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Abstract 
A News Anchor is a person who daily presents the latest news to us through 

television. To perceive the message, it is important that the Anchor communicates to 

the viewers in a distinct way. The communication is not only controlled by words but 

also the non-verbal factors such as ticks, facial expression and appearance. 

Clothing is a non-verbal means of communication; and therefore is which one you can 

deliberately control by choosing what to wear. 

The purpose of this survey is to find out if SVT1 Rapport and Tv4Nyheterna follow 

some specific guidelines for adapting your clothes to a news format. We want to 

examine which factors in the clothes that affect communication between news Anchor 

and TV viewers and compare if the clothes if different depending on which channels 

it belongs.   

To obtain data for our research, we will collect the empirical material by first doing 

interviews with the stylists at SVT1 and Tv4. Thereafter, there is a semiotic analysis 

where we during two weeks, will collect, analyse and compare snapshots that we will 

pick out from SVT Rapport and Tv4 Nyheterna broadcasts. We base our analyze on 

the design of the clothing, the colour and the pattern.  

The result of the survey shows that the news Anchor is strictly controlled by the 

channels guidelines and clothing policies. Primarily, the clothes can not take too 

much focus, since the purpose of the news Anchor is to convey the editorial office 

information. The factors that may cause that the clothes are attracting too much focus 

is in summary; warm and bright colours, low-cut cleavage, short sleeves and 

unbuttoned top. 

Whether the news Anchors are dressed slightly different depending on which channel 

they belong to SVT1 uses a classic dress code with a more stylish model and muted 

colours, while Tv4 has a more diverse clothing and use of warm colours to highlight 

the channel profile. 

 
 
Keywords: TV News, News Anchor, Clothing, message, dress code 
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Sammanfattning 
Ett nyhetsankare är en person som dagligen rapporterar nyheter till oss genom tv-

rutan och för att tv-tittarna ska ta in det som sägs krävs det att nyhetsankaret 

kommunicerar till dem på ett tydligt sätt. Kommunikation styrs inte bara av det man 

säger i ord, utan också genom icke verbala faktorer som till exempel ticks, 

ansiktsuttryck och utseende. Kläder är ett icke verbalt kommunikationsmedel som 

man medvetet kan styra genom att välja vad man har på sig.  

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på om SVT1Rapport och 

Tv4Nyheterna följer några specifika riktlinjer för att anpassa klädseln till ett 

nyhetsformat. Vi vill undersöka vilka faktorer i kläderna som påverkar 

kommunikationen mellan nyhetsankaret och tv-tittaren samt jämföra om klädseln 

skiljer sig åt beroende på vilken kanal man tillhör.   

För att få underlag till vår forskning kommer vi att samla in det empiriska materialet 

genom att först göra intervjuer med SVT1 och Tv4s stylister. Därefter genomförs en 

semiotisk bildanalys där vi under två veckor samlar vi in, analyserar och jämför 

stillbilder som vi plockar ut från Svt1 Rapport och Tv4 Nyheternas sändningar. 

Komponenterna vi utgår ifrån är klädernas färg, modell och mönster. 

Resultatet av undersökningen visar att nyhetsankarnas klädsel är strikt styrd av 

kanalernas riktlinjer och policys. Främst handlar direktionerna om att kläderna inte får 

ta för mycket fokus, då syftet för nyhetsankaret är att förmedla redaktionens 

information. De faktorer som kan göra att kläderna drar till sig för mycket fokus är 

sammanfattningsvis; varma och starka färger, mycket hud som innebär urringat, 

kortärmat och uppknäppt överdel samt att bära modeller som tv-tittaren inte är van att 

se i nyhetssammanhang.  

Huruvida nyhetsankarna är klädda skiljer sig något beroende på vilken kanal de 

tillhör. SVT1 använder sig av en klassisk klädkod med mer stilrena modeller och 

kalla dämpade färger, medan Tv4 har en mer skiftande klädsel och använder sig av 

varma färger för att lyfta fram deras kanalprofil.  

 

 

Nyckelord: Nyheter, Nyhetsankare, kläder, icke verbal kommunikation, klädkod 
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Inledning 

I den dagliga tv-tablån kan man ta del av flera rikstäckande och regionala 

nyhetssändningar. Oftast leds de av ett eller två nyhetsankare som har till uppgift att 

kommunicera ut nyheterna på ett tydligt och objektivt sätt (Jönsson & Strömbäck, 

2007). Det finns två olika former av kommunikation; verbal och icke verbal 

(Andersson, 2002). 

Verbal kommunikation syftar på det som vi förmedlar genom att tala och är en form 

utav direkt kommunikation. Den icke verbala är det som vi förmedlar indirekt genom 

så kallade framställande koder. Det handlar bland annat om gester, ansiktsuttryck och 

andra yttre faktorer, däribland kläder (Fiske, 1990). Våra kläder signalerar vilka vi är 

och medvetet eller omedvetet registrerar tv-tittaren en mängd information bara genom 

att titta på nyhetsankaret (Skog & Blåsjö, 1994). 

“Eftersom tv-kameran hela tiden ger publiken en närgången bild tenderar personen 

att bli viktigare än saken man talar om.” (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 75). 

Som citatet ovan påvisar har nyhetsankaret redan från början en central roll i 

sändning. Det är därför viktigt att klädseln inte drar till sig för mycket fokus då det 

kan leda till att intaget av nyhetens faktiska meddelande utmanas (Larsson, 2008). 

Vi vill med vår undersökning ta reda på hur tv-kanalerna själv tänker kring valet av 

nyhetsankarets kläder. Följer de några specifika riktlinjer och hur kan 

kommunikationen påverkas av nyhetsankarets klädsel? Skiljer det sig mellan 

nyhetssändningarna SVT1 Rapport och Tv4 Nyheterna? 

Vi har valt att titta på dessa två kanaler då SVT1s Rapport som går kl. 19.30 varje 

dag, är den nyhetssändning i Sverige som dagligen har flest tv-tittare. Tv4 är den 

största kommersiella tv-kanalen som sänder nyheter i Sverige. En av deras 

huvudsändningar ligger kl. 19.00 och därmed inom samma timme som SVT. 

Då SVT1 är en public service-kanal och Tv4 är en kommersiell, tycker vi att det är 

relevant att undersöka och jämföra just dessa.  

 

Vi är två studenter som skrivit denna uppsats tillsammans och arbetsfördelningen har 

sett ut som följande. Marta Jansson har skrivit inledning, problematiseringen och 
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teorierna, medan Denise Karlström har skrivit bakgrund och metod. Resterande 

rubriker har båda tillsammans skrivit. 

Bakgrund 

Nyhetsankare 

Ett nyhetsankare är en person som leder nyhetssändningar från en tv-studio. Oftast är 

nyhetsankaret placerat vid ett bord och porträtteras i halvbild. Ankaret fungerar som 

nyhetsredaktionens ansikte utåt och guidar tittarna mellan de olika inslagen (Jönsson 

& Strömbäck, 2007). Han eller hon har som uppgift att förmedla nyheterna på ett 

opartiskt och tydligt sätt för att tilltala en bred masspublik (ibid.). 

“Det anses också av yttersta vikt att nyhetsuppläsaren gör en neutral presentation 

som en del av en saklig och opartisk nyhetsförmedling.”(Andersson, 2002, s. 62). 

För att budskapet ska nå fram till tittaren får därmed nyhetsankaret inte ta för mycket 

fokus från den faktiska nyheten, vilket också inkluderar deras kläder (Jönsson & 

Strömbäck, 2007). Enligt Jönsson och Strömbäck (2007) har nyhetsankarets klädsel 

tämligen varit liknande under en längre tid. 
 

Debatt i media 

Nyhetsankarets klädsel har diskuterats ett flertal gånger i media. I en debattartikel, 

publicerad i Aftonbladet (2012-02-17), skrev de att den nya kanalen Tv4 News 

kommer att ha en klädpolicy där männen bär diskreta slipsar och kvinnorna slätt hår 

och låga klackar. 

Den 6 mars 2013 publicerade Svt.se en artikel där de berättade att de fått skarp kritik 

från nätverket Svenska muslimer då de förbjöd sina nyhetsankare att bära huvudbonad 

som exempelvis slöja. Anledningen till det här, enligt programdirektören Jan 

Axelsson, är för att det finns ett policydokument som bland annat innefattar att man 

ska uppträda opartiskt. 

När SVT:s nyhetsankare Lennart Persson en dag kom till jobbet i färgglada kläder 

väckte det så pass stor uppmärksamhet att redaktionen valde att rösta om han fick 

bära sina kläder i sändning eller ej. Efter handuppräckning blev hans klädsel godkänd 

med liten marginal. 
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”Även om det sätt på vilket nyhetsankare i svensk TV är klädda tycks tämligen 

konstant, är det uppenbart att redaktionerna i och med konkurrensen förändrat synen 

på klädsel och uppmärksammat vikten av den”. (Jönsson & Strömbäck, 2007, s. 100). 

SVT1 och Tv4 

Sveriges Television AB (SVT) är ett public service-företag som tillsammans med 

Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB ägs av en förvaltningsstiftelse. 

Företaget omfattar åtta kanaler och däribland SVT1, SVT2, Barnkanalen och SVT 

World. 

SVTs verksamhet finansieras av tv-avgifter som betalas av medborgarna. Kanalen 

anser sig därav stå till allmänhetens förfogande och säger sig göra tv om alla, för alla. 

Programmen ska innehålla ett varierat utbud som publiceras via tv, webb och andra 

tjänster och på så sätt tilltala en bred masspublik. SVT1 är Sveriges största kanal och 

har högst förtroende hos de svenska tv-tittarna (http://www.svt.se, hämtad 2013-04-

25). 

 

Tv4 är en av Sveriges största kommersiella tv-kanaler och till skillnad från SVT 

baserar de sina intäkter på sponsring och reklam, samt via distributions- och 

abonnemangsintäkter. Kanalen vill tillhandahålla nyheter och underhållning som ger 

stor genomslagskraft och håller kvalité. Deras vision är, precis som SVT, att göra tv 

för hela folket och nå ut till en bred publik. Ett av deras viktigaste uppdrag är att 

verka för demokrati och yttrandefrihet och alltid vara i publikens tjänst. Däremot har 

de som mål att utmana public service genom att vara mer moderna och tänka nytt. 

Sedan 1990 har Tv4 gått från att vara en enskild kanal till en hel kanalgrupp, där 

bland annat sjuan, Tv11 och Tv4Sport ingår. Tv4-gruppen erbjuder program och 

tjänster på en mängd olika plattformar (http://www.tv4.se, hämtad 2013-04-25). 

Varför det är intressant att undersöka skillnaderna mellan just SVT1 och Tv4 grundar 

sig i att kanalerna är de två största aktörerna i Sverige när det kommer till 

rikstäckande tv-nyheter. Den ena kanalen representerar dessutom public service 

medan den andra är kommersiell. Trots att de har olika ekonomiska intressen delar 

både SVT1 och Tv4 samma mål; att nå ut till hela svenska folket. Då Tv4 säger att de 

vill utmana public service med att vara mer moderna och nytänkande, är det intressant 

att se om det återspeglas i nyhetsankarets kläder. 
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Problem och tidigare forskning 

Forskning har tidigare gjorts om hur kön, ålder och tal påverkar nyhetsankarets 

framställning och kommunikationen mellan nyhetsankaret och tv-tittaren. Där har 

också nämnts att kläderna har en bidragande faktor för hur nyhetsankaret uppfattas.  

