kunde hantera så många 

kanaler (Weibull & Wadbring, 2014).  

 

Det blev snart tydligt att någon form av reglering krävdes. Storbritannien kom att bli en 

modell för andra demokratiskt styrda länder. Där hade det offentlig-rättsliga bolaget BBC fått 

ensamrätt för radio. Staten fastslog att BBC skulle vara ett företag i allmänhetens tjänst, det 

redaktionella arbetet skulle ske utan inblandning från staten och begreppet public service 

myntades (ibid.). 

 

I Sverige startade AB Radiotjänst sina sändningar första januari 1925. Grundidén var att 

staten endast skulle bestämma i organisatoriska frågor och att detta skulle ske på ett sådant 

sätt att det redaktionella arbetets oberoende kunde garanteras. Det slogs fast att sändningarna 

skulle bidra till att upplysa och allmänbilda publiken. Fokus skulle ligga på nyheter, 
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aktualiteter och kultur. Samtidigt ansågs en bredd inom rapporteringen viktig för att nå ut till 

allmänheten och därmed legitimera bolagets verksamhet (Huijanen, Harrie & Weibull, 2013). 

 

Under slutet av 1940-talet och början av 1950-talet fördes diskussioner om införandet av 

televisionen i Sverige. 1956 beslutade riksdagen om utbyggnation av tv-nätet. Ansvaret för 

televisionen hamnade hos AB Radiotjänst. Televisionens intåg och dess popularitet – redan 

1961 hade 60 procent av Sveriges hushåll en tv-apparat – befäste idén om att public service 

hade ett viktigt demokratiskt uppdrag och att det journalistiska arbetet skulle präglas av 

objektivitet och trovärdighet (Weibull & Wadbring, 2014; Huijanen, Harrie & Weibull, 

2013). 

 

Faktum är att public service åtnjuter ett stort förtroende från allmänheten. 2010 uppgav 78 

respektive 73 procent att de hade mycket stort eller ganska stort förtroende för Sveriges 

television och Sveriges radio. 2015 hade den siffran inte förändrats nämnvärt. 76 respektive 

72 procent uppgav att de hade mycket stort eller ganska stort förtroende för Sveriges 

television och Sveriges radio (Weibull & Wadbring, 2014; SOM-institutet 2016). 

4.4.2 Digitalisering och konvergens 
Utvecklingen av internet inleddes på 1960-talet, då med målet att vara en centralenhet för 

USA:s militära rymdforskning. Men ARPAnet, som det då kallades, offentliggjordes sedan 

för allmänheten 1971. Eftersom nätet vid den tidpunkten var väldigt öppet bildades det nya 

systemet IP (Internet Protocol) som på ett mer standardiserat sätt skulle ha hand om all den 

internettrafik som skickades mellan de olika nätverken (Weibull & Wadbring 2014). 

 

Under 1990-talet växte sedan internet rejält. Bland annat skapades domänen .se under vilken 

de flesta svenska hemsidor i dag ligger. På det följde etableringen och spridningen av www 

(world wide web) som varit viktig för internets framfart (ibid.). 

 

I internets linda användes internet mest åt intensiv informationssökning eller planlöst 

surfande, något som ändrats drastiskt till i dag. I modern tid är internet en självklarhet i i stort 

sett varje hem, över 90 procent av vår befolkning har idag tillgång till internet i hemmet, och 

dess möjligheter används på ett helt annat sätt. 2009 uppgav 25 procent av Sveriges 

befolkning att de tog del av traditionella medier digitalt. Sju år senare, 2016, hade den siffran 

stigit till 46 procent och hade därmed nästintill fördubblats. Weibull och Wadbring menar att 
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internetanvändningen nuförtiden är mer ritualiserad, innehållsfokuserad och individualiserad 

(ibid.; SCB, 2017; Nordicom, 2017). 

 

Vidare gör Weibull och Wadbring (2014) utifrån etermedieföretagens förhållande till 

samhällsinstitutioner en periodindelning. Enligt den befinner vi oss sedan millennieskiftet i 

den digitala perioden. Utmärkande för perioden är hur internet har förändrat villkoren för 

medier. Särskilt att public service i stor utsträckning har börjat arbeta mot webben som en 

förlängning av de traditionella radio- och tv-sändningarna. Den här studien rymmer alltså 

tidsspannet som Weibull och Wadbring benämner som den digitala perioden. 

 

Ett ofta använt begrepp för att beskriva hur den internationella medieutvecklingen har sett ut 

de senaste decennierna är konvergens. Men konvergens går inte bara att se som ett resultat av 

att den tekniska utvecklingen har gått framåt. Förändringar i politik och ekonomi är viktiga 

faktorer som i stor utsträckning har bidragit till den allt mer tilltagande mediekonvergensen 

(ibid.). 

 

Jönsson (2015) diskuterar begreppet konvergens och frågar sig om man tar del av public 

service om man via SVT:s hemsida tar del av en tjänst. 

 

I takt med att den digitala tekniken utvecklas och medier och tjänster konvergerar, blir 

det allt svårare urskilja specifika kanaler och aktörer som är kopplade till konkreta 

medier. 

                                                                                   (Jönsson 2015, s. 384) 

 

Medieverkligheten förändras när gamla och nya medier möts och helt nya medier bildas. De 

redan existerande medierna behöver då anpassa utbudet, formatet och sig själva efter denna 

nya verklighet (Jenkins, 2008).  

 

Mediekonvergens är mer än bara ett teknologiskt skifte. Den förändrar förhållandet 

mellan existerande teknik, branscher, marknader, genrer och konsumenter. 

Konvergens förändrar den logik som medieindustrin arbetar efter och som styr 

konsumenternas sätt att ta till sig nyheter och underhållning. 

                                                                                               (Jenkins 2008, s.26) 
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4.4.3 Public service på internet 
Ända sedan mitten på 1990-talet har alla public service-bolag – Sveriges radio, Sveriges 

television och Utbildningsradion – registrerade hemsidor (SOU 2008:64). Björling och 

Fahlén (2009) undersökte public service-bolagen Sveriges radio och Sveriges televisions 

intåg på internet i mitten av 1990-talet samt hur de första årens etableringsfas såg ut. Genom 

framför allt intervjuer med anställda vid den aktuella tidpunkten kommer de i sin studie fram 

till att varken Sveriges radio eller Sveriges television inledningsvis egentligen satsade särskilt 

hårt på det digitala. Det tog ända fram till millennieskiftet innan det skedde en förändring 

eftersom public service dessförinnan “[...] var osäkra på nyttan med den nya plattformen och 

arbetade utan att, enligt dem själva, få tillräckligt med resurser.” (Björling & Fahlen, 2009, s. 

3). 

 

När public service etablerade sig på internet såg Sveriges radio och Sveriges television sina 

hemsidor framför allt som komplement till den ordinarie verksamheten (Brink Lund, Nord & 

Roppen, 2009). Först vid millennieskiftet tog satsningen fart på riktigt. År 2001 började 

Sveriges radio publicera separata nyhetsartiklar i textformat. Detta till skillnad från tidigare 

då endast Ekots ordinarie nyhetssändningarna hade funnits att tillgå. Vid denna tid framhölls 

medieutvecklingen som en mycket viktig framtidsfråga för Sveriges radio. År 2003 fick 

Sveriges radios sajt en ny design och två år senare, 2005, öppnades även möjligheten att via 

hemsidan lyssna live på de lokala sändningarna runtom i landet (Nord & Grusell, 2012). 

 

De senaste åren har public services förhållningssätt till nätet förändrats radikalt. Idag ser man 

på internet som en plattform där verksamheten kan utvecklas och som erbjuder nya 

möjligheter (Brink Lund, Nord & Roppen, 2009). 2013 besökte ungefär 1,5 miljon människor 

någon av Sveriges radios digitala plattformar (Sveriges radio, 2013).  

 

Idag spelar både Sveriges radio och Sveriges television viktiga och stora roller på internet i 

Sverige. Redaktionernas hemsidor är inte bland de allra mest besökta men är ändå viktiga för 

att public service ska nå ut till publiken och framför allt för att nå de yngre grupperna (Brink 

Lund, Nord & Roppen, 2009). Det är också tydligt att public service inte har varit sena att 

haka på nya trender. Den så kallade diffusionsteorin handlar om den process då en ny 

innovation vinner acceptans hos individer, organisationer och samhället – och där har public 

service-bolagen hela tiden försökt hänga med (Rogers, 1995). Såväl Sveriges radio som 
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Sveriges television har funnits på internet sedan 1994 (SOU 2008:64) och de är sedan länge 

aktiva på sociala medier. Sveriges radio registrerades på Twitter redan i januari 2009, jämfört 

med exempelvis Aftonbladet som gick med först fyra månader senare (Twitter, 2017). 

