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København den 31. august 2004 
 
Gennemgang af Sky Radios korte nyhedsprogrammer for april og juni 
2004 
 
Som opfølgning på tidligere møder og korrespondance med Sky Radio besluttede 
Nævnet, at stationen skulle indsende optagelser af de korte nyhedsprogrammer fra 
april og juni 2004. Dette notat omhandler gennemlytningen af programmerne og 
indeholder beskrivelse og analyse af programmerne. 
 
Sekretariatet har holdt et uformelt møde med Sky Radio den 30. august, hvor tal-
lene i tabellerne blev drøftet. 
 
Kodning og gennemlytning 
Sekretariatet har gennemlyttet alle korte nyhedsudsendelser kl. 6, 8, 12 og 17 fra 
april og juni 2004. 
 
Sekretariatet har brugt samme kodningsblanket til registrering af indslagene som 
ved gennemlytning af nyhedsindslagene fra december 2003. I forbindelse med 
gennemlytningen blev en ekstra emnekategori - KENO-tal (et dagligt lottolignen-
de spil fra Dansk Tipstjeneste) - tilføjet. Således er indslagene registreret ud fra 
følgende kodning: 
 

1. Dato og tidspunkt på dagen (kl. 6, 8, 12 og 17). 
 

2. Indslagets nummer i den enkelte udsendelse. 
 

3. Geografi: 
a. Danmark (DK) (indslag som ikke kan henføres til én af under-

grupperne) 
i. Hovedstadsområdet (HT) 
ii. Provinsen 

b. Udland (indslag som ikke kan henføres til én af undergrupperne) 
i. Asien (inklusive Oceanien) 
ii. Europa i øvrigt (inklusive Rusland) 
iii. Norden 
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iv. Nordamerika 
v. Sydamerika 
vi. Mellemøsten 
vii. Afrika 

 
4. Emne: 

a. Politik 
b. Økonomi (samfundsøkonomi) 
c. Samfund i øvrigt (inklusiv generelle indslag om sundhed og ud-

dannelse) 
d. Erhvervsstof (inklusiv forbrugerstof) 
e. Kultur 
f. Kriminalitet 
g. Krig, terror, konflikter 
h. Human interest 
i. Vejr 
j. Andre emner (herunder sport) 
k. KENO-tal 

 
5. Form: 

a. Oplæsning 
b. Interview 
c. Reportage 
d. Anden form (Der har ikke været nogen) 

 
Analysen af materialet har blandt andet resulteret i en række tabeller, som er ved-
lagt dette notat som bilag. Sekretariatet har gennemlyttet 703 (april) / 697 (juni) 
nyhedsindslag fra 124 (april) / 120 (juni) nyhedsudsendelser. Typisk har der i hver 
udsendelse været 5-6 indslag og i en mindre del af udsendelserne 7-9 indslag. Ne-
denfor er en kort opsummering af hovedresultaterne af gennemlytningen: 
 
Geografi: 
Hovedparten af indslagene - 69% i december, 81% i april og 76% i juni - vedrører 
Danmark generelt, cirka 4%/0%/1%/ vedrører Hovedstadsområdet og 
6%/1%/3% vedrører Provinsen, og således omhandler i alt omkring 80% af ind-
slagene dansk stof i alle tre måneder. Det fremgår af tilladelsens punkt 3 i, at ny-
hederne skal være fra ”hele Danmark og udlandet”. Med kun 1%-6% stof fra Pro-
vinsen og 0%-4% fra hovedstadsområdet kan det efter Sekretariatets vurdering 
diskuteres, om man kan sige, at kravet om geografisk mangfoldighed inden for 
Danmark er opfyldt. Vedrørende kategorisering af danske indslag kan det oplyses, 
at de enkelte indslag registreres ud fra, hvor hovedvægten i indslaget ligger, det vil 
sige om hovedvægten vurderes at være det generelle, landsdækkende perspektiv, 
eller om hovedvægten er på den lokale vinkel. En del af indslagene fra juni (cirka 
25%), der er kategoriseret som Provins, er indslag vedrørende Grosbøl-sagen, da 
den vedrører Helsingør Stift (det nævnes ikke altid i indslagene). 
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De resterende 20% omhandler udland. Heraf omhandler 3%/1%/1% af indslage-
ne Norden, og 7%/5%/10% omhandler resten af Europa. Omkring 3% er indslag 
om stof fra Nordamerika i alle tre måneder, mens 5%-8% er stof fra Mellemøsten. 
Endelig vedrører 0%-1% stof fra henholdsvis Sydamerika, Asien, Afrika og ud-
land generelt. 
 
Form: 
Med hensyn til formen har størstedelen af indslagene - 77%/70%/70% - været 
oplæsning af nyheder, mens 22%/30%/26% har været interview og 1%/1%/3% 
reportage. Der har således været en lille stigning i andelen af reportager (som sta-
dig er meget lav), mens andelen af interview har mellem 22% og 30% af indslage-
ne. 
 