Annan tidigare forskning har gjorts om hur kläder påverkar en yrkesroll och vad de 

sänder ut för budskap. 

I sin uppsats, Nyhetsprogram och trovärdighet, forskade Emelie Larsson (2008) om 

hur nyhetsprogrammens trovärdighet påverkas av icke verbala tecken. Utifrån ett 

retoriskt synsätt undersökte hon bland annat hur tv-studion, visuella verktyg och 

nyhetsankarets utseende påverkar trovärdigheten. Hon kom bland annat fram till att 

nyhetsankarets kläder har stor betydelse. Kläderna får inte ta för mycket 

uppmärksamhet från de faktiska nyheterna och det har blivit viktigt att in i minsta 

detalj välja vad nyhetsankaret har på sig under sändning (Larsson, 2008). 

Kjällgren (2012) har skrivit om kläderna och dess framställning genom yrkesrollen. 

Syftet är att förstå klädernas betydelse ur ett organisatoriskt perspektiv och vad 

arbetskläderna har för innebörd för medarbetarna när de ska gå in i en yrkesroll. 

Kjällgren genomförde semi-strukturerade intervjuer med personer inom serviceyrken 

som till exempel butiksbiträde, hotellreceptionist och ordningsvakt. I resultatet 

framkommer det att arbetskläderna är ett sätt att konstruera en yrkesroll då det ger 

upphov till förväntningar hos omgivningen. Arbetskläderna hjälper till att förmedla 

och förstärka intryck kopplade till yrkesrollen (Kjällgren, 2012). 

Att visa för mycket hud i arbetssituation kan vara utmanande. I uppsatsen Kläder – En 

kvalitativ undersökning om klädernas betydelse för socialsekreterare (2011) ger man 

en redogörelse om vad utmanande klädsel kan vara. De beskriver det som att 

utmanande klädsel är, förutom att visa för mycket hud, att ha korta kjolar eller shorts, 

uppknäppt skjorta och för tighta kläder, både upptill som nertill. Kläderna är 

opassande och utmanande då de kan distrahera den andra parten som man talar med, i 

det här fallet talar till (Bremberg & Thomasson, 2011).  

En annan uppsats med titeln, Vad är kläder?, skriven av Cecilia Caph och Diana 

Eklöf (2012) behandlar ett liknande ämne kring klädkoder fast istället deras betydelse 

i en rekryteringsprocess. Syftet är att ta reda på vad kläderna kommunicerar i en 

intervjusituation mellan rekryteraren och personen som söker jobbet. Är klädseln 

avgörande om man får ett jobb eller inte? 
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Med hjälp av två olika metoder, en litteraturstudie och en avgränsad fallstudie, kom 

man fram till att klädkoden på flera olika sätt har betydelse i mötet mellan en 

arbetssökande och den som rekryterar. Beroende på vad den arbetssökande har på sig, 

sänder kläderna ut vissa symboler som hjälper rekryteraren att få ett första intryck av 

personen. Har båda parterna liknande kläder blir det en mer avslappnad relation då 

man känner att man ligger på samma nivå. Skiljer den sig avsevärt kan man känna av 

en maktposition som gör att parterna inte befinner sig i symbios. 

Man talar om att företag lägger ner mycket pengar på manualer som beskriver olika 

riktlinjer för hur man ska vara klädd. Det i sin tur representerar de anställda och hur 

andra ser på företaget utifrån. En teori som författarna utgår mest ifrån är symbolisk 

interaktionism och med det menas att det pågår en social interaktion mellan 

människor där symboler sänder ut olika intryck som den andre tolkar. Med hjälp av 

symbolisk interaktionism kan man styra innehållet och vad den andre ser. Effekten av 

symbolerna gör att man kategoriserar lättare, placerar människor i specifika fack, 

medan den som går in i en sorts ”roll” kan upprätthålla en slags mask med hjälp av 

det den har på sig.  

Det som är intressant, och som vi kan jämföra med vår egen uppsats, är att Caph och 

Eklöf talar om ett möte mellan rekryteraren och en ansökande och vad klädseln 

kommunicerar. Vi anser att det finns en liknande kommunikation mellan 

nyhetsankaret och tv-tittaren, där nyhetsankaret är den som ansöker om jobbet och tv-

tittaren är den som rekryterar. Nyhetsankaret anpassar klädseln till vad den tror 

publiken vill se och därför blir tv-tittaren rekryteraren.  

Det är två liknande situationer men med en annan vinkel då vi analyserar kläderna 

under en nyhetssändning och inte en intervjusituation. 

 

I och med den tidigare forskningen är vi väl medvetna om att kläderna påverkar 

kommunikationen. Dock har den tidigare forskningen bara skrapat ämnet på ytan och 

därför saknas det djupare kunskap kring vår vinkel i det här arbetet. I vårt arbete vill 

vi ta forskningen ett steg längre och enbart fokusera på klädernas betydelse i en 

nyhetssändning. Vi kommer både göra undersökningen från kanalernas synvinkel 

samt en semiotisk analys för att se hur deras tankar och arbete med klädseln 

återspeglas i praktiken.  
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Det denna forskning på så sätt kan bidra till är att skapa förståelse för hur kanalerna 

medvetet påverkar kommunikationen genom deras klädval, något som är relevant för 

bland annat forskare, kommunikatörer och mediestudenter. 
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Frågeställning och syfte 

- Har kanalerna några riktlinjer gällande nyhetsankarets kläder i SVT1 Rapport 

och Tv4 Nyheterna? 

-På vilket sätt kan kommunikationen av den faktiska nyheten påverkas av 

nyhetsankaret klädsel?   

-Finns det några skillnader i hur SVT1 och Tv4s nyhetsankare klär sig under 

sändning? 

 

Syfte 

Syftet med vår undersökning är att se hur kanalerna resonerar kring nyhetsankarets 

klädval. Med hjälp av semiotikens lära om tecken och konventioner vill vi undersöka 

om de medvetet följer specifika riktlinjer för att anpassa kläderna till ett nyhetsformat. 

Vi vill undersöka på vilket sätt nyhetsankarets kläder påverkar kommunikationen 

mellan nyhetsankaret och tv-tittaren.  

Vi vill också jämföra om klädseln skiljer sig åt, genom färg, modell och mönster, 

beroende på om nyhetsankaret representerar SVT1 som är en public service-kanal 

eller Tv4 som är kommersiell. 
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Teori 

Semiotik 

Läran om tecken, koder och kulturer kallas semiotik. Med tecken menas bland annat 

symboler, färger, ljud och andra fysiska fenomen som vi sedan långt tillbaka i 

kulturen har gett en mening (Fiske, 1990). 

“Ett tecken är något fysiskt, något som kan uppfattas med våra sinnen; det hänvisar 

till något annat än sig självt, och det är beroende av att användaren uppfattar att det 

är ett tecken” (Fiske, 1990. s. 62). 

Semiologi (teckenlära) utgår främst från det verbala språket och myntades av 

lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913) (Gripsrud, 2002). Han menade att med 

olika tecken och koder skapar vi oss en helhet i de sammanhang som de används 

(Fiske, 1990). Semiotik, det man idag mest talar om, är en utveckling av semiologin. 

En av semiotikens grundare var C.S.Peirce (1839-1914) och han förklarade att allt är 

tecken i den mån som det betyder något för mottagaren, inte bara genom det verbala 

(Gripsrud, 2002). Med sin triangelmodell förklarar han relationen mellan tecken, 

objekt och interpretant (Fiske, 1990). Ett objektsänder ut tecken som har en betydelse 

för oss. Tolkningen i den här modellen är interpretanten (Gripsrud, 2002). Om man 

till exempel ritar en bil på ett papper, är själva teckningen ett tecken av objektet, som i 

det här fallet är bilen. Vår tolkning och vetskap om att det är en bil är interpretanten.  

Roland Barthes var även han en efterföljare till Saussure och ansåg att tecken i texten 

har ett samband med användarens sociala och kulturella erfarenheter (Fiske, 1990). 

Till skillnad från Saussure menade Barthes att det finns en samverkan mellan de 

konventioner i texten tillsammans med de konventioner användaren förväntar 

sig(ibid.). Barthes teori grundar sig i två olika begrepp; denotation och konnotation. 

(Gripsrud, 2002). Denotation avser det direkta, de tecken vi först uppfattar med ögat 

och det vi helt enkelt ser på bilden (ibid.). Konnotation handlar om hur man uppfattar 

de tecken man ser i bilden, vilka känslor, tankar och minnen som väcks hos 

betraktaren (ibid.). Tittar man exempelvis på ett vykort av en sandstrand är bland 

annat det man ser direkt, genom denotation, ett hav, sand och en palm. Det man 

däremot kan tolka, genom konnotation, är värme, bad och avslappning. 
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Det ska dock poängteras att konnotationer inte är detsamma som individuella 

associationer då konnotationer är en kollektiv association där vi tillsammans skapat 

olika tecken och koder (Gripsrud, 2002). 

Enligt John Fiske (1990), finns det både smala och breda koder inom media. Dessa är 

riktade till publiken och används olika beroende på vilken publik man vill nå. De 

smala koderna är till för att möta en viss publikgrupp med ett specifikt intresse, 

medan breda koder måste vara neutrala och tilltala en större masspublik (ibid.). 

 

Framställande koder 

Som tidigare nämnt associerar man ofta kommunikation till något som sker verbalt 

eller går att läsa genom skrivna tecken. Utöver dessa finns det också ickeverbal 

kommunikation som når oss med så kallade framställande koder (Fiske, 1990). 

Gester, ticks och ansiktsuttryck är exempel på framställande koder och genom de kan 

vi förstärka den kommunikation som vi vill förmedla (ibid.). 

“Den mänskliga kroppen är det främsta medlet för överföring av framställande 

koder.” (Fiske, 1990. s. 96). 

 

Konvention 

Ett viktigt begrepp inom semiotik är konvention. Det handlar om att sändaren och 

mottagaren har en överenskommelse om vad ett tecken eller en kod betyder. Ett 

exempel på en konvention är; när vi hör det verbala ordet “t-shirt” så vet vi att det, 

icke verbalt, betyder ett tygstycke som man bär på sin överkropp och har korta ärmar 

(Fiske, 1990). Exemplet är en typ utav formell konvention som vi socialt och 

kulturellt har skapat genom historiens gång. De formella konventionerna är tydliga 

och specifika. Det finns emellertid också konventioner som inte är lika formella och 

är mindre uttalade. Dessa kan ha två eller fler betydelser och kan därför skapa 

förvirring vid kommunikation (ibid.). 

För att kommunikationen ska vara tydlig och klar bör konventionen vara så formell 

som möjligt. Genom våra konventioner får vi också en bild över hur vi bör bete oss i 

olika sociala sammanhang och de tecken och signaler som vi skickar ut, via 

framställande koder, har vi lärt oss att tolka (ibid.). 
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”Konvention ger upphov till förväntningar om att människor ska klä sig eller uppföra 

sig inom vissa gränser, att teve-program eller konversation ska följa vissa bekanta 

linjer.” (Fiske, 1990, s.108). 

Nyheter är ett program som för det mesta har sett likadant ut i ett flertal kulturer och 

därmed har en hög igenkänningsfaktor hos tittaren. Programmet håller en seriös ton 

där nyhetsankaret befinner sig i en yrkesroll (ibid.). På så sätt skapas konvention 

mellan nyhetsankaret och tv-tittaren. Skulle innehållet i form av kläder ändras 

drastiskt skulle tittaren tappa fokus från informationen som sänds ut, vilket är negativt 

för båda parter (ibid.).                   