 

Svensk public service är känt för att inte bara ha använt sig av utan också ha utvecklat ny, 

modern teknik. Men, världen och därmed också villkoren för public service, är i ständig 

förändring. Idag handlar det istället om att hålla upp ett finger i luften och känna varthän det 

blåser: bevaka teknikutvecklingen, hänga på trender och veta på vilka plattformar man bäst 

kan nå publiken (Jutterström 2008). För att vara en del av och nå ut i medievärlden idag 

behöver public service därför agera på internet. Frebran (2008) uttrycker det såhär: 

 

“Jag bedömer att det är nödvändigt att public service-företagen bedriver verksamhet på 

Internet om de ska kunna utvecklas, behålla sin legitimitet och nå tittarna och lyssnarna.” 

(SOU 2008, s. 27) 

 

Som ovan nämnt har public service sedan länge registrerade konton på sociala medier. För att 

nå ut till publiken är det av stor betydelse att figurera där publiken finns. Idag innebär det inte 

bara att finnas på internet utan också att i allt större mån finnas på sociala medier (Jönsson & 

Strömbäck, 2007). Lööf och Stjernström (2015) genomförde en kvalitativ studie där 

lokalreportrar på Sveriges television intervjuades om arbetsgivarens roll, det vill säga 

Sveriges television, på sociala medier. Studien omfattar alltså inte direkt Sveriges radio och 

dess publiceringar på de egna hemsidorna, men Sveriges television är liksom Sveriges radio 

en del av public service och studien är därför relevant. 

 

I studien kom författarna fram till att gapet mellan det licensfinansierade public service och 

de kommersiella medierna kryper allt mindre. För, som de skriver, är det även för public 

service-bolagen viktigt att finnas och verka på sociala medier, att finnas där publiken finns – 

trots att det exempelvis finns reklamannonser på både Facebook och Twitter. Till sist kom de 

också fram till att vi eventuellt kommer att se en viss förskjutning i public service på internet 

inom kort, då även public service går mot att använda sina rubriker som lockbete för att öka 

antalet läsare (och i det här fallet tittare, eftersom studien har lagt fokus på Sveriges 

television). 

 



15 
 

Den här studien undersöker om och hur public services sätt att publicera material på internet 

har förändrats de senaste femton åren. Att public service eventuellt är på väg mot eller allt 

mer har övergått till ett textformat skulle kunna ses som ytterligare ett tecken på att gapet 

mellan public service och de kommersiella medierna krymper. Det eftersom public service, 

som ovan diskuterat, historiskt sett har ägnat sig åt etermedieverksamhet. 
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5. Metod och material 
Nedan redogörs för den metod och det material som använts för studien. 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Den här studien är genomförd genom en kvantitativ innehållsanalys med en beskrivande 

ansats. Beskrivande studier svarar på frågor av typen var, när, hur, vem och vilka. En 

kvantitativ innehållsanalys är ett bra verktyg för att mäta förekomsten av olika innehållsliga 

kategorier i ett material. Dels hur ofta olika kategorier förekommer, dels vilket utrymme olika 

kategorier får. Det gör att en kvantitativ innehållsanalys fungerar som ett bra verktyg för att 

få svar på studiens forskningsproblem och frågeställningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns & Wängnerud 2017). Vi har studerat textlängd, hur ofta ljudklipp och bilder 

förekommer, det vill säga är kopplade till artiklar publicerade på webben och hur stor del som 

olika typer av nyheter utgör denna nyhetsrapportering. 

5.2 Urval 
Den här studien undersöker public service-bolagens verksamhet. I medielandskapet har 

public service en särställning. Dels för att verksamheten är licensfinansierad, dels för att 

public service har ett uttalat demokratiskt uppdrag (Huijanen, Harrie & Weibull, 2013). 

Dessutom har den tekniska utvecklingen accelererat och public service verkar idag på helt 

andra plattformar än vad organisationen historiskt har gjort (Nord & Grusell, 2012). 

Plattformarna har stor betydelse för att public service ska fortsätta att nå dels den stora 

publiken, dels målgrupper som annars skulle vara svåra att nå (Brink Lund, Nord & Roppen, 

2009).  

 

Det finns tre public service-bolag: Sveriges radio, Sveriges television och Utbildningsradion. 

Den här studien bygger på ett strategiskt urval där Sveriges radio fungerar som ett fall av 

public service (Esaiasson et al. 2017). Varför valet föll på just Sveriges radio och inte SVT 

eller UR beror dels på att Sveriges radios arkiv är lättillgängligt, dels på att radiolyssnandet 

blir allt mer fragmenterat, det vill säga att publiken i allt större utsträckning tar del av 

Sveriges radio-redaktionernas material via webben, podcasts och andra ljudkällor. Eftersom 

Utbildningsradion inte bedriver nyhetsverksamhet, varken digitalt eller i etern, på samma sätt 

som de två andra bolagen utan i stället bedriver fördjupande programverksamhet, var bolaget 
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heller aldrig aktuellt som fall av public service i den här studien (Harrie, 2016; 

Kulturdepartementet, 2013). 

 

Sveriges radio har 25 lokalradiostationer runtom i landet (Sveriges radio, 2017). I den här 

studien ingår en av dem: P4 Sjuhärad. Stationen har Sjuhäradsbygden som bevakningsområde 

och utgår från Borås (Sveriges radio, 2013), Sveriges 13:e största kommun (SCB, 2016). 

Eftersom Sveriges radios verksamhet regleras i ett sändningstillstånd ska några större 

skillnader i rapportering och publicering inte förekomma. När vi valde lokalradiostation valde 

vi en inte alltför stor men heller inte en alltför liten station, utan en som vi ansåg skulle vara 

representativ för samtliga 25 lokalradiostationer (Esaiasson et al. 2017).  

 

I studien ingår också Sveriges radios nyhetsredaktion: Ekoredaktionen. Ekots huvudredaktion 

finns i Stockholm men är en nationell nyhetsredaktion. Det innebär att redaktionen inte ska 

vara Stockholmscentrerad och har ett ansvar att rapportera om ämnen som berör hela landet 

(Sveriges radio, 2013). Anledningen till att Ekoredaktionen ingår i den här studien är för att 

vi vill kunna jämföra Sveriges radios lokalradiostationer med deras nationella stationer för att 

undersöka om redaktionerna skiljer sig åt i sättet de väljer ut och publicerar nyheter.  

 

Studiens analysenheter är de inlägg, det vill säga de nyheter, i form av artiklar, bilder och ljud 

som ovan nämnda Sveriges radio-redaktioner har publicerat på sina hemsidor under åren 

2002, 2007, 2012 och 2017. 

 

Vid millennieskiftet tog Sveriges radios digitala satsning fart. Idag, över femton år senare 

måste Sveriges radio, liksom hela public service, finnas på internet för att fortsätta nå ut till 

den stora allmänheten och hävda sin roll som demokratisk idé (Nord & Grusell, 2012; SOU, 

2008). Därför är det intressant att studera hur public service, med Sveriges radio som fall, har 

publicerat material på internet under dessa femton år. År som spänner över tiden som gått 

sedan Sveriges radios digitala satsning tog fart på riktigt – fram till idag.  

 

Dessutom får vi genom att jämföra över tid en jämförelsepunkt. En jämförelsepunkt är 

nödvändig för att göra nivåskattningar, det vill säga att hävda att någonting förekommer ofta 

eller sällan, har ökat eller minskat. Genom att studera utvecklingen över tid, det vill säga att 

använda oss av den så kallade förändringsstrategin, får vi en jämförelsepunkt. Frågan är då 

inte längre om fenomenet förekommer ofta eller sällan utan huruvida det har förändrats 
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jämfört med tidigare (Esaiasson et al. 2017). Genom att använda oss av den här strategin 

skattar vi som står bakom den här studien inte nivåer utan visar objektivt på hur ett fenomen 

har förändrats över tid. Därför har vi studerat en vecka under åren 2002, 2007, 2012 och 

2017. 

 

För att undvika att studien påverkas genom en specifik, stor och eventuellt återkommande 

nyhetshändelse som skulle kunna påverka nyhetsrapporteringen under flertalet dagar, bygger 

studien på en så kallad konstruerad vecka. En konstruerad vecka är ingen verklig vecka utan 

en sammansättning av bestämda dagar under ett och samma år. Den konstruerade veckan som 

studien utgår från är dessutom fem i stället för sju dagar. Det valet har gjorts eftersom det 

huvudsakliga redaktionella arbetet sker måndag till fredag. Om studien hade inkluderat 

lördag och söndag skulle resultatet därmed ha riskerat att bli missvisande. 

 

Den konstruerade veckan består som ovan nämnt av fem dagar och konstruktionen ser ut som 

följer: Den första måndagen i februari, den första tisdagen i april, den första onsdagen i juni, 

den första torsdagen i augusti samt den första fredagen i oktober. Dagarna som ingår i studien 

är fördelade med två månaders mellanrum för att åstadkomma en spridning över hela året och 

därmed inte bara inkludera första eller andra halvan av året i studien. De undersökta datumen 

skiljer sig något från år till år, eftersom de bestämda dagarna inte nödvändigtvis infaller 

samma datum varje år. Veckan är konstruerad på det här sättet för att undvika att få med en 

lördag eller söndag något av åren. Från Ekot analyserades 826 artiklar och från P4 Sjuhärad 

analyserades 183 artiklar. Det innebär att totalt 1009 artiklar analyserades i den här studien.  