Ser man nærmere på tallene, fremgår det, at der generelt er meget få interview og 
reportager i morgenudsendelsen kl. 6 (92%-95% oplæsning), mens tallene for ud-
sendelsen kl. 8 er faldet fra 90% til 69%, således at der med tiden er kommet en 
større andel interview i disse udsendelser. For udsendelserne kl. 12 og kl. 17 er 
tallene for oplæsning omkring 50% kl. 12 (april og juni) henholdsvis 51%-53% kl. 
17 (april og juni). Det kunne tyde på, at der fortsat er relativt lidt egen research og 
journalistisk behandling (kvalitet) om morgenen, men det kan være svært at lave 
interview kl. 5 om morgenen til 6-udsendelsen - det er trods alt meget tidligt at 
ringe folk op. 
 
Emne: 
Emnerne er opdelt i 11 kategorier. Når de enkelte indslag skal kategoriseres, kan 
der opstå usikkerhed, da der i en række tilfælde kan være tvivl om, i hvilken kate-
gori indslaget er. Dette forhold kan naturligvis også betyde, at sammenligning med 
tal fra andre analyser skal laves med forsigtighed, da både definitioner og konkret 
kategorisering af de enkelte indslag kan være forskellig.  
 
Der har generelt set været en rimelig spredning i emnevalget, og flere af emnerne 
ligger på andele omkring 5%-10%. Kultur skiller sig ud, idet mindre end 1% af 
indslagene har handlet om ”kultur”. Ligeledes skiller ”samfund i øvrigt” og ”poli-
tik” sig ud, idet deres andele af indslagene hver har været cirka 20%. Samlet set er 
knap 50% af indslagene om ”tunge” eller væsentlige emner som politik, økonomi 
og samfund i øvrigt. 
 
Hvis man ser på andelen af indslag for udvalgte emner, er det værd at bemærke, at 
KENO-tal1 fylder 8% af indslagene. Det er hovedsageligt i morgenudsendelserne, 
idet KENO-tal i udsendelserne kl. 6 og kl. 8 udgør 13%-14% af indslagene, dog 
med en kort varighed (10-20 sekunder pr. indslag). Endvidere udgør vejr cirka 

                                                 
1  KENO er en slags lottospil fra Dansk Tipstjeneste. I forlængelse af den korte nyhedsudsendelse 
kl. 21.30 er der transmission af trækningen af dagens KENO-tal.  
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17% af nyhedsindslagene, og samlet set udgør disse to kategorier altså 25% af alle 
nyhedsindslag i de korte nyhedsudsendelser. Der er ikke oplysninger om, at Sky 
Radio har udvidet nyhedsudsendelsernes længde, selv om man nu har tilføjet 
KENO-tal og trafikmeldinger. Det kan man spørge Sky Radio om. Endvidere skal 
det understreges, at tallene gælder andelen af indslag i antal men ikke i tidsmæssigt 
omfang, og således kan det tidsmæssige omfang af for eksempel KENO-tal være 
forskelligt fra de 8% i antal. 
 
Det skal nævnes, at Sky Radio også sender trafikmeldinger i nyhedsudsendelserne 
kl. 6.30-9.30 og kl. 16.00-17.30 i den udstrækning, der er behov for det. Dette 
fremgår ikke af tallene, da trafikmeldinger ikke er med i de leverede optagelser. 
Sky har telefonisk oplyst, at trafikmeldinger typisk vil vare 20-30 sekunder, når der 
er noget at melde. 
 
Sammenfatning: 
Sammenfattende kan det konstateres, at de korte nyhedsudsendelser har fokus på 
danske nyheder og med hovedparten af indslagene fra udlandet omhandlende ny-
heder fra Norden, Nordamerika, Mellemøsten og Europa i øvrigt. 
 
Med hensyn til form er omkring 70% af indslagene oplæsning. Andelen af inter-
view og reportager er meget lav i morgenudsendelserne kl. 6, mens den er steget i 
udsendelsen kl. 8. 
 
For så vidt angår emnevalget er billedet, at der er en vis spredning i emnevalg med 
vægt på politik og samfund i øvrigt, mens kulturstof fortsat er prioriteret meget 
lavt (til gengæld har Sky Radio et nyhedsmagasin om kultur i weekenden). Der er 
en tyngde på væsentlige nyheder om politik, økonomi og samfund i øvrigt og rela-
tivt få nyheder om for eksempel human interest og kriminalitet. Cirka 25% af alle 
indslag handler om vejr og KENO-tal. 
 
Samlet set kan de korte nyhedsudsendelser karakteriseres som relativt mangfoldige 
– især i lyset af formatet med kun 3½ minutters nyheder hver hele time og korte 
opsummeringer hver klokken halv, når det vurderes relevant. Dog kan det være 
problematisk for mangfoldigheden, at 25% af indslagene er KENO-tal og vejr, 
men en konkret vurdering vil også afhænge af det tidsmæssige omfang af disse 
indslag. Der er næsten kun oplæsning i morgenudsendelserne kl. 6, men i gennem-
snit udgør oplæsning omkring 70% af indslagene. Geografisk er der stor vægt på 
danske nyheder, og det kan diskuteres, om der bør være flere nyheder fra provin-
sen og hovedstadsområdet samt om der bør være en større dækning af udlands-
stoffet.  
 