Michael Argyle (1925-2002) var en av Storbritanniens främsta socialpsykologer och 

fokuserade mycket på att studera ickeverbal kommunikation. Enligt Argyle kan man 

kategorisera de framställande koderna i olika grupper som ansiktsuttryck, gester, 

nickar, ögonrörelser och utseende (Argyle, 1972). Den sistnämnda kategorin, om 

utseende, har han dessutom valt att dela upp i två delar. Den ena delen är den som vi 

inte kan påverka och baseras bland annat på längd och ålder. Den andra delen är den 

som vi faktiskt kan påverka genom kläder, hår och smink (ibid.). Att bära ett visst 

klädesplagg sänder ut olika koder och signaler. Hur vi klär oss hjälper till att 

kommunicera ut vår sociala ställning, vår personlighet och i vilket sammanhang som 

vi befinner oss i. I sin bok The Social Psychology of Everyday Life, nämner Argyle 

hur viktigt det är för ett nyhetsankare att klä sig passande när de arbetar. Deras kläder 

måste passa in i nyheternas neutrala och strukturerade form för att inte ta över den 

faktiska nyheten (Argyle, 1992). 

En icke verbal faktor som skulle kunna påverka kommunikationen är varma och kalla 

färger, som det talas mycket om senare i arbetet. De står i enlighet till Det naturliga 

färgsystemet (NCS) och baserar sig på en färgcirkel (Bergström, 2007). För att enkelt 

förklara färgernas uppdelning innehåller den vänstra sidan kalla färger, som blå, 

violett och grön medan den högra sidan av cirkeln består av varma färger som bland 

annat avser röd, gul, rosa och orange (se färgcirkel nedan) (ibid.). Kalla och varma 

färger påverkar oss olika. Medan de kalla färgerna har en lugnande effekt på oss, 

aktiverar de varma färgerna våra hjärnor och drar på så sätt till sig vår 

uppmärksamhet (ibid.). Svart och vitt är okulörta färger som anses vara neutrala och 

ingår därför inte i färgsystemet. Generellt klassificerar man dock dessa som kalla 

färger (Nilsson, 2004). 
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Värt att nämna är att färgerna inte har samma konvention i alla delar av världen. Olika 

färger står nämligen för olika saker beroende på vilken kultur man tillhör. I det här 

arbetet utgår vi från den västerländska kulturen (Bergström, 2007) när vi pratar om 

varma respektive kalla färger. I enlighet med semiotiken kan färger också agera som 

symboler och tecken (Helweg, 2004). 

 

 

Färgcirkel 

 

 
 

Mode och kläder 

Att ordet kläder och mode används synonymt är ingen ovanlighet. Dock är det två helt 

skilda saker. För att enkelt förklara skillnaderna mellan de olika begreppen är ett 

klädesplagg ett materiellt ting medan mode är en mer osynlig och symbolistisk 

produkt (Holmberg, 2008). 

Mode handlar bland annat om konsumtion, identitet och social status. För att något 

ska vara klädmode krävs det att plagget är ”inne” och trendigt. Vilka plagg som är 

”inne” och trendiga skiftar väldigt snabbt och i takt med de skiftar också modet. Mode 

behöver inte heller enbart handla om kläder och är därmed mångtydigt. Det kan därför 

vara svårt att greppa och specificera ordet mode (Holmberg, 2008).  

Kläder kan i sin tur bli mode inom vissa kontexter och för att klassas som mode krävs 

det bland annat att en stor del av befolkningen använder sig att ett speciellt 

klädesplagg eller klädstil (ibid.). 
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För att definiera olika klädesplagg krävs det att man tittar på skillnaderna. Ett plagg 

skiljer sig främst från andra genom färg, form eller märke (ibid.).  Ett klädesplaggs 

form handlar om dess linjer, former och proportioner.  Som tidigare förklarat i det här 

kapitlet, påverkar färgerna våra sinnen, medan märken hjälper oss att kategorisera 

(ibid.). 

 

Klädseln som kommunikationsmedel 

Kläderna har en väldigt stor betydelse som uttrycksmedel i den visuella 

kommunikationen och berättar mycket om våra värderingar och attityder (Jacobson, 

1994). Kläderna vi bär signalerar ett budskap och kommunicerar ut vem man är på ett 

tydligt men tyst sätt.  

De talar till oss genom en mängd olika tecken och anses ofta ha sitt eget språk. Ett 

språk som i princip är samma i stora delar av världen. Dock har språket en rad olika 

dialekter, slang och accenter vilket gör att kläder, trots sina likheter, kan ha olika 

betydelse för olika människor och grupper i samhället (Holmberg, 2008).  

Man har både en personlig klädkod som berättar om sin privata sida men också en 

yrkesmässig klädkod genom att bland annat bära uniform (Lewenhaupt, 2005). 

Beroende på vilken social grupp eller yrkesroll man befinner sig i, anpassar man 

klädseln för att passa in i sammanhanget. Kläderna har fått sin betydelse genom 

sociala bestämmelser och normer (Jacobson, 1994). 

“Om en grupp blir känd för att vara klädd på ett visst sätt, kan gruppen så 

småningom börja betrakta denna klädsel som en norm.” (Jacobson, 1994, s. 26). 

Sedan långt tillbaka finns det uniformer som representerar olika yrkesgrupper, 

däribland polis och militär. Utöver att vara klädd i uniform kan man inom specifika 

yrken också ha en uniform klädkod. Det handlar om att vi har en känsla och förväntan 

över hur en viss yrkesgrupp bör vara klädd. Denna klädkod används av alla som i 

offentligheten måste bli igenkända för sin yrkesroll och inte som privatperson 

(Lewenhaupt, 2005). Exempel på uniformell klädsel är bland annat politikerns kavaj, 

snickarens arbetsbyxa och läkarens vita rock. Genom att bära passande kläder under 

en nyhetssändning kan man öka tittarens förtroende för nyhetsankaret (Jacobson, 

1994). 
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Liksom den förväntade uniformen finns det även förväntningar kring olika 

klädesplagg. I västvärlden är en kavaj ett väletablerat klädesplagg med högt manligt 

symbolvärde och som fortfarande har samma form och ideal som när den uppkom på 

1400- talet. Kavajen har en väl uppbyggd bringa och med sina vadderade axlar och 

stelt uppbyggda skal signalerar den makt och styrka. Den framhäver de manliga 

kroppsformerna och tillåter inte många olika sorters varianter på formen (Jacobson, 

1994). Enligt Jacobson (1994) används kavajen när man vill ge ett respektingivande 

intryck och visa sin auktoritet.  Under 1980-talet började det bli mer vanligt att även 

kvinnor använde sig av kavaj. I början fanns det män som öppet uttryckte sitt 

missnöje över kvinnornas användande, då de tyckte att kvinnorna fick ett mer 

maskulint utseende (Jacobson, 1994). Idag är det så pass vanligt med kvinnor som bär 

kavaj att det har blivit en norm och ingenting som vi reagerar över.                                   

Som en kontrast till kavajen finns jeansen, ett plagg som signalerar en mer vardaglig 

livsstil och ger ett ungdomligt intryck. Ofta används jeansen som fritidsplagg eller på 

arbetet. Det är dock ovanligt att se en äldre man med en högre uppsatt position arbeta 

i jeans. Enligt Jacobson (1994) beror det på plaggets sociala status och norm. 

 

Historiskt sett finns det stora skillnader gällande manliga och kvinnliga kläder 

(Jacobson, 1994). Männens kläder ska vara rörelsefrämjande, uttrycka energi, dölja 

kroppens mindre maskulina delar, det vill säga icke musklade och kurviga delar, samt 

ha långbyxor som klär benen. Dessutom ska de ha mörka färger, uttrycka makt och 

likformighet. Kvinnornas kläder å andra sidan är rörelsehindrade, har tighta midjor 

som framhäver kurvor och ojämnheter samt uttrycka sexualitet. Det ska vara mjuka 

tyger med starka färger och blanka ytor och den långa kjolen döljer benen medan den 

korta framhäver kroppen. (ibid.).  

Dessa gränser har med tiden suddats ut men ännu är det inte helt olikt från förr. En 

kvinna kan bära långbyxor och kavaj utan att någon rynkar på näsan men om en man 

kommer i kvinnokläder klassas denne som transvestit eller riskerar att bli utskrattad. 

(Lewenhaupt, 2005) Något som heller inte har ändrats är att knapparna på männens 

kläder knäpps på höger sida medan kvinnornas knappar sitter på vänstersida av ett 

klädesplagg. Det sitter kvar från en tid då männen var betydligt mer överlägsna än 

kvinnorna och där männen satt på höger sida i kyrkan och kvinnorna på vänster sida. 

Bakåt i historien var det mer tydligt att höger sida betydde makt, överlägsenhet och 
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positivitet. Man hälsar med höger och de flesta människor är högerhänta. Den vänstra 

sidan klassades förr som tecken på kyla, fuktighet och mörker (ibid.).  

Även idag är ordet vänster ett negativt förknippat ord med uttryck som vänsterprassel 

och vänsterknäck (ibid.).   

Generellt är dessutom den manliga klädkoden enformig medan kvinnorna har fler 

valmöjligheter. Mannens garderob har ett mer begränsat utbud av kombinationer än 

kvinnan. Hon kan med hjälp av sina flera olika plagg kombinera på ett mer varierande 

sätt (ibid.). 

 

Att bryta ett mönster genom att ändra en klädkod kan ta flera generationer att 

acceptera och vänja sig vid (Lewenhaupt, 2005). 
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Metod 

I denna uppsats har vi valt att utgå från den hermeneutiska tolkningsläran som handlar 

om hur mottagaren, i det här fallet Tv-tittaren, tolkar de tecken som nyhetsankaret 

sänder ut. 

“Man kan säga att den hermeneutiska traditionen primärt betraktar 

kommunikationsprocessen ur publikens synvinkel…” (Gripsrud, 2002, s. 171). 

En sändare kan aldrig veta säkert att mottagaren uppfattar ett tecken eller ett budskap 

exakt som man önskar. En central del i den hermeneutiska läran är dock att de flesta 

tecken och koder är kulturellt bundna av våra förkunskaper att man som sändare 

därför kan påverka hur man önskar att meddelandet ska mottas (Gripsrud, 2002). 

Det handlar om att förstå hur ett meddelande mottas för att kunna påverka sin publik. 

Olika tecken uppfattas också olika beroende på vilken kontext som tecknet befinner 

sig i (ibid.). 

För att besvara vår frågeställning har vi valt att använda oss av två olika metoder, 

semi-strukturerad intervju och semiotisk bildanalys. De semi-strukturerade 

intervjuerna hjälper oss att få en inblick och förståelse från kanalens perspektiv. Med 

den semiotiska bildanalysen kan vi se hur kanalernas arbete med kläderna sedan 

återspeglas i praktiken(ibid.). 