5.3 Undersökningsinstrument 
Studiens undersökningsinstrument är ett kodschema som består av 15 olika variabler. 

Variablerna är konstruerade så att de ska fungera som goda operationella indikatorer. Det 

innebär att studiens forskningsproblem och frågeställningar definierades först. Därefter 

valdes den mest lämpliga metoden. Valet föll på kvantitativ innehållsanalys då vi ansåg att vi 

kvantitativt snarare än kvalitativt bäst skulle få svar på studiens forskningsfrågor. Därefter 

konstruerades ett kodschema utifrån det som studien avser undersöka. Eftersom det handlar 

om hur public service har publicerat material på internet de senaste femton åren innebar det 

att vi för att uppnå god begreppsvaliditet behövde undersöka faktorer såsom textlängd, bild, 

ljudklipp och ämne. 
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För att öka studiens reliabilitet konstruerades även kodinstruktioner till kodschemat. 

Kodinstruktionerna definierar kodschemats variabler och variabelvärden. Ett sådant 

dokument ökar studiens reliabilitet då behovet av subjektiv tolkning minimeras för de 

variabler där tolkning annars skulle ha varit nödvändigt. Både kodinstruktioner och 

kodschema finns som bilagor till studien. 

 

Den första variabeln behandlar vilket år nyheten är publicerad. Denna variabel har 

variabelvärdena 2002, 2007, 2012 och 2017. Kodschemats andra variabel ger svar på vilken 

redaktion som har publicerat nyheten. Variabeln har variabelvärdena Ekot och P4 Sjuhärad. 

Dessa två variabler ingår i kodschemat för att möjliggöra en jämförelse både över tid och 

mellan studiens två redaktioner.  

 

Variabel tre handlar om huruvida nyheten har publicerats med ljudlänk och har 

variabelvärdena ja respektive nej. Variabel fem bygger vidare på variabel fyra och ger svar på 

hur långt det eventuella ljudet är. Variabeln har sex potentiella variabelvärden. Dessa två 

variabler ingår i kodschemat för att ge svar på om antalet artiklar som publiceras med 

respektive utan ljud eventuellt har ökat eller minskat samt om det går att utläsa en förändring 

i hur långa ljudklippen som publiceras är.  

 

Variabel sex rör artikelns längd och har fem potentiella variabelvärden. Variabel sju till och 

med variabel fjorton handlar om ämnesområde. Exempel på ämnesområden är politik, 

ekonomi, nöje och brott/kriminalitet. Kodschemats femtonde och sista variabel besvarar 

huruvida nyheten har blivit bildsatt. Variabeln har variabelvärdena ja respektive nej. Dessa 

variabler ingår i kodschemat för att göra det möjligt att studera om artiklarna som publiceras 

eventuellt har blivit längre eller kortare, om public service eventuellt publicerar fler mjuka 

eller fler hårda nyheter idag jämfört med för femton år sedan och hur sättet att bildsätta 

artiklar har sett ut över tid. 

5.4 Insamling av data 
Sveriges radios redaktioner har tillgängliga textarkiv på sina hemsidor. Arkiven sträcker sig 

så långt tillbaka i tiden som till början av 2000-talet. Den konkreta insamlingen av data 

gjordes med hjälp av dessa arkiv. I arkiven gick vi tillbaka till åren 2002, 2007, 2012 och 
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2017 och studerade den förutbestämda konstruerade veckan. Vi gick igenom varje artikel, en 

efter en, och kodade dem genom det ovan nämnda och sedan tidigare utformade 

undersökningsinstrumentet (se bilaga). 

 

Den data vi fick fram med hjälp av kodschemat fördes in i Microsoft Excel för att därigenom 

enkelt kunna ta fram och analysera vårt resultat. Varje artikel fick en egen rad i Excel. Datan 

för vardera redaktion lades i varsitt enskilt Excel-dokument och inuti dessa dokument finns 

fyra olika blad, ett för varje år (2002, 2007, 2012, 2017). Totalt består kodningen alltså av två 

olika Excel-dokument och åtta separata Excel-blad inuti dessa. 

 

För att kunna särskilja varje artikel var för sig och för att göra det möjligt att i efterhand 

kunna se vilken rad i Excel-dokumentet som hör till vilken artikel har varje nyhet en unika 

identifieringskod. Koden består av publiceringsdatum och ett nummer, med den första 

nyheten den specifika dagen numrerad som -01. Den andra publicerade artikeln den dagen är 

således numrerad som nummer -02, och så vidare. 

5.5 Problem 
Gällande vårt undersökningsinstrument insåg vi när vi påbörjade kodningen att vi möjligtvis 

skulle ha haft nytta av ytterligare variabler rörande vilka ämnen som blir nyheter. Detta 

behov var som tydligast när det kom till vård och omsorg samt skola och utbildning. Det var 

alltså aktuellt att konstruera åtminstone två nya sakområdeskategorier. Vid flera tillfällen 

publicerades nyheter som hade kunnat gå under någon av dessa icke valbara kategorier. Dock 

handlade dessa nyheter ändå främst om politiska reformer och förslag som berörde eller 

skulle påverka dessa verksamheter. 

 

Syftet med ämneskategorierna är att studera huruvida public services nyhetsvärdering har 

förändrats de senaste femton åren och om redaktionerna eventuellt publicerar mer eller 

mindre hårda respektive mjuka nyheter idag jämfört med 2002. Därför valde vi att inte lägga 

till fler ämneskategorier utan ansåg de redan existerande ämneskategorierna tillräckliga och 

att fler ämneskategorier skulle vara överflödiga. Vi valde alltså att använda oss av den så 

kallade huvudandelsprincipen, det vill säga att en nyhet klassificeras utifrån det huvudsakliga 

temat och innehållet. Med huvudsakligt tema och innehåll menar vi det som genomsyrar 

nyheten. Handlar det om ett politiskt förslag om hur man ska nå ökad studiero i grundskolan 



21 
 

är det ett politiskt tema som genomsyrar artikeln: den skulle alltså inte falla in under den 

eventuella ämneskategorin skola/utbildning (Esaiasson et. al 2017). 

 

Vidare insåg vi när vi påbörjat kodningen att såväl 2007 som 2012 inföll en dag i den 

konstruerade veckan på Sveriges nationaldag som är en röd dag. Vi förde en diskussion om 

att välja ett annat datum i stället, eftersom en röd dag möjligtvis skulle kunna inverka på vårt 

resultat. Dessutom hade vi medvetet inte tagit med helger i den konstruerade veckan eftersom 

det huvudsakliga redaktionella arbetet sker på veckodagarna. Efter genomförd kodning valde 

vi ändå att ha kvar den 6 juni. Detta eftersom det framkomna resultatet inte skilde sig 

nämnvärt från någon av de andra konstruerade dagarna, framför allt inte när det kommer till 

Ekoredaktionen. 

5.6 Sammanställning av resultat 
Med den insamlade datan sammanställd i Excel gavs en överblick över vilka siffror som 

framkommit i varje enskild variabel i vårt undersökningsinstrument. Därigenom var det också 

möjligt att se vad undersökningen faktiskt gett för svar och genom det utforma presentationen 

av det framtagna resultatet. 

 

Den presentationen valdes att göras via diagram/tabeller, SR Ekot och P4 Sjuhärad var för 

sig. Detta för att på ett tydligt sätt redogöra för resultaten för de enskilda redaktionerna och 

genom det dels enklare kunna se vad undersökningen faktiskt kommit fram till, dels kunna 

besvara våra frågeställningar. 

 

Diagrammen/tabellerna visar de, i vårt tycke, mest intressanta och relevanta variablerna: 

textlängd på artiklarna, längd på ljudklippen samt vilka ämneskategorier som dominerar 

nyhetsflödena, till exempel, och visar på hur detta sett ut över den femtonårsperiod som den 

här studien omfattar. 

5.7 Metodologiska idealkriterier 
Här diskuteras studiens reliabilitet, validitet och intersubjektivitet. 
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5.7.1 Reliabilitetstest 
Eftersom vi är två personer som står bakom den här studien delade vi upp arbetet med att 

koda – en av oss kodade hälften av analysenheterna och den andra kodade den andra halvan 

av analysenheterna. Interkodarreliabilitet uppnådde vi genom göra ett reliabilitetstest, det vill 

säga att omkoda en del av det material som den andra personen har kodat. Vi omkodade en 

dag varje år – den första måndagen i februari – av det material som den andra personen hade 

kodat. Det blev fyra dagar per person att omkoda. Alltså omkodades totalt åtta dagar. Det 

innebär att 20 procent av dagarna som studien omfattar kodades om (Esaiasson et al. 2017). 