 

Semi-strukturerad intervju 

För att få fram kanalernas resonemang om nyhetsankarnas klädsel, har vi valt att 

genomföra intervjuer med stylisterna på SVT1 och Tv4. Tanken var från början att 

intervjua nyhetscheferna då syftet är att få svar på vår frågeställning om vad kanalerna 

har för riktlinjer gällande nyhetsankarets klädsel i sändning. I kontakt med 

nyhetscheferna blev vi istället hänvisade till stylisterna då de ansvarar för kläderna 

som bärs i sändning. Med stylisterna kommer det att genomföras kvalitativa intervjuer 

med semi-strukturerade frågor. Kvalitativa intervjuer syftar på att urskilja 

handlingsmönster och att förstå hur den intervjuade resonerar (Trost, 1997). Man vill 

ta del av intervjupersonens erfarenheter och resonemang kring ett specifikt ämne 
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(Kvale& Brinkman, 2009). Vidare kan man dela in intervjufrågorna i strukturerade 

eller ostrukturerade frågor. De strukturerade syftar på att precisera frågorna så att den 

intervjuade endast kan svara det som forskaren önskar sig. Det här genom ofta fasta 

svarsalternativ (Esaiasson, et al., 2012). Ostrukturerade frågor är däremot öppna och 

till för att skapa diskussion (Trost, 1997). I våra intervjuer har vi valt att röra oss 

mellan dessa två begrepp genom så kallade semi-strukturerade frågor. Med det menas 

att frågorna är strukturerade så att den intervjuade leds in på det man vill undersöka, 

samtidigt som de är ostrukturerade då de är öppna för mer målande svar som 

dessutom kan leda till följdfrågor. 

Vidare kommer intervjuerna att transkriberas. Att transkribera är ett bra 

tillvägagångssätt i arbetet då man vill komma nära materialet och ta ut citat som kan 

styrka forskningsresultatet (Moberg, 2012). 

“Ett material bör transkriberas så att den som läser ska kunna ta ställning till om 

tolkningen av de fenomen som diskuteras är rimlig”(Moberg, 2012, s. 200). 

 

Semiotisk bildanalys 

Texter är olika system av tecken och handlar inte bara om bokstäver. I ett vidare 

perspektiv omfattar textbegreppet också allt som skapar mening för oss. Exempel på 

det är bland annat tal, bild, musik och kläder (Alling-Ode, 2000). När det kommer till 

textanalys vill man på ett förutsättningslöst sätt närma sig det som man undersöker 

genom att ställa öppna frågor till materialet och testa sig fram (ibid.). Man bör 

undvika mallar och modeller som strukturerar upp det empiriska materialet då det kan 

begränsa resultatet. Eftersom textanalys är ett så vidsträckt område finns det olika 

underliggande metoder för att specificera sig inom en viss form utav text. Däribland 

bildanalys, som vi kommer använda oss av i det här arbetet (ibid.). Att använda 

semiotisk bildanalys är relevant för att få fram skillnader i hur nyhetsankarna klär sig 

under sändning beroende på vilken kanal man tillhör. Vi har valt att bygga vår analys 

på tre komponenter gällande kläderna; modell, färg och mönster. Vårt val om att titta 

på just dessa faktorer applicerar vi på Jacobsons teori om att bland annat form och 

färg är det som utgör de största skillnaderna mellan olika plagg. Vi kommer dessutom 

titta på och analysera nyhetsankarnas användande av accessoarer så som halsband och 

örhängen. Då vi vill undersöka skillnader och likheter i nyhetsankarnas klädsel och 
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vad de kommunicerar ut för budskap, ser vi det som bra byggstenar i vår analys. Då 

bildanalys handlar om att tolka koder och symboler leder det in i den semiotiska 

teorin.  

Bilder är, på samma sätt som språket, ett symbolsystem som vi lär oss att tolka för att 

vi ska kunna kommunicera med varandra. Symbolsystemet är uppbyggt av våra 

konventioner och väl etablerade symboler, däribland de tecken och koder som kläder 

sänder ut. Till skillnad från språket verkar bilder mer direkt för att väcka olika typer 

av känslor (ibid.).  

Att göra en bildanalys handlar om att först sätta bilden i rätt kontext och sedan bryta 

ner alla betydelsebärande tecken och koder. Det här för att inte missa några värdefulla 

detaljer i det man ser. Med kännedom från tidigare forskning och teorier, om att 

tecken och koder är kulturellt betingat, har vi valt utgå från ett västerländskt 

perspektiv. Med hjälp av semiotikens denotation och konnotation kan vi utläsa och 

tolka det som syns i bilderna (ibid.). 

 

 

Metodproblematisering 

Att göra semi-strukturerade intervjuer med stylisterna känns som den mest 

användbara metod i detta arbete då vi vill få fram hur kanalerna själva resonerar kring 

nyhetsankarets klädval. Att vi enbart intervjuar en stylist per kanal kan dock ha sina 

nackdelar då dennes svar blir representant för hela kanalen. Risken blir att svaren 

formas av intervjuobjektets egna åsikter och tankar och därför inte ger en helt objektiv 

bild. Tanken med intervjuerna var först att göra telefonintervju med både SVT och 

Tv4. Men då Siroun på Tv4 inte hade möjlighet att genomföra en telefonintervju 

valde vi att istället att göra en mejlintervju med henne.  

Det finns vissa skillnader med att göra telefon- och en mejlintervju där båda har sina 

fördelar och nackdelar.  

Ett problem som kan uppstå i en telefonintervju är att man lätt hamnar i sidospår som 

inte berör den aktuella frågan. Det kan också bidra till att svaren blir mer utvecklade 

och man får ett större underlag till sin undersökning. Fördelen med mejlintervju 

jämfört med på telefon är att den som svarar på frågorna har mer tid att fundera och 

formulera sina svar. Samtidigt kan svaren bli något mer korta och koncisa jämfört 
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med en telefonintervju. 

Den semiotiska bildanalysen grundar sig på de komponenter som forskaren, i det här 

fallet vi, valt att analysera. Analysen grundar sig på våra egna konventioner om hur vi 

tolkar olika tecken och koder. Det gör att det resultat som vi får fram genom 

bildanalysen präglas av våra egna uppfattningar. Denna forskning saknar därför en 

kvantitativ grund för hur den generella tv-tittaren uppfattar ett nyhetsankarets kläder. 
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Urval och material 

I analysen jämför vi stillbilder på nyhetsankare från SVT1 Rapport kl. 19:30 och Tv4 

Nyheterna kl. 19:00. Dessa är utplockade under två veckors tid, mellan den 8 - 21 

april 2013, och ger oss ett empiriskt material som omfattar 14 bilder per kanal. Att vi 

valt dessa sändningar beror på att Rapport vid 19:30 är den nyhetssändning som 

dagligen har flest Tv-tittare i Sverige, enligt mms.se. MMS är en organisation som 

mäter tittarsiffror och analyserar användandet av TV och rörlig bild (www.mms.se, 

2013-05-10). Tv4s sändning kl. 19:00 turas om att vara kanalens mest sedda 

nyhetssändning tillsammans med den som visas kl. 22:00. Att de utvalda 

nyhetssändningarna dessutom ligger inom samma timme på dygnet, gör att vi ser dem 

som lämpliga att jämföra mot varandra. 

Intervjuer 

Intervjuerna har gjorts med en stylist på vardera kanal; Ilona Marshall på SVT1 och 

Siroun Forsberg på Tv4. Som stylist på en tv-kanal ansvarar man för att ta fram 

kläder, accessoarer och smink som man kombinerar ihop till en outfit för 

programledaren. I det här fallet nyhetsankaret (Jönsson & Strömbäck, 2007). 

Syftet med de här intervjuerna är att ta reda på hur kanalerna arbetar för att anpassa 

nyhetsankarets klädsel till sändningen. Med semi-strukturerade frågor har vi kunnat 

rikta intervjun så att vi kan få svar på våra frågeställningar, samtidigt som vi gett 

utrymme för diskussion.  

Exempel på intervjufrågor som ställts är; Vilken betydelse har nyhetsankarets klädsel 

under en sändning? Vad följer ni för riktlinjer gällande nyhetsankarets klädsel? Hur 

kommer det sig att kavajen är det mest förekommande plagget bland nyhetsankarna? 

Intervjun med Ilona Marshall gjordes på telefon den 15 maj 2013 och pågick i 30 

minuter. Den spelades in och transkriberades därefter. Ilona hade en väldigt positiv 

inställning till intervjun och svarade målande på våra frågor, samt lade till information 

som hon själv tyckte var relevant.  

Siroun Forsberg på Tv4 sade från början att hon inte kunde ställa upp på en 

telefonintervju men svarade gärna på frågor via mejl. Anledningen var att Siroun hade 

svårt att säga när hon skulle ha en ledig lucka och kunde helt enkelt inte boka in en 

telefonintervju. Eftersom vi använde oss utav semi-strukturerade frågor ansåg vi att 

intervjun ändå var genomförbar över mejl och kan användas som empiriskt material. 
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Det här då utformandet på frågorna gav möjlighet till målande svar även i text. Siroun 

fick frågorna mejlade till sig den 6 maj 2013 och hade en vecka på sig att svara. Den 

14 maj skickade hon tillbaka svar på alla frågor. 
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Resultat 

Resultat av intervjuerna 

Ilona Marshall, stylist SVT 

Ilona Marshall har arbetat som stylist, kostymör och maskör för SVTs 

nyhetssändningar i 15 år och vid sidan av arbetet är hon med och skriver kanalens nya 

klädpolicy. 

På SVT har man en klädpolicy som förhållandevis är strikt då inget får sticka ut och 

där kläderna ska hålla en klassisk klädkod. Enligt Ilona menar man, med klassisk stil, 

att kläderna inte ska vara stilmässigt supermoderna. Det ska inte vara för utstickande 

kläder eller starka färger och det får heller inte vara några märken som man fokuserar 

på. Sammanfattningsvis menar hon på att kläderna helt enkelt ska vara stilrena. 

“Det är nyheten som ska framföras och den ska ligga i fokus och ingenting annat.” 

Utifrån klädpolicyn för stylisterna en nära dialog med nyhetsankaret för att hitta den 

stil som passar denne. Tillsammans tar de fram en egen garderob med en vår-, vinter-, 

sommar- och höstkollektion och utifrån den får nyhetsankaret själv bestämma vad han 

eller hon ska ha på sig under sändning. 

När Ilona pratar om klädseln titulerar hon den som en uniform och påvisar vikten av 

att nyhetsankaret ska känna sig bekväm i sina kläder. “Även om man går dit i en 

uniform ska man också kunna känna sig bekväm och ha någorlunda, kanske inte 

riktigt av sin egna stil, men känna sig bekväm i alla fall.” 

På SVT försöker man använda kläder där man inte ser var de kommer ifrån då man 

inte vill göra någon reklam genom sina kläder. Det här är något som går hand i hand 

med att SVT är en public service-kanal som inte sänder någon reklam över huvud 

taget.   

Ofta förekommer kavaj i sändning och Ilona påpekar flera gånger under intervjun, hur 

viktigt det är med att nyhetsankarna har en klassik klädsel för att inte sticka ut för 

mycket. Att man använder kavajen på SVT har dessutom en mycket vidare förklaring. 

Då SVT sänds i flera delar av världen, säger Ilona att de måste tänka på att hålla sig 

till den världskod som gäller för kläder i nyhetssammanhang. “Om man kollar på 

BBC och dom här så har dom skjorta och kavaj och det som gäller.“ 
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Att det sällan förekommer kläder i varma och utstickande färger beror delvis på att de 

inte ska ta för mycket fokus från tv-tittarna. Det beror också på att nyhetsankarna 

presenterar händelser från hela världen som bland annat handlar om krigsdrabbade 

och fattiga länder, mord eller annan misär. Då passar det inte att sitta i en ”glad 

utstyrsel.” 

När det kommer till hår och smink ska det inte förekomma spret eller något som 

sticker ut. Återigen påpekar Ilona hur viktigt det är att man som nyhetsankare inte får 

ta fokus från nyheterna. “Det är väldigt lätt att kläder, hår och make-up kan ta 

väldigt mycket fokus.” 

Ilona anser att klädseln blir för utmanande när nyhetsankarna visar för mycket hud 

och det gäller både de kvinnliga och manliga. “Jag skulle inte vilja sätta min 

programledare i en nyhetssändning med jätte urringning, lika så med en man, med en 

jätte uppknäppt skjorta för att det tar fokus från sändningen. Folk blir irriterade.” 

Inga nyhetsankare bör därför klä sig i kortärmat. 

Ilona menar att man inte är helt styrd av tittarna men bekräftar att deras åsikter 

påverkar hur man arbetar. Det är viktigt att inte göra för stora förändringar i 

nyhetsankarnas klädsel för då blir det tittarstorm. “Man försöker sticka in en ny slips i 

en ny modell. Då kan man vara säker på att det är någon/några som hör av sig och är 

fruktansvärt upprörda.” Om 10 år tror hon fortfarande att det inte skett några större 

förändringar i hur nyhetsankare klär sig. “Jag tror det kommer va ganska snarlikt 

faktiskt. I och med att vi ofta har klassiska kläder så håller dom alltid... Det är ju 

våran policy och vi står fast vid den också.” 
 

Siroun Forsberg, stylist Tv4 

Siroun Forsberg är huvudansvarig stylist på Tv4 och har arbetat heltid inom yrket i 15 

år. Hon jobbar både med nyheter och underhållningsprogram.  

Siroun påpekar att nyhetsankarets klädsel har en stor betydelse för nyhetssändningen 

eftersom det ska förmedla rätt budskap. Hon betonar vikten av att nyhetsankaret ska 

se sober ut i sändning då kläderna inte ska sticka ut för mycket.  

“Kläderna ska inte sticka ut för mycket. Då lyssnar du inte på vad han/hon vill 

förmedla.” 

Vidare svarar Tv4 att de har en klädpolicy som kanalen följer. I klädpolicyn finns 

riktlinjer där Siroun, ännu en gång, understryker att personen som förmedlar nyheter 
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ska vara elegant och sober utan att det blir för stramt. Det får heller inte vara för 

mycket smycken som stör i bild etcetera. 

Varför kavajen är det mest använda plagget i sändning, är för att kostymen och 

kavajen anses vara neutrala plagg. Det är som en uniform som helt enkelt inte tar för 

mycket fokus av det som sägs. 

Tv4 använder sig av varma färger så som orange och rosa och enligt Siroun är det för 

att man tydligt vill markera att Tv4 är en varm kanal. 

Siroun påpekar i intervjun att kläder verkligen berör. Många vill veta av henne var de 

kan få tag på de plagg nyhetsankarna bär, men en och annan tv-tittare ger också ris då 

de blivit berörda av klädseln. Det finns dock klädesplagg som är för utmanande och 

som inte får bäras under sändning. Bland annat förklarar Siroun att nyhetsankaret inte 

får bära någon djup urringning eller ha “rippade” jeans. En annan viktig aspekt som 

tas upp är att kläderna ska passa till tv-studions scenografi så att det inte skär sig. Det 

är lättare att byta ut ett klädesplagg än att bygga om en studio och när det sker är 

Siroun oftast med och påverkar utformningen. På frågan om klädseln kommer att se 

annorlunda ut om 10 år, tror inte Siroun att det kommer att ske någon större 

förändring. 
 

Resultat av semiotisk bildanalys 

Genom intervjuerna har vi fått en uppfattning om att SVT försöker hålla sig till en 

neutral och dämpande klädstil för att inte sticka ut för mycket. Tv4 vill också de 

använda sig av en sober klädstil men däremot använder de sig av varma färger som 

rosa och orange för att förstärka budskapet om att de är en varm kanal. Genom att 

undersöka bilderna vill vi se hur det här ter sig i praktiken. Vad är det för klädesplagg 

som nyhetsankarna bär? Vilka är de mest markanta skillnaderna gällande de 

komponenter som vi valt att studera; färg, modell och mönster? 

Då nyhetsankarna porträtteras i halvbild kan vi endast analysera plagg som de bär från 

midjan och uppåt. Ett urval av bilder redovisas med texten nedan. Resterande av det 

empiriska materialet finns att studera under bilagor.  

 

Som intervjuerna påvisade, kan man utifrån bildanalysen se att kavajen är det mest 

förekommande klädesplagget på både SVT1 och Tv4 under den analyserade perioden. 
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Det var endast vid två tillfällen som nyhetsankaret på Tv4 valde att byta ut kavajen 

mot något annat. 

På båda kanalerna använde sig de manliga nyhetsankarna av dova och kalla färger 

samt en kavaj med klassisk karaktär. Som Jacobson (1994) beskrev har en klassisk 

kavaj vadderade axlar, rakt och stelt uppbyggt skal som framhäver de manliga och 

raka kroppsformerna. Den löst sittande karaktären döljer mindre maskulina delar av 

kroppen och har mörka färger, sträva tyger och en bred krage (Jacobson, 1994). 

Dessutom har en kavaj med manlig karaktär knapparna på höger sida (Lewenhaupt, 

2005). 

 

 
Ulf Wallgren, SVT, 2013-04-13Anders Kraft, Tv4, 2013-04-16 

 

Männens klädsel skilde sig inte märkbart mellan kanalerna där de vid samtliga 

nyhetssändningar bar kavajen ihop med skjorta och slips.  

Överlag bar männen skjortor med ljusa färger i nyanserna blå, vit och lila och det 

mest sedda mönstret på nyhetsankarnas slipsar var randigt. 

Alla slipsar som användes var färgrika men skillnaden var att SVT gick mer mot de 

kalla och mörka tonerna genom att använd sig av blå, lila svart, vinröd, röd och silver. 

Tv4 använde sig av färger som orange, rosa, blå, vit och svart. Under tre sändningar 

bar männen på SVT en näsduk i bröstfickan, något som inte förekom på Tv4. 

 
Hannes Nelander, SVT, 2013-04-08   Anders Kraft, Tv4, 2013-04-15  
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Värt att nämna är två tillfällen då SVTs manliga nyhetsankare skilde sig från den 

generaliserade bilden som presenterats ovan. Ena gången bars en utstickande skjorta i 

form av ett lilarutigt mönster och vid det andra tillfället var skjortans färg helsvart.  

Trots att de lila färgerna i klädseln från den 16 april(se datum under bild nedan) går 

under de lugna och kalla färgtonerna, är klädvalet något utstickande. 

Skjortan i sig har ett mönster som är mer ovanligt förekommande och i kombination 

med slipsen sticker den ut i jämförelse med de andra bilderna som analyserat.  

Den svarta skjortan sticker ut då det är den enda mörka skjortan som bärs av en man.  

 
Pelle Edin, SVT, 2013-04-16    Pelle Edin, SVT, 2013-04-17 

 

Kvinnorna på SVT använde sig också, likt männen, av generellt mer kalla färger och 

en klassisk kavajmodell. Till skillnad från den manliga modellen är kvinnornas 

kavajer mer figursydda vilket går i enlighet med teorierna om att kvinnans kläder ska 

vara tighta i midjan och lyfta fram ojämnheter och kurvor. De har sina knappar på 

vänster sida till skillnad från männen.  

Det var endast vid ett tillfälle som SVTs nyhetsankare bar en kavajmodell som inte 

höll den klassiska stilen. Det som skiljer den från de andra är den smala svarta kragen 

som kombineras med en annan färg på resterande delar av kavajen. 

 
Lisbeth Åkerman, SVT, 2013-04-15 
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På Tv4 kan man se att de arbetade med ett par olika modeller på kavajerna jämfört 

med SVT.  

 
Anna Lindmarker, Tv4, 2013-04-09   Ulrika Nilsson, Tv4, 2013-04-12 
De kavajmodeller som inte anses vara av den klassiska stilen hade högre skurna 

kragar och fler knappar. På två kavajer var dessutom knapparna av en större storlek 

och mer utstickande. Vid fyra av elva sändningar hade nyhetsankarna också på sig 

mer varma och starka färger som orange och rosa, något som inte bara avser kavajen 

utan också övriga klädesplagg. Noterbart är dessutom tyget som används på de 

kvinnliga kavajerna. Till skillnad från de manliga nyhetsankarna används även 

kavajer med glansigt och mjukare tyger. 

 
Anna Lindmarker, Tv4, 2013-04-08   Anna Lindmarker, Tv4, 2013-04-21 

 

De kvinnliga nyhetsankarna, på SVT och Tv4, bar antingen en blus eller topp under 

kavajen. Genom modell, färg och mönster var variationerna på klädseln ändå många. 

Under tre av sju sändningar använde sig SVT av mönstrade blusar som prickigt, 

blommigt och broderat. 

De färger som användes höll generellt neutrala och dämpade toner som aprikos, vit, 

mintgrön och svart. Vid ett tillfälle användes en utstickande färg i form av hallonröd. 
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Linda Nilarve, SVT, 2013-04-20   Lisbeth Åkerman, SVT, 2013-04-11 

 

Till skillnad från SVT förekom mönstrade blusar och toppar endast två av elva gånger 

på Tv4. Man kan däremot se en tendens av att kanalen istället använder sig av mer 

enfärgade plagg. Vid två tillfällen hade nyhetsankaret dessutom samma färg på 

kavajen som på blusen. Den ljusrosa färgen förekom endast en gång under 

analysperioden och känns uppseendeväckande då det är en färg som sällan syns i 

nyhetssammanhang.  

 
Ulrika Nilsson, Tv4, 2013-04-20   Anna Lindmarker, Tv4, 2013-04-21 

 

Som tidigare nämnt väljer Tv4, att under två sändningar, inte använda sig av kavaj. 

Vid ena tillfället bar nyhetsankaret istället en finare rosa kofta tillsammans med en vit 

sidenblus. Medan den varma rosa färgen sticker ut, har koftan en stilren modell som 

kan jämföras med en kavaj. 

Vid det andra tillfället bar samma nyhetsankare en helsvart tunika som enbart 

kombinerades med ett pärlhalsband.  

 
Ulrika Nilsson, Tv4, 2013-04-11   Ulrika Nilsson, Tv4, 2013-04-13 
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Kvinnorna på SVT bar inga stora synliga accessoarer. Det som förekom var diskreta 

örhängen och endast vid en nyhetssändning bars ett halsband. På Tv4 var 

nyhetsankarnas smycken mer framträdande då de sju av elva gånger bar pärlhalsband 

eller längre kedja med hängsmycke.  

 
Linda Nilarve, SVT, 2013-04-21   Ulrika Nilsson, Tv4, 2013-04-13  
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Analys 

Syftet med den här undersökningen var att se hur SVT1 och Tv4 resonerar kring 

nyhetsankarets klädval och hur de ser på hur kläder påverkar kommunikationen av 

nyheter. Vi ville också ta reda på om de följer några specifika riktlinjer gällande 

klädseln och hur det skiljer sig mellan de båda kanalerna. 