 

Efter att reliabilitetstestet hade genomförts räknade vi för varje variabel ut den procentuella 

överensstämmelsen mellan den första och den andra kodningen. Ju högre överensstämmelse 

mellan kodningarna, desto bättre reliabilitet, det vill säga frånvaro av slumpmässiga och 

osystematiska mätfel (ibid.). 

 

För variabel ett och två, det vill säga vilket år och vilken redaktion som har publicerat 

nyheten uppnådde vi en hundraprocentig överensstämmelse mellan de två kodningarna. 

Detsamma gäller för variablerna tre och fyra som handlar om huruvida nyheten är publicerad 

med ljudklipp och hur långt det eventuella ljudklippet är. Variabel sex behandlar nyhetens 

textlängd och där uppnådde vi en 99-procentig överensstämmelse mellan den första och den 

andra kodningen. Dessa variabler har relativt enkel svårighetsgrad, det vill säga att det ska 

vara nästintill omöjligt att koda fel i och med att ingen bedömning eller tolkning föreligger 

(ibid.).  

 

Variabel sju till och med fjorton har en något högre svårighetsgrad. Trots kodinstruktioner 

krävs en subjektiv bedömning av kodaren för att fastställa ämneskategori. När det kommer 

till att fastställa ämneskategori för analysenheterna uppnådde vi en 86-procentig 

överensstämmelse mellan den första och den andra kodningen.  

 

Variabel 15 besvarar huruvida nyheten har publicerats med bild. Denna variabel har låg 

svårighetsgrad då bara variabelvärdena ja respektive nej finns att tillgå. För variabel 15 

uppnådde vi en 100-procentig överensstämmelse mellan den första och den andra kodningen. 
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5.7.2 Resultatvaliditet och intersubjektivitet 
God begreppsvaliditet, som diskuterades under underrubriken 5.3, tillsammans med hög 

reliabilitet ger god resultatvaliditet (Esaiasson et. al 2017). Reliabilitetstestet visade på en 

hundraprocentig eller nära hundraprocentig reliabilitet på samtliga variabler förutom de 

variabler som behandlade ämneskategori. Där uppnådde vi i reliabilitetstestet en 86-procentig 

överensstämmelse mellan den första och den andra kodningen. Att bestämma vilken 

ämneskategori en nyhet tillhör har en högre svårighetsgrad än att till exempel datera en nyhet. 

Således är överensstämmelsen uppenbarligen inte lika god som för kodschemats andra 

variabler. Variablerna om ämneskategori har ett större inslag av bedömning och därför 

behöver vi för dessa nöja oss med en lägre överensstämmelse (ibid.).  

 

Tidigare har begreppsvaliditeten behandlats. Men det räcker inte med att mätinstrumentet kan 

användas för att på ett bra sätt mäta det som studien avser mäta. Det ställs också krav på 

själva utförandet, i det här fallet kodningen, där noggrannhet och korrekthet är nyckelord 

(ibid.) Det utförda reliabilitetstestet visar på att just denna noggrannhet och korrekthet har 

beaktats vid kodningen. Reliabiliteten som i den här studien därför bör klassas som hög, 

resulterar tillsammans med den goda begreppsvaliditeten därför också i god resultatvaliditet, 

det vill säga att vi i den här studien har mätt det vi påstår oss mäta. 

 

Intersubjektivitet uppnås när forskning är forskaroberoende, genomskinlig och värderingsfri. 

Denna studie bygger på en kvantitativ innehållsanalys och mätverktyget utgörs av ett 

kodschema som dessutom föregås av kodinstruktioner. Det underlättar och gör sannolikheten 

betydligt större att andra forskare som söker svaren på samma frågor med samma mätverktyg 

kommer att komma fram till samma resultat som vi som står bakom den här studien har gjort, 

det vill säga att studien är forskaroberonde. Dessutom förstärker den goda 

överensstämmelsen mellan två olika kodare som det genomförda reliabilitetstestet visar på, 

idén om att studien är forskaroberoende (Esaiasson et al. 2017).  

 

I studien redogör vi för metod, resultat och eventuella problem som har uppstått på ett så 

sanningsenligt sätt som möjligt. Genomgående strävar vi efter att vara så genomskinliga och 

tydliga som möjligt i vårt berättande, argumenterande och redogörande. Denna transparens 

bidrar till att ytterligare öka sannolikheten för att andra forskare, med samma mätverktyg när 
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de söker svaret på samma frågor kommer att komma fram till samma resultat som den här 

studien har gjort (ibid.). 

 

När kraven på att forskningen ska vara forskaroberoende och genomskinlig är uppfyllda, 

lever forskningen också upp till kravet på värderingsfrihet. Detta kan ses som att när valet av 

forskningsproblem görs och när frågeställningarna bestäms finns det ett tydligt val och en 

värdering som forskaren eller forskarna gör. Men när forskningsproblemet och 

frågeställningarna väl har bestämts ska personliga värderingar och preferenser inte vara 

framträdande och forskningen ska därmed också vara värderingsfri (ibid.). 
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel redogörs för, och analyseras, studiens resultat. Kapitlet är uppbyggt av 

underrubriker med de enskilda resultaten var för sig. Den inledande delen redogör för 

resultaten för Ekoredaktionen, den andra för P4 Sjuhärad. I det avslutande kapitlet jämförs 

sedan de två redaktionerna med varandra. Observera att det i Sveriges radios arkiv inte finns 

ljudklipp från 2002 tillgängliga, varför antal ljudklipp endast kommer att redovisas för åren 

2007, 2012 och 2017. 

6.1 Sveriges radio Ekot 
I följande kapitel redogörs för resultaten för SR Ekot. 

6.1.1 Antal artiklar 

 
Tabell I: Antalet artiklar publicerade på SR Ekots webbplats den angivna veckan under åren 

2002, 2007, 2012 och 2017. Siffran inuti varje stapel visar antalet artiklar för det specifika 

året. n=826 

 

För Sveriges Radio Ekot har det, som tabell I visar, hänt en hel del under tidsperioden som 

den här studien spänner över. Det mest anmärkningsvärda är år 2007 då redaktionen slog i 

taket vad gäller antalet publicerade artiklar. Hela 277 stycken, vilket kan jämföras med 198 

stycken fem år tidigare och 188 stycken fem år senare. Under 2017 hade antalet sjunkit än 

mer och lagt sig på en lägstanivå samtliga fyra år inräknade. 
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Under 2007 publicerade Ekot i snitt 55 artiklar om dagen, en siffra de inte var i närheten av 

under något av de tre andra åren. Under 2017, det vill säga tio år senare, var det snittet om 

inte halverat så inte långt ifrån. Då publicerades i snitt 33 artiklar om dagen. 

6.1.2 Ljud 

 
Tabell II: Översikt över längden på SR Ekots ljudklipp för åren 2007, 2012 och 2017. Siffran 

inuti varje stapel visar antalet ljudklipp inom den specifika tidslängden. n=349 

 

För Sveriges radio Ekot har andelen webbartiklar med tillhörande ljudklipp blivit allt 

vanligare ju närmare dags dato vi kommer. Under 2007 hade 127 av 277 artiklar tillhörande 

ljud, alltså 46 procent av det totala antalet artiklar. Under 2012 hade den procenten ökat 

något. Då hade 98 av 188 artiklar, 51 procent, tillhörande ljud. Och under 2017 ökade det 

alltså ytterligare då 124 av 163 artiklar, 76 procent av artiklarna, hade tillhörande ljud.  

 

Under denna tioårsperiod går det att utläsa en tydlig ökning i antalet publicerade ljudklipp. 

2017 publicerades 30 procentenheter fler ljudklipp i förhållande till antalet publicerade 

artiklar jämfört med 2007. 

 

Jämför man sedan ljudklippens längd år för år ser man att ingen jättestor förändring skett (se 

tabell II ovan). Precis som 2007 är det såväl 2012 som 2017 vanligast att ljudklippen är 

någonstans 90-120 sekunder långa. 
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Skillnaden man kan utläsa är i stället att det under 2007 var lika vanligt med de något kortare 

klippen, 60-90, men att det under 2012 och 2017 var lika vanligt, eller vanligare, att klippen 

var 120-150 sekunder långa. Ur den aspekten kan man således dra slutsatsen att SR Ekot har 

gått mot att ha något längre ljudklipp, även om det är en ganska så liten skillnad sett till hur 

det såg ut under 2007, eftersom det ändå är så att klippen som är 90-120 sekunder dominerar 

för samtliga tre åren. 

6.1.3 Textlängd 

 
Tabell III: Översikt över längden på SR Ekots webbartiklar för åren 2002, 2007, 2012 och 

2017. n=826 

 

Under 2002 var 32 procent av de analyserade artiklarna mellan 0 och 500 tecken. 27 procent 

av artiklarna var mellan 500 och 1000 tecken. Det innebär att 59 procent av artiklarna var 

mellan 0 och 1000 tecken. 26 procent av artiklarna var mellan 1000 och 2000 tecken. 15 

procent av artiklarna var längre än 2000 tecken. 

 

2007 var 39 procent av de analyserade artiklarna mellan 0 och 500 tecken. 16 procent av 

artiklarna var mellan 500 och 1000 tecken. Det innebär att 55 procent av artiklarna var mellan 

0 och 1000 tecken. 25 procent av artiklarna var mellan 1000 och 2000 tecken. 20 procent av 

artiklarna var längre än 2000 tecken. 

 

2012 var 16 procent av de analyserade artiklarna mellan 0 och 500 tecken. 17 procent av 

artiklarna var mellan 500 och 1000 tecken. Det innebär att 33 procent av artiklarna var mellan 
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0 och 1000 tecken. 40 procent av artiklarna var mellan 1000 och 2000 tecken. 27 procent av 

artiklarna var längre än 2000 tecken.  

 

2017 var endast 7 procent av artiklarna mellan 0 och 500 tecken. 14 procent av artiklarna var 

mellan 500 och 1000 tecken. Det innebär att 21 procent av artiklarna var mellan 0 och 1000 

tecken. 39 procent av artiklarna var mellan 1000 och 2000 tecken. 40 procent av artiklarna 

var längre än 2000 tecken. 

 

En tydlig trend är att de korta notiserna under 500 tecken kraftigt har minskat under den 

undersökta femtonårsperioden. 2002 och framför allt 2007 var den största andelen av de 

publicerade nyheterna notiser. 2012 och framför allt 2017 var färst av nyheterna notiser. 2007 

var notiserna allra flest och 2017 var de allra färst. På tio år minskade antalet notiser med 32 

procentenheter.  

 

En annan tydlig trend är att antalet långa artiklar, det vill säga artiklar över 2000 tecken, 

successivt har ökat under den undersökta femtonårsperioden. 2002 var bara 15 procent av 

artiklarna över 2000 tecken. Fem år senare, 2007, hade den siffran stigit till 20 procent. 2012 

och 2017 var 27 respektive 40 procent av artiklarna längre än 2000 tecken. På femton år 

ökade antalet artiklar över 2000 tecken alltså med 25 procentenheter. 2017 var närapå hälften 

(40 procent) av artiklarna 2000 tecken och längre.  

 

I sammanhanget är det relevant att nämna att också artiklarna som är mellan 1000 och 2000 

tecken långa har ökat under den undersökta femtonårsperioden. 2002 utgjorde de 26 procent 

av de publicerade artiklarna. 15 år senare, 2017, utgjorde de 39 procent av de publicerade 

artiklarna. Det är en ökning med 13 procentenheter. Dessutom innebär det att år 2017 var 79 

procent av artiklarna antingen mellan 1000 och 2000 tecken eller längre än 2000 tecken. 

6.1.4 Bild 
Ekot har de senaste femton åren gått från att knappt bildsätta någon artikel till att nästintill 

publicera samtliga artiklar med bild. 2002 publicerades endast en procent av Ekots artiklar 

med bild. Fem år senare hade den siffran stigit till 22 procent. 2012 var så många som 71 

procent av artiklarna bildsatta och år 2017 hade 90 procent av artiklarna bild. 
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6.1.5 Ämneskategorier 

 
Tabell IV: Översikt över vilka ämnen som varit mest förekommande bland SR Ekots artiklar 

den angivna veckan under åren 2002, 2007, 2012 och 2017. n=826 

 

Mycket lite har hänt när det kommer till vilket ämne som har dominerat SR Ekots 

webbnyheter de senaste 15 åren. Precis som 2002 är det 2017 så att nyheter om politik är de 

klart mest förekommande, vilket tabellen ovan visar. Under 2002 var det till och med så att 

de 88 nyheterna om politik var mer än dubbelt så vanligt förekommande som de andra mest 

förekommande, i detta fall de nyheter som handlar om ekonomi (42 stycken). 

 

Riktigt lika dominanta var politiknyheterna inte under varken 2007, 2012 eller 2017 – även 

om de som ovan nämnt ändå är de klart mest förekommande. Trenden har dock gått mot att 

nyheter som handlar om brott/kriminalitet, ekonomi samt annat fått ta lite större plats i 

nyhetsflödet. Under 2012, som tabellen visar, var skillnaden i antal mellan politik- och 

brott/kriminalitet-artiklarna endast sju artiklar, eller 3,5 procentenheter. 

 

Näst mest förekommande ämne var under 2002 nyheter om ekonomi (21 procent av 

artiklarna). Men 2007 hade detta ändrats till nyheter rörande annat, det vill säga sådant som 

inte passade in under någon av de övriga kategorierna (23 procent av artiklarna). 
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Från 2012 och framåt har det andra mest förekommande ämnet i stället handlat om 

brott/kriminalitet. 2012 upptog detta ämnesområde 30 procent av artiklarna, 2017 upptog de 

28 procent av artiklarna. 

 

Som tabellen också visar är det för samtliga fyra åren väldigt få nyheter som handlar om 

sport/idrott, nöje samt mjuka nyheter. Inte heller blåljus-nyheter är särskilt vanliga, även om 

de förekommer i varierande grad. Av detta kan en tydlig bild utläsas: SR Ekot bedriver vad 

som enklast kan kallas för “seriös nyhetsjournalistik” där hårda, tunga ämnen prioriteras och 

dess motsatser nedprioriteras. Det är ju också så att Sveriges radio har såväl en egen sport- 

som kultur/nöjes-redaktion som rapporterar om detta, varför Ekots fokus kan ligga på annat. 

 

Utifrån teorin om medielogiken ser vi i det här fallet prov på hur Ekots innehåll formas med 

grund i dess normer och rutiner samt i strävan att uppfylla de förväntningar och behov som de 

finns hos dess publik. På samma sätt är det så att redaktionens, i det här fallet Ekots, 

värderingar och rutiner spelar in när val av nyheter görs. Ur denna aspekt av nyhetsurval går 

alltså att se att rutiner, värderingar och normer har varit tämligen konstanta på 

Ekoredaktionen under alla de här 15 åren, eftersom rapporteringen inte har ändrat sig i någon 

större grad. Nyheterna är fortfarande hårda och de handlar i stort om samma saker (Altheide 

& Snow, 1979; Strömbäck 2015). 

6.2 P4 Sjuhärad 
I följande kapitel redogörs för resultaten för SR Ekot. 
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6.2.1 Antal artiklar 

 
Tabell V: Antalet artiklar publicerade på P4 Sjuhärads webbplats den angivna veckan under 

åren 2002, 2007, 2012 och 2017. n=183 

 

Liksom för Ekot så var det under 2007 som P4 Sjuhärad hade sin peak. Det vill säga att det 

var under det året som redaktionen publicerade flest antal artiklar under den konstruerade 

veckan. 

 

Som tabell V visar publicerades under 2007 totalt 55 artiklar, i snitt elva om dagen. Antalet 

var i stort sett samma under 2012 (54 stycken), men bra många fler än under 2002 som är det 

år då P4 Sjuhärad publicerade allra färst antal (32 stycken). Till 2017 hade antalet sjunkit till 

42 stycken. 

 

Även om antalet publicerade nyheter peakade under 2007 så publicerade P4 Sjuhärad ungefär 

30 procent fler nyheter 2017 jämfört med 2002, till skillnad från Ekot där antalet publicerade 

artiklar var fler 2002 än 2017. 
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6.2.2 Ljud 

 
Tabell VI: Översikt över längden på P4 Sjuhärads ljudklipp för åren 2007, 2012 och 2017. 

Siffran inuti varje stapel visar antalet ljudklipp inom den specifika tidslängden. n=94 

 

För P4 Sjuhärad har andelen webbartiklar med tillhörande ljudklipp också blivit allt vanligare 

ju närmare idag vi kommer. Under 2007 hade 30 av 55 artiklar tillhörande ljud, alltså 55 

procent av det totala antalet artiklar. 2012 hade 31 av 54 artiklar, 57 procent, tillhörande ljud. 

Under 2017 steg den siffran rejält, hela vägen upp till 79 procent, då 33 av 42 artiklar då hade 

tillhörande ljud. Siffrorna visar på en successiv ökning med en klar förändring fram till 2017 

då alltså bara 21 procent av artiklarna inte hade något bifogat ljudklipp. 

 

När det kommer till längd på varje enskilt ljudklipp var det under 2007 ingen tvekan om att 

60-90 sekunder långa ljudklipp var det dominerande. 18 av de totalt 30 ljudklippen, hela 60 

procent, låg inom spannet 60 till 90 sekunder. Näst vanligast var det att klippet var mellan 30 

och 60 sekunder långa, men ungefär lika vanligt var det att de låg inom något av övriga 

tidsspann. 

 

Till 2012 hade en tydlig förändring skett, då klippen vid denna tidpunkt generellt var längre 

än de var fem år tidigare. Mest dominerande var klippen i spannet 90-120 sekunder (48 

procent av ljudklippen). Utöver det hade det, som tabellen visar, också blivit mycket 

vanligare med ljudklipp längre än 2,5 minut. 23 procent av ljudklippen var nämligen längre 

än 150 sekunder. 
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Under 2017 var det återigen vanligast med ljudklipp inom 60-90 sekunder (36 procent av 

ljudklippen), men nästan lika vanligt var det med klipp i spannet 90-120 sekunder (24 

procent). Andelen väldigt långa ljudklipp, de som är längre än 150 sekunder, minskade till 15 

procent. 