Det framkommer i intervjuerna med kanalernas stylister, att både SVT1 och Tv4 har 

en klädpolicy som de noga följer. Utifrån Argyles (1992) teorier, har vi fått kunskap 

om att nyhetsankarets kläder måste passa in i nyheternas neutrala och strukturerade 

form. Kläderna får inte ta över tv-tittarnas fokus från den faktiska nyheten, något som 

både SVT1 och Tv4s stylister är väl medvetna om. De ser nyhetsankarets kläder som 

en viktig del av kommunikationen som inte får var för utstickande. Trots att både 

SVT1 och Tv4 har samma grundtanke, om att kläderna inte får sticka ut, har 

kanalerna något olika syn på vad det gäller. Enligt Ilona på SVT1 ska kläderna hålla 

en klassisk stil och inte vara supermoderna. De får inte ha starka färger eller märken 

som drar till sig tv-tittarens fokus. På Tv4 gäller det, enligt Siroun, att klädseln ska 

vara sober och elegant. Det som främst skiljer kanalerna åt är att Tv4 påstår sig vara 

en varm kanal och vill därför tydligt markera det genom att använda sig av varma 

färger. Genom semiotikens framställande koder kan man förstärka den 

kommunikation som man vill förmedla (Fiske, 1990). Kjällgren (2012) skriver att 

klädseln är viktig då den hjälper till att förmedla och förstärka intryck, hos 

omgivningen, som är kopplade till yrkesrollen.Företag lägger stora pengar på att 

utveckla manualer kring deras klädpolicys som i sin tur ska representera företaget ut 

mot kunderna, i det här fallet tv-tittarna. (Caph & Eklöf, 2012) Likaså använder sig 

Tv4 av varma färger för att på så sätt kommunicera ut sin kanalprofil. Att SVT1 inte 

använder sig av några märken på kläderna går hand i hand med kanalens restriktioner 

om att, som public service-kanal, inte få sända någon reklam.  

 

Utöver tv-kanalernas tidigare nämnda riktlinjer ser också SVT1 och Tv4 att 

nyhetsankarets klädsel fungerar som en slags yrkesuniform. Precis som Jacobson 

(1994) förklarar, att vi anpassar klädseln till en yrkesroll eller social grupp, ser vi att 

kanalerna arbetar med att hålla en viss klädstil som passar in i nyhetsformatet. 

Till skillnad från läkarens vita rock och snickarens snickarbyxor är nyhetsankarets 

uniformella klädsel inte riktigt lika tydlig. Det finns inget klart uttalat plagg som alltid 
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används vid sändning. Man kan lätt koppla att kavajen är en uniform klädkod för 

nyhetsankaret, vilket inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Utifrån 

bildanalysen har vi kunnat se att andra plagg ersätter kavajen vid två tillfällen. Vid det 

ena tillfället bar nyhetsankaret en kofta och vid det andra tillfället bar samma person 

en blus. Att kavajen inte är en nödvändighet för nyhetsankarets klädsel bekräftas av 

båda stylisterna då de menar att nyhetsankarets uniform framförallt ska vara stilren, 

sober och inte sticka ut. Enligt Siroun används dock kavajen ofta då den anses vara ett 

neutralt plagg som inte tar för mycket fokus. Ett neutralt plagg kan jämföras med en 

bred kod som på så sätt tilltalar en bred publik (Jönsson & Strömbäck, 2007). 

Liksom Lewenhaupt (2005) påvisar, att uniformen av vissa yrkesgrupper är en 

föreställande norm i samhället, finns det en fast förankrad föreställning om hur 

nyhetsankarets klädsel ska se ut. Kanalerna är därför försiktiga med att ändra sin 

klädpolicy och gå utanför ramarna för att inte skapa irritation och ta fokus från den 

faktiska nyheten. 

 

Genom semiotiken vet vi att kläder sänder ut tecken och koder som vi lärt oss att 

tolka (Gripsrud, 2002). När ett tecken eller en kod betyder samma sak för sändaren 

och mottagaren skapas konvention (Fiske, 1990). Genom konvention har också tv-

tittaren fått en föreställning om hur nyhetsankaret ska se ut och när den förväntningen 

bryts uppstår förvirring hos publiken (ibid.). Den här problematiken kan vi bland 

annat applicera på det som Ilona påpekar, om att tv-tittarna hör av sig så fort det sker 

en förändring i nyhetsankarets klädsel. Vi tolkar det som att konventionen och den 

sociala föreställningen också är en anledning till varför nyhetsankarnas klädsel har 

sett likadan ut under en längre tid, och även kommer att göra det framöver. 

 

Det som framgår av kanalernas klädpolicy tycks återspeglas tydligt i rutan. Under de 

två veckor vi studerade kanalernas nyhetssändningar, använde SVT1 och Tv4 sig av 

kläder som kavaj, skjorta och blus.  

Det vi sett är att det inte finns några direkta skillnader mellan de manliga 

nyhetsankarnas klädsel på kanalerna. Vid alla tillfällen bar männen kavaj, skjorta och 

slips och som oftast gick i neutrala färger. Det mest utstickande i deras klädsel var om 

slipsen hade något mönster eller varm färg. Enligt Ilona beror det här på att de 

manliga nyhetsankarna inte har stora valmöjligheter när det kommer till en mer strikt 
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klädsel. Medan kvinnorna kan bära klänning, skjorta, blus eller topp, har männen 

enbart skjorta och kavaj som valmöjlighet. Att valmöjligheterna för män och kvinnor i 

rutan ser ut som ovan påvisat, går hand i hand med det generella klädmodets historia.  

Även Lewenhaupt (2005) beskriver att sedan långt tillbaka har kvinnorna haft ett 

bredare utbud av klädesplagg och kombinationer än männen.  

Bland de kvinnliga nyhetsankarna finns det mer tydliga skillnader mellan de 

komponenter som vi studerat; modell, färg och mönster. Tv4 är inte lika konsekvent 

som SVT1 med att använda kavaj vid sändning. Jämfört med SVT1, som ofta 

använder sig av kalla färger så som blå, grå och svart, använder sig Tv4 mer av varma 

färger. Anledningen till att SVT1 använder kalla toner beror, enligt Ilona, på att 

färgerna inte ska dra till sig för mycket uppmärksamhet. Analysen av det här är att det 

går i enlighet med det naturliga färgsystemet, där de kalla färgerna har en lugnande 

inverkan på oss (Bergström, 2007). De varma färgerna nämns däremot ha en 

aktiverande effekt på våra hjärnor och dra till sig uppmärksamhet (ibid.). 

När det kommer till accessoarer bär alla de kvinnliga nyhetsankarna synliga smycken. 

Återigen tycker vi oss se att Tv4 är mer utmärkande än SVT1 då de bar stora 

halsband. På SVT syntes nästan enbart diskreta örhängen. 

Något som vi reagerade på i bildanalysen är att SVT1 använder sig mer av mönstrade 

plagg under kavajen jämfört med Tv4. Dock ser vi inte det här som utstickande då 

mönstret smälter in och blir en del av helheten. Tv4 sticker generellt ut mer genom 

komponenterna färg och modell. Färgerna går mer mot de varma tonerna som enligt 

teorin drar till sig mer fokus. Modellen de använder sig av är mer varierande både på 

kavaj och blus. 

I Bremberg och Thomassons (2011) tidigare forskning redogjorde man att utmanande 

klädsel i en yrkessituation innebär att visa för mycket hud, ha uppknäppt skjorta och 

bära för tajta kläder 

En aspekt som båda stylisterna, i enlighet med författarna, vid upprepade tillfällen 

nämnde var att klädseln inte får vara för utmanande. De menar att nyhetsankaret inte 

bör visa för mycket hud genom djupa urringningar eller för uppknäppt skjorta. 

Ilona på SVT1 påpekar också att det inte passar att sitta med bara armar. Återigen 

handlar det om att nyhetsankaret inte ska dra till sig för mycket uppmärksamhet 

genom sitt yttre. Vi tolkar det också som att större förändringar i nyhetsankarets 

klädsel är utmanande. Som tidigare nämnt kan tv-tittaren reagera på minsta förändring 
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i nyhetsankarets sätt att klä sig. Det gäller till och med om man bara byter modell på 

slipsen. Inom socialpsykologin pratar man om att när förändringar sker inom en 

bestämd norm uppmärksammas det och skapar förvirring (Helkama et al., 2000). 

Normen för hur ett nyhetsankare ska vara klädd under sändning är befäst sedan lång 

tid tillbaka och därför reagerar tv-tittaren när någonting är nytt eller sticker ut från den 

föreställda bilden. 

 

Diskussion 

Från tidigare forskning gick vi in i det här arbetet med kunskapen om att tv-tittaren 

påverkas av det som nyhetsankaret har på sig. Innan vi gjorde undersökningen var vår 

förutfattade mening att kanalerna förhåller sig till en egen klädprofil, där SVT1 har en 

mer neutral klädsel medan Tv4 är lite mer poppig. Vår förutfattade mening kommer 

från våra tidigare erfarenheter som allmänna tv-tittare.  

Genom intervjuer med två stylister och en semiotisk bildanalys bekräftas våra tidigare 

antaganden. Det framkommer att kanalerna noga tänker på hur nyhetsankarna ska se 

ut och är väl medvetna om vilka klädesplagg som fungerar samt vilka som är för 

utmanande. Deras mål är att kläderna ska ta så lite fokus som möjligt från det som 

berättas. Analysen av klädpolicyn är gjord i väldigt generella drag, då den information 

vi fått är övergripande förklarad under intervjuerna. Vi försökte få tillgång till 

kanalernas klädpolicydokument men utan resultat. SVT håller i nuläget på att skriva 

en ny klädpolicy och därför är den gamla inaktuell medan Tv4 inte ville lämna ut sin. 

Tv4s klädpolicy innefattar att kläderna ska vara sobra och inte ta för mycket fokus 

från det som berättas. Samtidigt säger de att de använder sig av varma färger för att 

förstärka kanalens profil. Här tycker vi personligen att Tv4 inte är konsekvent i sin 

klädpolicy då vi exempelvis tycker att en orange kavaj drar till sig vår 

uppmärksamhet. Dock tar vi i beaktning att vår syn på vad som är utstickande kanske 

inte är densamma som Tv4s. 

När kanalerna själva reflekterar över vad som är för utmanande att bära i sändning, 

handlar det om att inte visa för mycket hud genom till exempel djup urringning eller 

uppknäppt skjorta. Utöver det tolkar vi det som att kanalerna indirekt, och kanske till 

och med omedvetet, anser att modeller som är för annorlunda och sticker ut från 

normen är utmanande. Vi tror att om kanalerna inte hade tyckt att det var utmanande, 
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hade vi sett större variationer och förändringar bland nyhetsankarets kläder. I 

intervjun med SVTs stylist berättar Ilona att det blir tittarstorm så fort man gör några 

förändringar och om det ska göras måste det ske stegvis. Dock har vi sett att på Tv4 

går man till en viss del ifrån det strikta formatet då nyhetsankaret exempelvis inte 

använder kavaj under ett par nyhetssändningar. Trots att vi generellt tycker att Tv4s 

nyhetsankare klär sig mer poppigt, vill vi utifrån resultatet lyfta fram det faktum att ett 

av de manliga nyhetsankarna på SVT1 var utmärkande i sina val av skjortor. Även 

fast Tv4s manliga nyhetsankare sticker ut genom varma färger på slipsen, anser vi att 

männen på SVT är mer utstickande när det kommer till mönster då deras helhet vid de 

två tidigare nämnda tillfällena är mer vågade. Stylisterna tror dessutom att inom de 10 

närmsta åren kommer det inte att ske några större förändringar gällande klädseln. Vi 

tror att det är också en indikation på att man inte vågar utmana normen. 

Utifrån undersökningen tycker vi att vi har fått svar på våra frågeställningar. Dock 

tror vi att man hade kunnat få ett mer utförligt material om det varit möjligt att 

genomföra en telefonintervju istället för på mejl med Siroun Forsberg.I efterhand har 

vi uppmärksammat att följdfrågorna som var möjliga att ställa till Ilona på telefon gav 

undersökningen ett större empiriskt material. 