6.2.3 Textlängd 

 
Tabell VII: Översikt över längden på P4 Sjuhärads webbartiklar för åren 2002, 2007, 2012 

och 2017. n=183 

 

Under 2002 var 63 procent av de analyserade artiklarna mellan 0 och 500 tecken. 34 procent 

av artiklarna var mellan 500 och 1000 tecken. Det innebär att hela 97 procent av artiklarna 

var mellan noll och 1000 tecken. Resterande 3 procent av artiklarna var mellan 1000 och 

1500 tecken. Ingen artikel var alltså längre än 1500 tecken. 

 

2007 var 53 procent av artiklarna mellan 0 och 500 tecken. Det är en minskning med 10 

procentenheter jämfört med fem år tidigare. 36 procent av artiklarna var mellan 500 och 1000 

tecken. Det innebär att 89 procent av artiklarna var mellan 0 och 1000 tecken. 9 procent av 

artiklarna var mellan 1000 och 2000 tecken. Bara 2 procent av artiklarna var längre än 2000 

tecken. 

 

2012 var 37 procent av artiklarna mellan 0 och 500 tecken. 11 procent av artiklarna var 

mellan 500 och 1000 tecken. Det innebär att 48 procent av artiklarna var mellan 0 och 1000 
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tecken. 41 procent av artiklarna var mellan 1000 och 2000 tecken. 11 procent av artiklarna 

var längre än 2000 tecken.  

 

2017 var 9 procent av artiklarna mellan 0 och 500 tecken. 38 procent av artiklarna var mellan 

500 och 1000 tecken. Det innebär att 47 procent av artiklarna var mellan 0 och 1000 tecken. 

43 procent av artiklarna var mellan 1000 och 2000 tecken. 10 procent av artiklarna var längre 

än 2000 tecken. 

 

Liksom för Ekot är en tydlig trend att de korta notiserna under 500 tecken över den 

undersökta femtonårsperioden har blivit betydligt färre. 2002 var 63 procent av de 

publicerade artiklarna mellan 0 och 500 tecken. Femton år senare, 2017, var endast 9 procent 

av artiklarna under 500 tecken. Det är en minskning med över 50 procentenheter. 

 

2002 var inte en enda av P4 Sjuhärads publicerade artiklar längre än 2000 tecken. Faktum är 

att inte en enda artikel var längre än 1500 tecken. 2007, fem år senare, var bara 2 procent av 

de analyserade artiklarna längre än 2000 tecken. Ytterligare fem år senare var 11 procent av 

artiklarna längre än 2000 tecken. Jämfört med 2007 innebär det en femfaldig procentuell 

ökning. 2017 låg antalet artiklar längre än 2000 tecken kvar på ungefär samma nivå som 

2012. 

 

Som ovan nämnt utgjorde de korta notiserna en stor del av det totala antalet artiklar under 

början av 2000-talet. 2002 var 63 procent av artiklarna av notiser. Det kan jämföras med år 

2017 då bara 9 procent av de publicerade artiklarna var under 500 tecken.  

 

Samtidigt har artiklarna som är längre än 2000 tecken ökat under 2002-2017, och i år faller 

10 procent av alla artiklar in under denna kategori. Men de allra flesta av P4 Sjuhärads 

artiklar finns idag publicerade någonstans i mellanskiktet. De är inte bland de allra längsta, 

det vill säga längre än 2000 tecken, och inte heller bland de kortaste, under 500 tecken. I 

stället är de flesta av artiklarna, över 70 procent, mellan 500 och 1500 tecken.  

6.2.4 Bild 
Under de senaste femton åren har P4 Sjuhärad gått från att ingen artikel har publicerats med 

bild till att i princip samtliga artiklar publiceras med bild. 2002 var ingen av P4 Sjuhärads 
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publicerade artiklar bildsatt. 2007 publicerades 18 procent av artiklarna med bild. 2012 hade 

den siffran stigit till 65 procent. 2017 var nästan alla artiklar, 98 procent, bildsatta.  

6.2.5 Ämneskategorier 

 
Tabell VIII: Översikt över vilka ämnen som varit de mest förekomna bland P4 Sjuhärads 

artiklar den angivna veckan under åren 2002, 2007, 2012 och 2017. n=183 

 

Under 2002 var nyheter om politik det mest förekommande (33 procent av artiklarna), men 

från 2007 och framåt har kategorin annat varit den dominerande. Under 2017 var artiklar 

kopplade till kategorin annat mer än dubbelt så vanligt förekommande som nöjesnyheterna 

som kom på andra plats. 

 

Bortser man från kategorin annat, som kan anses lite abstrakt i och med att den innehåller 

olika oidentifierbara typer av nyheter, ser man att P4 Sjuhärad både påminner och skiljer sig 

från de webbpubliceringar från SR Ekot som beskrivs ovan (se kapitel 6.1.4). 

 

Likheterna ligger i att det både 2002, 2007 och 2012 i varierande grad skrevs mycket om 

politik, brott/kriminalitet och ekonomi. Exempelvis visar tabellen att politik-nyheter var det 

andra mest förekommande under 2007 och att nyheter om brott/kriminalitet var det andra 

mest förekommande under 2012 (i båda fallen var nyheter om annat mest förekommande, 

som också beskrivits ovan). 

 



36 
 

Men tabellen visar också att P4 Sjuhärad under femtonårsperioden haft viss spridning i vad 

de rapporterat om. Ta ämnet sport/idrott, som förekom vid noll tillfällen år 2002 men var det 

tredje mest förekomna fem år senare (18 procent av artiklarna). Eller nöje, som under 2017 

fick ett uppsving och förekom i sju artiklar (17 procent av den totala mängden artiklar). 

 

Så med andra ord: även om också lokalredaktionen P4 Sjuhärad rapporterar om hårda nyheter 

såsom politik och brott/kriminalitet har de utrymme att rapportera om även andra ämnen, 

exempelvis idrott och kultur. 

6.3 Ekot och P4 Sjuhärad 
Vad gäller antalet publicerade artiklar råder det inget tvivel om att SR Ekot med marginal 

överstiger P4 Sjuhärad. För att på ett enkelt sätt visa i vilken överlägsen mängd SR Ekot 

publicerar material digitalt kan underlaget för den här studien nämnas. Av de totalt 1009 

analyserade artiklarna analyserades för Sveriges radio Ekot 826 artiklar, vilket är att jämföra 

med P4 Sjuhärads 183 stycken artiklar under denna tidsperiod. 

 

En likhet som däremot går att urskilja är att det från 2002 till 2007 skedde en utveckling i 

antalet publicerade artiklar för såväl Ekot som P4 Sjuhärad. 2007 var nämligen det av de fyra 

undersökta åren där båda redaktionerna var flitigast att publicera digitalt (se tabell I och tabell 

V). Därefter visar undersökningen att mängden publicerade artiklar för de två redaktionerna 

har minskat. Först till 2012 och sedan en ytterligare minskning till 2017. 

 

Denna utveckling kan kopplas till att public service på ett tidigt stadium mest såg internet 

som ett komplement till den ordinarie eterverksamheten och till synes saknade 

publiceringsstrategi för denna nya plattform (Brink Lund, Nord & Roppen, 2009). Precis som 

diffusionsteorin beskriver (Rogers, 1995) är det inte alltid så att innovationer inledningsvis 

fullt ut accepteras, utan att denna process kan ta ett tag. Som siffrorna tyder på har de på 

senare år helt ändrat uppfattning och ser nu en stor potential i att via internet utveckla sin 

egen verksamhet och nå ut till större och fler målgrupper (Brink Lund, Nord & Roppen, 

2009). 

 

Utifrån denna mer seriösa syn på internet som ett slagkraftigt verktyg som faktiskt har 

betydelse inte bara för dem själva utan också för dess publik, kan det vara så att 
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redaktionerna har ändrat sättet att välja ut nyheter och blivit mer selektiva. Det vill säga att 

gatekeepingen, kraven för att något ska komma förbi grindvakten och bli en nyhet, har höjts 

eftersom det nya, moderna, synsättet på internet har bidragit till att det journalistiska arbetet 

lagts på en högre kvalitetsnivå (Shoemaker & Vos, 2009). 

6.3.1 Ljud 
När det kommer till ljud finns det två variabler att diskutera. Dels hur många av artiklarna 

som hade respektive saknade tillhörande ljudklipp, dels hur långa de existerande ljudklippen 

var. 

 

Såväl Sveriges radio Ekot som P4 Sjuhärad hade en betydligt högre procentuell andel artiklar 

tillhörande ljudklipp under 2017 jämfört med både 2012 och 2007. För båda redaktionerna 

ses en tydlig trend där idag nära fyra av fem artiklar publiceras med ljud (76 procent för Ekot, 

79 procent för P4 Sjuhärad). Det kan jämföras med bara fem år tidigare, 2012, då siffran var 

betydligt lägre (46 procent för Ekot, 57 procent för P4 Sjuhärad). Med andra ord: i samma 

stund som antalet artiklar minskat sedan 2007, har andelen artiklar med ljud ökat markant. 