 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis har vi med vår forskning kommit fram till att nyhetsankarets 

klädsel är strikt styrd av kanalernas egna riktlinjer och klädpolicy. Främst handlar 

direktionerna om att kläderna inte får ta för mycket fokus, då syftet för nyhetsankaret 

är att förmedla redaktionens information. Det är inte nyhetsankaret som ska vara i 

centrum utan de faktiska nyheterna. Utifrån att ha studerat det empiriska 

bildmaterialet tycker vi oss se att nyhetsankarna inte har så många valmöjligheter när 

det gäller sin kläduniform. Det som användes under dessa två veckor var generellt 

kavaj, skjorta och blus. Nyhetsankarets klädsel är fast förankrad i våra normer och 

konventioner vilket gör att minsta förändring noteras av tv-tittaren. Det här kan vara 

en av anledningarna till att nyhetsankarets klädsel sett relativt lika ut under många år. 

Man vill inte bryta mönstret och riskera att kommunikationen störs. 
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Om nyhetsankaret bär utstickande kläder tar de för mycket fokus. Vi har med 

forskningen kommit fram till att vad som påverkar kommunikationen av den faktiska 

nyheten är; varma och starka färger, mycket hud som innebär urringat, kortärmat och 

uppknäppt överdel samt att bära modeller som tv-tittaren inte är van att se i 

nyhetssammanhang.  

Beroende på vilken kanal man tillhör skiljer sig klädseln något bland nyhetsankarna. 

Medan SVT1 använder sig mer av en klassisk stil, med kalla färger och sällan 

utstickande modeller, använder sig Tv4 av varma färger för att bland annat lyfta fram 

sin kanalprofil. Tv4 använder sig också av olika modeller på kavajen och byter även 

ut den mot andra huvudplagg.  

 

Vidare forskning 

Det råder inga tvivel om att kläder påverkar kommunikationen. Att det i Sverige finns 

en föreställning om hur ett nyhetsankare ska vara klädd kan vi också konstatera 

utifrån undersökningen. Men hur ser det ut i andra delar av världen? Som vidare 

forskning skulle det vara intressant att jämföra hur nyhetsankare i andra länder klär 

sig gentemot Sverige. Hur skiljer sig deras föreställningar och normer från våra? Och 

kan någonting som är för utmanande i Sverige vara accepterat någon annanstans? 

Då vi har forskat om huruvida kanalerna förhåller sig till nyhetsankarnas klädsel, 

skulle det också vara relevant att undersöka det från publikens håll. Har tv-tittarna och 

kanalerna samma syn på vad som är utmanande? Vilka klädesplagg, färger och 

mönster är det som i praktiken är minst respektive mest lämpliga för 

nyhetssändningen så att inte tv-tittaren tappar fokus på det som sägs? 

Resultatet av denna vidare forskning skulle kunna användas av kanalerna för att 

utveckla sin klädpolicy. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Transkription: Telefonintervju - Ilona Marshall, SVT. 

Datum: 2013-05-15 
Längd: 30 min 
M - Marta Jansson 
I- Ilona Marshall 

 

M: Finns det någon klädpolicy som ni följer? 

I: Ja det har vi i nyhetssammanhang, debattprogram o.s.v. där har vi en ganska strikt klädkod och den 
bygger väldigt mycket på att kläderna inte ska ta över handen. För att vi ska presentera nyheterna så att 
säga och det är dom som ska vara i fokus och inte kläderna. Vi har en ganska strikt regel kring det då, 
inte sticka ut, ganska klassiskt klädkod faktiskt. 

M: Med klassisk vad menar ni då? 

I: Klassisk; det är inte för starka färger, vi har inte för utstickande kläder, inte speciellt stilmässigt 
supermodern så att man fokuserar på märkena och vad de kommer ifrån- utan ganska stilrena kläder. 

M: Vad är det som styr vad nyhetsankaret har på sig? Varför har man sådana riktlinjer att det ser 
ganska strikt och likadant ut?  

I: Det är just det att det är nyheten som ska framföras och den ska ligga i fokus och ingenting annat.  

M: Hur mycket tid lägger man ner på kläderna och planerar vad man ska ha på sig? 

I: Just nu på nyheterna, på Sveriges television, är vi 4 stycken fasta stylister som har, vi har ett antal 
personer som vi klär. Som är uppdelat på oss 4 personer då. Och där har vi en ganska nära dialog med 
våran programledare. Man känner personen ganska väl och det handlar ju också om att personen ska 
vara bekväm i att presentera sin nyhet. Även om man går dit i en uniform ska man också kunna känna 
sig bekväm och ha någorlunda, kanske inte riktigt av sin egna stil, men känna sig bekväm i alla fall. 

Vi jobbar ju med att köpa in höst, sommar, vår och vinterkollektioner och de programledare har var sin 
garderober, som de själva kombinerar med en stylist som talar om att de här kläderna har vi tänkt. 
Också har vi en uppsättning kavajer, blusar, kjolar os.v. som hänger i deras garderob men som de 
själva styr över vad de vill ha och vilken dag så att säga. Och kombinerar också själva med en stylist 
från början men sen sköter dom det själva. 

M: Kavajen, den förekommer i varje sändning. Hur kommer det sig att man använder sig så mycket av 
kavajen? 

I: Vi har pratat om det här flera gånger och jag har varit runt i olika regioner för ca 3 år sedan och 
skulle sätta ny stil på de regionala kanalerna och min åsikt var väl mer, att de regionala nyheterna sänds 
för folket i närhet, i vår närmiljö. Och då kan jag tycka att det är ganska viktigt att man som person 
känner igen sig eller att det inte blir ett sånt avstånd från den som presenterar nyheterna till folket så att 
säga. Så där bestämde vi att vi skulle ha en mer ”ledigare” uniform. Så ett tag tog vi bort väldigt 
mycket kavaj på morgonsändningarna, vi tog bort slipsar, näsdukar i fickan och lite sådär. Och om man 
kollar på de regionala nyheterna skiljer de sig ganska mycket från, eller inte väldigt mycket, men iaf 
lite grann från kvällssändningarna. Varför vi använder mycket kavaj är att vi också måste tänka på att 
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det går ut över världen och världskoden eller världspolicyn på klädkod ska vara snarlik som den som 
utomlands. 

M: Okej där ser man. Lite om man delar upp det här manligt och kvinnligt då. Manliga nyhetsankare 
konstanta, har skjorta, kostym och slips medan kvinnorna kan kombinera sina kläder med olika blusar, 
linnen etc. Hur kommer det sig att det manliga nyhetsankaret är så konstant? Och går det att göra 
någonting? Man börjar se att man försöker laborera med några andra kläder där?  

I: På de regionala nyheterna har man laborerat lite grann så där kan man se att kavajerna är ju på men 
att man kan byta ut skjortorna mot en tröja eller cardigan eller slipover under. Det finns ju inte så 
mycket olika kombinationer hos killar om man nu ska hålla en casual stil så att säga eller stilren stil. Då 
finns det inte att kombinera för killar, det är väl mest därför det ser ganska likt ut. Och sen så ser det 
alltid stiligt ut. När jag köper kläder till mina killar som jag har, så brukar jag köpa 2 kavajer och sen så 
massor av ljusblåa skjortor och vita skjortor, och sen så behöver jag bara av ekonomiska skäl byta ut 
slipsarna så kan det se ut som att de är omdressade. Dom ser alltid väldigt välklädda ut. Man tänker 
inte så mycket på om dom byter kläder varje dag, utan man tänker mer på att oj, nu sitter han där 
väldigt välklädd- alltid.  

M: På riksnyheterna, det är bara ett sidospår, t.ex. dom som är 19.30, vad tror du skulle hända om man 
satte ett nyhetsankare, med fortfarande en skjorta, slips och kanske en slipover istället för kavajen. 
Skulle det påverka sändningen? 

I: Det har gjort det, vi har haft det. Vi har haft så att en del har suttit i tröjor eller bara en slipover och 
skjorta och sådär. Så det finns sådana som gör det fortfarande idag men mycket handlar om att 
programledarna själva, att de känner sig, de vill ha sin uniform för att de känner sig trygga i det. Så att 
de kommer lite ifrån sig själva. Så att det handlar mer om deras trygghet tror jag, att de känner att det 
blir mer pondus. 

M: Att det är någonting som de själva är trygga med alltså? 

I: Ja precis! 

M: När blir ett klädesplagg för utmanande att ha i rutan? 

I: Nu pratar jag efter eget tycke då. Jag tänker ofta på att kvinnor inte ska ha för mycket hud, både för 
deras egen säkerhet. Det finns otroligt mycket folk, konstiga människor, som hör av sig till dom. Så det 
har vi att inte visa för mycket hud, inte för urringat, inte ha axelbart till exempel. Det är det.  

På männen gäller likadant, att de heller inte ska sitta med uppknäppt skjorta för mycket utan att det ska 
vara lite tillknäppt.  

M: Det vi har noterat också när vi sitter och kollar på kläderna är, att många av de färgerna som 
används som man kallar kalla och diskreta. Finns det någon baktanke med det? 

I: Det finns det också, att de ska inte vara för skrikiga för att de presenterar alla nyheter, också dom ute 
i världen och krigsdrabbade länder, fattiga länder, en händelse, mord, vad som helst och då klär inte det 
med glad utstyrsel. Så att man tänker att man tonar ner det lite grann.  

Men det har ju dock hänt att nån har suttit i en knallrosa kavaj och det ser inte bra ut för att man sitter 
och pratar om ett krigsdrabbat land eller med ett jättestort smycke. Många gånger har det varit att de 
själva har tagit på sig någonting och inte tänkt utan bara... men då har vi ofta diskuterat det efteråt.  

M: Är det också så någon gång att tittare hör av sig när de tycker att kläderna sticker ut? 

I: Absolut! Ja gud ja. Vi hade en kvinna som ringde, bara för att ta ett exempel, sen är det ett exempel 
av väldigt många. Men det var en kvinna som var fullkomligt upprörd över att Marianne hade suttit i 
samma kläder under en julsändning som hon hade haft för 2 år sedan. Så jag säger det att det är många 
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som uppmärksammar det. Och det kan handla om att nån ska sluta bära slips för t.ex. en 
morgonsändning, då är det också väldigt många som hör av sig. Så att... man är inte styrd men man 
tänker väldigt mycket på att inte göra för stor sak av vissa saker utan att man håller en ganska jämn 
linje.  

M: Märker man på tittarnas respons så fort man gör en stor förändring?  

I: Då hör ofta väldigt många av sig.  

M: När man går ifrån det här som man är van vid och normalt brukar se så hör dom av sig och har 
uppmärksammat det?  

I: Ja absolut. Jag vet bara när vi gjorde om och jag satt med och lade en policy för regionerna. Då var 
det väldigt mycket prat om det. Många som betalar tv-licens vill inte se en man sitta i en kofta och läsa 
upp nyheterna utan dom vill ha lite mer stil. Det var väldigt mycket så. Så det är väldigt svårjobbat 
ibland att främja en profil så det får man göra på lång sikt så att säga. 

M: Apropå det då. Hur tror du utvecklingen kommer att se ut om 10 år?  

I: Jag tror det kommer va ganska snarlikt faktiskt. I och med att vi ofta har klassiska kläder så håller 
dom alltid... Det är ju våran policy och vi står fast vid den också. Vi köper ju in alla våra kläder och det 
är ju också en anledning, om man nu jämför med Tv4. Det är många som säger att Tv4 har så coola 
kläder men vi köper in alla våra kläder. Vi är inte sponsrade, vi får inte ta emot så det är också en 
budgetfråga. Vi köper smart, vi köper kavajer och skjortor som håller och de ska gå och kombinera till 
de olika garderoberna.  