 

Att antalet artiklar med ljud procentuellt har ökat de senaste femton åren kan också kopplas 

till att antalet texter utan ljud kraftigt har minskat. Antalet artiklar med ljud har varit relativt 

konstant över tid, skillnaden är att texter utan ljud, framför allt notiser, i stor utsträckning har 

blivit färre. 

 

Återigen kan detta ses ur ljuset av en mer genomtänkt urvalsprocess och gatekeeping. Den 

stora anledningen till att fler artiklar idag procentuellt sett har ljud än för femton, tio och fem 

år sedan har alltså mycket att göra med att redaktionerna blivit mer selektiva – möjligen 

restriktiva – i mängden publiceringar. Andra digitala publiceringsrutiner och värderingar har 

skalat bort många av texterna utan tillhörande ljud när nyhetsurvalet blivit snävare. Kvar 

finns artiklarna med ljudklipp i (Shoemaker & Vos, 2009). 

 

Någon liknande dramatisk förändring går emellertid inte att urskönja när det kommer till 

ljudklippens längd. Som undersökningen visar (se tabell II och VI) har detta varit tämligen 

konstant genom den tolvårsperiod som undersökts. Dock kan sägas att Ekot totalt sett har haft 

något längre ljudklipp, ofta i spannet 90-120 sekunder, samtidigt som klippen hos P4 

Sjuhärad allra oftast legat i spannet 60-90 sekunder. 
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6.3.2 Textlängd 
Den största och mest framstående förändringen i public services sätt att publicera material på 

sina hemsidor de senaste femton åren kan ses i artiklarnas textlängd, då studien visar att 

redaktionernas nyhetsartiklar har blivit klart längre över tid. 

 

För både Ekot och P4 Sjuhärad var den största innehållsliga kategorin såväl 2002 som 2007 

notiser, det vill säga artiklar i spannet 0-500 tecken. Jämfört med P4 Sjuhärad är dock en 

betydligt mindre andel av Ekots artiklar under 500 tecken. 2002 är hela 63 procent av 

artiklarna som P4 Sjuhärad publicerar notiser. För Ekot är den procentuella andelen ungefär 

hälften så stor, 32 procent av artiklarna var vid den tidpunkten under 500 tecken. 

 

Redan 2002 skrev Ekot betydligt längre artiklar än P4 Sjuhärad. Detta blir tydligt då ingen av 

P4 Sjuhärads artiklar under år 2002 var längre än 1500 tecken medan 15 procent av Ekots 

publicerade artiklar vid denna tidpunkt var längre än 2000 tecken. Även om Ekot skrev långa 

artiklar redan 2002 så är fem år senare, 2007, fortfarande notiserna den största innehållsliga 

kategorin för såväl Ekot som för P4 Sjuhärad. 

 

2012 blir det tydligt att Ekot går mot att allt i större utsträckning skriva längre artiklar (se 

tabell III). Till skillnad från 2002 och 2012, då notiser fortfarande var den vanligaste typen av 

artikel, var det de allra längsta texterna som var dominerande och mest förekommande. 

Samtidigt hade texterna i spannet 0-500 tecken gått från att vara vanligast till minst vanliga. 

 

Fem år senare, under 2017, var denna trend allt mer befäst. Bara sju procent av Ekots artiklar 

var då notiser och de långa texterna hade blivit än mer vanliga. Hela 40 procent av 

nyhetsflödet bestod av artiklar längre än 2000 tecken. Detta till skillnad mot 2002 då den 

siffran var 15 procent. Riktigt samma utveckling går inte att se för P4 Sjuhärad. Även om 

redaktionen idag skriver längre artiklar än vad de gjorde för femton år sedan, skrev de år 

2017 mestadels nyhetsartiklar inom spannen 500-1000 tecken och 1000-1500 tecken (se 

tabell VII). 

 

Å ena sidan kan denna utveckling ses som ett resultat av att de digitala plattformarna, i det 

här fallet hemsidorna, erbjuder ett obegränsat publiceringsutrymme. Detta till skillnad från 

etersändningarna som public service historiskt sett har fått hålla tillgodo med. 
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Etersändningarna har varit begränsade både vad gäller tid och vad som går att förmedla i tv 

respektive radio (Ghersetti, 2012). Å andra sidan har incitamenten för public service att 

publicera allt längre artiklar på webben ökat eftersom betydligt fler människor tar del av 

nyheter digitalt idag jämfört med för femton år sedan. Bara sedan 2009 har antalet människor 

som läser traditionella medier digitalt nästan fördubblats (Nordicom, 2017). 

 

Utifrån konvergensteorin (Jenkins, 2008) så ser vi här ett exempel på hur medier förändras 

när medieverkligheten gör det. När tekniken och villkoren har förändrats har public service 

behövt anpassa sin verksamhet. I och med internets intåg, förändrade medievanor och de krav 

som ställs på public service ser verksamheten annorlunda ut idag jämfört med för femton år 

sedan. Idag är public service inte längre begränsat till radio- och tv-sändningar utan 

förknippas också med podcasts, webb-tv, artiklar och live-sändningar online. 

6.3.3 Bild 
De senaste femton åren har både Sveriges radio Ekot och P4 Sjuhärad gått från att i princip 

ingen artikel publiceras med bild till att nästintill alla artiklar publiceras med bild. 2002 var 

en respektive noll procent av artiklarna bildsatta. Det står i bjärt kontrast till år 2017 då 90 

respektive 98 procent av de analyserade artiklarna var bildsatta.   

 

Denna utveckling kan ses som en följd av att tekniken har gått framåt. Dels är det idag 

jämfört med 2002 lättare att ta en bild med en digital- eller mobilkamera och ladda upp den i 

ett publiceringsverktyg. Dels fungerar webbsidorna idag som en förlängning av de ordinarie 

etersändningarna som både tillåter och uppmuntrar till att bildmaterial publiceras (Ghersetti, 

2012; Weibull &Wadbring, 2014). Det går också att se denna utveckling som en resultat av 

medielogiken: ett medel för att dels nå ut till en publik, dels för att locka till lyssning 

respektive läsning (Altheide & Snow, 1979). 

6.3.4 Ämneskategorier 
Som går att se i tabell IV och tabell VIII finns såväl likheter som olikheter i Ekots och P4 

Sjuhärads nyhetsrapportering när det kommer till vilka ämnen som de rapporterar om. 

 

Vad studien visar är att SR Ekot, som varit tämligen konstanta i vad de rapporterar om under 

hela den undersökta femtonårsperioden, i högsta grad håller sig till att rapportera om “hårda” 

nyheter. I detta inräknas främst de tre dominerande kategorierna politik, brott/kriminalitet 
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samt ekonomi, men även sådana nyheter som gått under annat eftersom de inte platsade i 

någon av de angivna kategorierna. 

 

P4 Sjuhärad å sin sida rapporterar även de om ovan nämnda ämnen, men har en något större 

bredd i sitt nyhetsflöde. De ger plats åt såväl en del mjuka nyheter som nyheter inom 

nöjesfältet, och skriver också om en del sport. 

 

Utifrån teorin om medielogiken syns i det här fallet hur de två redaktionernas uppdrag till 

viss del skiljer sig, det vill säga att de inte riktigt är samstämmiga, varför deras rapportering 

inte heller är helt likvärdig. Samtidigt som SR Ekot har sin tydliga profil i hårda, seriösa 

nyheter är P4 Sjuhärad en lokalredaktion med syfte att täcka in allt det viktigaste inom ett 

specifikt geografiskt område. I detta uppdrag kan ingå inte bara nyheter om politik utan även 

sådant om exempelvis sport och nöje, vilket formas av redaktionens egna ramar och rutiner 

samt sin publiks behov och förväntningar (Altheide & Snow, 1979; Hvitfeldt, 1989). 
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7. Slutdiskussion 
Syftet med den här studien var att undersöka hur public service publicerar sig på internet och 

huruvida detta förändrats över tid. För att besvara detta fanns tre frågeställningar kopplade till 

studien. Dels hur de två undersökta redaktionerna, SR Ekot och P4 Sjuhärad, publicerade sig 

under åren 2002, 2007, 2012 samt 2017, dels huruvida det går att se om det skett någon 

förändring över denna tidsperiod, samt huruvida public service gått över till ett digitalt 

textformat eller inte. 

 

Resultatet är tydligt. De senaste femton åren har public services sätt att publicera material på 

internet i många avseenden förändrats avsevärt. Antalet publicerade artiklar har genom åren 

ökat kraftigt för att sedan minska lika kraftigt, vilket kan tyda på att public service idag har en 

mer uttalad strategi för hur och i vilket omfång material ska publiceras på hemsidorna än 

tidigare. Dessutom bildsattes i princip inga artiklar år 2002, medan nästan samtliga artiklar är 

bildsatta femton år senare. Det enda område som den här studien har behandlat där ingen 

tydlig förändring går att utläsa är nyhetsvärdering. Public service har ett demokratiskt 

uppdrag och ska slå vakt om sådant som är betydelsefullt för allmänintresset. Därför bör och 

är också majoriteten av de nyheter som rapporteras 2002, liksom femton år senare, hårda 

nyheter. 

 

Resultatet visar också att Sveriges radio, med den nationella nyhetsredaktionen Ekot i 

spetsen, definitivt allt mer har gått över till ett digitalt textformat. Som siffrorna i tabell III 

tydligt visar skriver Ekot idag i stor utsträckning väldigt långa nyhetsartiklar, betydligt mer 

frekvent än vad som var fallet för 15 år sedan. År 2017 var, som tidigare redovisats, 40 

procent av Ekots artiklar längre än 2000 tecken. 2002 var samma siffra 15 procent. 

 

Samtidigt visar resultatet att andelen artiklar med ljud har ökat under samma tidsperiod. När 

texterna har blivit längre, har alltså också den procentuella andelen nyhetsartiklar med 

tillhörande ljudklipp blivit klart vanligare. Det visar att Sveriges radio inte har frångått sitt 

huvudsakliga uppdrag, det vill säga att producera radio, utan att det snarare är tvärtom, även 

om det ändå är det så att de parallellt i allt större utsträckning ägnar sig åt nyheter i 

textformat. 
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Att public service allt mer går mot att vara ett textburet medium på internet är kanske inte 

särskilt konstigt. 2002, när den här studien tar vid, vågar vi hävda att ytterst få om ens någon 

läste nyheter via SR Ekots och P4 Sjuhärads hemsidor. Idag är situationen en helt annan. Det 

digitala har sedan länge tagit över pappersmarknaden och public service måste givetvis hänga 

med i den utveckling som sker. År 2017 läser de allra flesta nyheter i sin telefon. 

 

Men ändå är det en diskussion som är värd att lyfta – inte minst eftersom public service i 

grunden ska vara ett etermedium vars verksamhet dessutom är licensfinansierad. Public 

services verksamhet finns tydligt reglerad i de sändningstillstånd som förnyas vart sjätte år. I 

dessa står det att Sveriges radio ska producera ljudradio och Sveriges television ska 

producera tv-program i allmänhetens tjänst. Visserligen sysslar både Sveriges radio och 

Sveriges television fortfarande främst med eterverksamhet, men liksom andra mediers 

verksamhet förstärker den här studien idén om att public services verksamhet har konvergerat 

och inte längre är begränsad till etersändningarna. Deras radio- och tv-program går idag att ta 

del av via hemsidor men också via webb-tv och lyssningsappar. 

 

Att public service ska agera på internet ifrågasätter nog ingen. Det är en nödvändighet i ett 

förändrat, digitalt, mediesamhälle. Public service måste finnas där publiken finns för att 

kunna förse medborgarna med information, men också för att fortsatt vara en demokratisk 

funktion att räkna med och därmed legitimera sin existens och verksamhet. 

 

Men vad den här studien pekar på är hur public service agerar på internet. Hur public service 

på nätet de senaste femton åren allt mer har gått över till ett textformat som inte skiljer sig 

nämnvärt från annan valfri tidning online. Idag finns det en debatt i mediekretsar, främst från 

kommersiella mediechefer, som menar att public service är inne och tafsar på förbjuden mark 

och att all public services verksamhet bör ha en tydlig koppling till bolagens kärnverksamhet, 

det vill säga utsändningarna i FM- och marknätet. Dessa röster menar att public service 

genom sina förehavanden online snedvrider konkurrensen och försvårar överlevnaden för de 

kommersiella medierna: varför betala för nyheter från tidningar när man inte bara kan lyssna 

eller titta utan också läsa sig till nyheter på public services hemsidor? 

 

1967 skrev McLuhan att the medium is the message. En viss medietyp, menade han, hade 

specifika egenskaper som påverkar dess nyhetsinnehåll och möjlighet att nå ut till en publik. 

Idag behöver inte medier nödvändigtvis förhålla sig till dessa ramar. Public service utnyttjar 
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definitivt inte längre bara etersändningarna för att publicera och nå ut med information. 

Sätten att nå ut har blivit fler. Sveriges radio använder sig till exempel av text, bild och grafik 

i en betydligt större utsträckning idag jämfört med för femton år sedan. Dessutom går det att 

rapportera live om stora nyhetshändelser på de digitala plattformarna utan att störa ordinarie 

sändningar. Innan internets intåg hade det inte ens varit möjligt. Därmed kan det vara så att 

public service idag rapporterar och berättar om nyheter som tidigare hade valts bort därför att 

utrymme inte fanns eller för att de helt enkelt inte gick att berätta i radio eller tv när 

organisationen endast hade etersändningar att förhålla sig till. 

 

Den här studien bygger på ett strategiskt urval med Sveriges radio som fall av public service. 

Eftersom utbildningsradion inte bedriver nyhetsverksamhet i samma utsträckning som 

Sveriges radio och Sveriges television har inga ambitioner funnits om att uttala sig om den 

verksamheten. Men både Sveriges radio och Sveriges television tillhör public service, styrs 

politiskt genom sändningstillstånd och bedriver nyhetsverksamhet både i etern och digitalt, 

varför de resultat som den här studien uppvisar inte bara bör vara giltiga för övriga Sveriges 

radio-redaktioner utan också för svt-redaktionerna. 

 

För att bygga vidare på denna studie hade varit intressant att i en kvalitativ intervjustudie 

undersöka hur beslutsfattare inom public service tänker kring de siffror som denna studie har 

tagit fram och hur de tänker kring vad många inom kommersiell media anser vara en 

problematik. Ska public service verkligen skriva så långa nyhetstexter? Är det deras 

huvudsakliga uppdrag? Är det något som sker medvetet? Och hur påverkar det konkurrensen 

till andra medier som inte är licensfiansierade? 
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Bilagor 
Kodschema: 

 

1. KOD (DATUM + ARTIKELNUMMER) 
 
2. Från vilket år är nyheten? 

1. 2002 
2. 2007 
3. 2012 
4. 2017 

 
3. Vilken redaktion har publicerat nyheten? 

1. Ekot 
2. P4 Sjuhärad 

 
4.  Har artikeln ljud? 
 1. Ja 
 2. Nej 
 
5. Om ja, hur långt är ljudklippet? 

1. 0-30 sekunder 
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2. 30-60 sekunder 
3. 60-90 sekunder 
4. 90-120 sekunder 
5. 120-150 sekunder 
6. Längre än 150 sekunder 

 
6. Hur lång är artikeln? 

1. 0-500 tecken 
2. 500-1000 tecken 
3. 1 000-1 500 tecken 
4. 1500-2000 tecken 
5. Längre än 2000 tecken 

 
7. Handlar nyheten om politik? 

1. Ja 
2. Nej 

 
8. Handlar nyheten om sport/idrott? 

1. Ja 
2. Nej 

 
9. Handlar nyheten om brott/kriminalitet? 

1. Ja 
2. Nej 

 
10. Handlar nyheten om blåljus? 

1. Ja 
2. Nej 

 
11. Handlar nyheten om ekonomi? 

1. Ja 
2. Nej 

 
12. Handlar nyheten om nöje? 

1. Ja 
2. Nej 

 
13. Handlar nyheten om en “mjuk nyhet”? 

1. Ja 
2. Nej 

 
14. Passar nyheten inte in under någon av ovanstående kategorier? 

1. Ja 
2. Nej 



50 
 

 
15. Finns en bild kopplad till artikeln? 

1. Ja 
2. Nej 

 
Kodinstruktioner: 
 
I artikellängd ingår rubrik, ingress och brödtext. 
 
En nyhet går under kategorin politik när det rör sig om politiska förslag/beslut, när politiker 
agerar intervjupersoner eller när artikeln handlar om myndigheter som berörs av politiska 
beslut. 
 
En nyhet går under kategorin sport/idrott när den handlar om sport/idrott både på elit- och 
nybörjarnivå.  
 
En nyhet går under kategorin brott/kriminalitet när den till exempel handlar om ett brott som 
begåtts, polisarbete eller rättegångar. 
 
En nyhet går under kategorin blåljus när den inte kan kategoriseras under brott/kriminalitet. 
Till exempel när det rör sig om trafikolyckor, ej anlagda bränder eller naturkatastrofer. 
 
En nyhet går under kategorin nöje när den till exempel handlar om offentliga personer, kultur 
eller evenemang. 
 
En nyhet går under kategorin “mjuk nyhet” om den inte går att koppla till någon av 
variablerna fyra till åtta. Exempel kan vara olika typer av reportage eller personporträtt. 
Första måndagen i februari  
Första tisdagen i april  
Första onsdagen i juni  
Första torsdagen i augusti  
Första fredagen i oktober 
     

   

 