M: Vad är det som gör om en klädsel är för utmanande? Vilka faktorer är det som är med och 
påverkar? Förstår du frågan? 

I: Nej, du menar vad som säger är utmanande. Är det så du menar? 

M: A precis. 

I: Där får ju jag bestämma väldigt mycket själv. Men jag kan tycka att det är utmanande att sitta med... 
Eller jag som stylist kan tycka, att jag skulle inte vilja sätta min programledare i en nyhetssändning 
med jätte urringing, lika så med en man, med en jätte uppknäppt skjorta för att det tar fokus från 
sändningen. Folk blir irriterade. Sitter och tittar på en urringning, eller om man ens anar lite av bysten 
så skulle det bli tittarstorm. Och det är inte det som är meningen. Vi vill inte göra sådan tittarstorm pga. 
ett klädval, utan vi vill framföra nyheterna, det är det som är viktigt för oss.  

M: Artikel på svt.se. 6 mars i år, skarp kritik för slöjdförbud. Varför får inte denna typ av huvudbonad 
synas i nyhetssammanhang? 

I: Oj! Det där vet inte jag själv om. Den ligger nog på högre nivå. Det har nog ens inte jag hört. 

M: Det var bara en sidonotis. 

I: Det där var intressant, det måste jag själv höra mig faktiskt. Framkom inte det i artikeln om 
motiveringen varför de inte hade det? 

M: Jo, eller, de ville hålla en neutral ställning. Varför till just slöjan. 

I: Det kan jag faktiskt inte svara på. 

M: Nä 



 
 

	   45	  

I: Jag vet inte just nu vad jag har för åsikt om detta. Får nog ringa till nyhetsredaktionen och höra om 
detta.  

Ska ha strikt hår, följer världskoden. Om man kollar på BBC och dom här så har dom skjorta och kavaj 
och det som gäller. Så att vi försöker hålla detsamma då vi sänder i flera olika länder. 

M: Är det hår och smink då också som håller den..? 

I: Hår och smink är vi ganska, där har vi bara sagt slätt, inget spret, ingenting som sticker ut. Ingenting 
som tar fokus. Så till största delen handlar det om att det inte ska ta över nyhetssändningarna. Jag vet 
vid ett tillfälle då jag satt och tittade på en nyhetssändning, jag vet inte vilken kanal, och där var en tjej 
med otroligt snyggt halsband. Jättefint! Och jag var, just den nyhetssändningen ville jag se. Jag 
kommer inte ihåg vad det gällde men jag ville se den där sändningen och inväntade den och sen hör jag 
att dom går in på den nyheten och jag blir så otroligt fokuserad på detta halsband, så jäkla snyggt, och 
det gjorde att jag missade halva nyhetssändningen för att direkt så satt jag och funderade på var 
kommer det ifrån. Så det är väldigt lätt att kläder, hår och make-up kan ta väldigt mycket fokus. 

M: De sändningar vi tittat på, väldigt sällan man såg smycken. Inte ofta armband eller halsband. Är det 
också medvetet att man inte ska ha så mycket stora smycken? 

I: Ja halsband och det är också medvetet. Om du tittar på våra sändningar så har vi sällan några stora 
halsband utan ett enkelt litet. Armband kan bero på andra anledningar och det är att det låter så himla 
mycket i sändning så att det slår i micken hela tiden. Och örhängena också små och diskreta, inte alls 
nånting som tar fokus. Så att det gäller även där. 

M: Då har jag egentligen inte så mycket mer att fråga. Är det någonting som du vill tillägga? 

I: Ja, framför allt att det här gäller i nyhetssändningarna, sen har vi liksom andra regler för andra 
sändningar när det gäller nöje och så. Då är det inte alls lika restruktiva utan där kan man våga lite mer. 
Men sen en annan del i Svt är att vi försöker också använda kläder där man inte riktigt ser var de 
kommer ifrån. Nu är det inte alltid så lätt att göra det men i och med att vi inte sänder reklam men att 
det inte är så markanta märken. Detta pga. av att hålla nere reklamen. Så ibland är det rätt svårjobbat att 
jobba med kläder och mycket att tänka på. 

//Prat om vad vi går för linje, framtida jobb etc//.  

Marta nämner att kvinnorna har nagellack. 

Ilona säger att det har hon inte tänkt på själv. Men det sköter dom själva.  

M: Det som man har tänkt på och vad som är markant, är de här kalla färgerna, det är klassisk stil, att 
man mer laborerar med mönster än varma färger som sticker ut. För att det kan ibland vara lite prickigt, 
veckat eller nåt. Ja... också nagellacket.  

I: Mycket kan bero på de här kalla färgerna, att vi jobbar ju ganska mycket med scenografin också och 
det ska ju stämma ihop med den. För att varma färger i våran scenografi skulle nog inte passa. I och 
med att det är som i aktuellt studion; där är det lila och kall rosa, så slänger man in nåt varmt där då 
skär sig det. Så det kan vara av den anledningen. Likaså på ABC och rapport, där har de också ljusblå 
och grått och det är ju en kall scenografi. Så då blir det ofta att man väljer färger som passar in i det. Så 
kan det också vara. Jo sen är den väldigt grafisk så jag tror inte att det är så mycket mönster på våra 
kläder nu. 

M: Nej men det kan vara liksom lite under blusen.  

I: Ja 
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M: Vi har ju jämfört också lite med Tv4. De använder ju knallorange kavaj 

I: Ja just det. 

M: Men arbetar mindre med mönster och har mer enfärgade plagg. 

I: Nu så har vi inget blommigt då det ser konstigt ut i en sån grafisk miljö. Det ska vara ganska raka 
linjer och det ska vara ganska stora partier som har enfärgade färger för det blir så plottrigt. 

Ilona frågar vad vi skulle vilja ändra. 

Marta pratar om att kavajen är fast rotad i normen. Skulle laborera med männen. 

I: Det är intressant det där. Man försöker sticka in en ny slips i en ny modell. Då kan man vara säker på 
att det är någon/några som hör av sig och är fruktansvärt upprörda. Det får man ta och blunda för. Ska 
man göra förändringar får det vara små. 

M: Då påverkas man ändå av tittarnas reaktioner. 

I: Det gör man på ett sätt. Så tänker man på det här att det inte ska bli nån storm eller skriverier. Utan 
om man vill göra om en person eller förändra dens stil gör man det stegvis. 

Avslut. Tack och hej! 
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Bilaga 2. Mejlintervju - Siroun Forsberg, Tv4 

Datum: 2013-05-14 
 

1. Vilken betydelse har nyhetsankarets klädsel under en sändning? 
Ett Nyhetsankare ska se sober ut i sändning. Kläderna ska inte sticka ut för mycket. Då lyssnar du inte 
på vad han/hon vill förmedla 

2. Vad vill ni förmedla för budskap med era kläder och klädval?  
Det beror alldeles på vad det är för typ av program. Nyheter. Se svar 1. Är det underhållning får det 
vara mycket mer fokus på både kläder och make up. Där har ju Programledaren en mer utmärkande roll 
och SKA synas på ett annat sätt 
 
 
3. Har ni någon skriven klädpolicy på er kanal?  
Om ja, hur ser den ut? 
Om inte, har ni några andra riktlinjer som ni följer? 

Vi har en klädpolicy. Nyheter och Hallåor som ska förmedla ska vara sobra och eleganta utan att det 
blir stramt. Inte för mycket smycken som stör osv. Annan typ av program är det som sagt mycket mer 
fokus på att sväva iväg… 
 
 
4. När anser ni att ett klädesplagg är för utmanande att ha på sig, gällande färg och form? 

Det ska inte vara för urringat. Inga ”rippade” jeans. När det gäller färg är det mer att det det ska funka 
till studions utförande och att inte kläderna skär sig mot den. Lättare att byta ut plagg än att bygga om 
en studio. Där är jag ofta med så jag i förväg kan påverka. 
 
 
5. Vad är det som avgör om en klädsel är för utmanande eller inte? 
Här svarar jag som på fråga 4 

 
 
6. Hur mycket påverkar tittarna om vad som fungerar för nyhetsankaret att ha på sig i rutan? 
Tycke och smak är alltid olika. Det som jag tycker är intressant och roligt är att kläder verkligen berör. 
Väldigt många vill veta var dom kan få tag på de plagg mina Programledare bär. En och annan ger ris. 
Som sagt. Kläder berör 

 
 
7. Hur kommer det sig att kavajen är det mest förekommande plagget bland nyhetsankare? 
Kostym/kavaj är ett neutralt plagg. Nästan som en uniform. Den tar inte för mycket fokus helt enkelt 

8. Vid samtliga sändningar med manligt nyhetsankare, bar dessa kostym, skjorta och slips. 
Varför är männens outfit så konsekvent? 
Därför att ett nyhetsankare ska rapportera nyheter. Det måste vara stilrent. Risken om ett ankare skulle 
sitta i en T-shirt är att det faktiskt upplevs som nonchalant. Även kvinnorna har kavaj i 
Nyhetsuppställning 

 
 
9. Vi tycker oss se att nyhetsankarna, trots likheter med andra, ändå har sin egen personliga 
prägel i rutan. Det här genom kläder, färgval och accessoarer. Hur mycket får de själva vara 
med och säga till om? 
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I stort sett är det jag som bestämmer men naturligtvis har vi en dialog. Vi har ju som sagt en stilmanal 
att luta oss på. Framförallt när det handlar om just Nyheterna 

 
 
10. Under de sändningar som vi tittat på och jämfört med Svt, använder ni er mer ofta av starka 
och varma färger. Exempelvis rosa och orange etc. Finns det någon tanke med det? 
TV 4 är en varm kanal och det vill vi också tydligt markera genom varma färger 

 
 
11. Hur tror ni att nyhetsankarna kommer vara klädda om 10 år? 
Jag tror inte vi kommer att se någon större förändring 
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Bilaga 3. Stillbilder SVT - bildanalys 

Se separat dokument. 
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Bilaga 4. Stillbilder Tv4 – bildanalys 

Se separat dokument. 
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Bilaga 5. Urval av frågor till bildanalysen 

 

Bär nyhetsankaret utstickande kläder genom varma färger? Exempelvis orange, 

gul, rosa eller röd. 

SVT 

Måndag 8 april - Inga varma färger 

Tisdag 9 april - Inga varma färger 

Onsdag 10 april - Inga varma färger 

Torsdag 11 april - Inga varma färger 

Fredag 12 april - Inga varma färger men en stark lila ton på slips 

Lördag 13 april - Inga varma färger 

Söndag 14 april - Inga varma färger 

Måndag 15 april - Inga varma färger 

Tisdag 16 april - Inga varma färger. Dock något utstickande lila skjorta och slips. 

Onsdag 17 april - Inga varma färger 

Torsdag 18 april - Röd och vitrandig slips 

Fredag 19 april - Inga varma färger 

Lördag 20 april - Hallonröd transparent blus. 

Söndag 21 april - Inga varma färger 

Tv4 

Måndag 8 april - Inga varma färger 

Tisdag 9 april - Orange blus och tunna orange ränder i kavaj. 

Onsdag 10 april - Inga varma färger 

Torsdag 11 april - Rosa kofta. 

Fredag 12 april - Orange kavaj. 

Lördag 13 april - Inga varma färger. 

Söndag 14 april - Inga varma färger. 

Måndag 15 april - Orangerandig slips. 

Tisdag 16 april - Orangerandig slips. 

Onsdag 17 april - Ljusrosarandig slips. 

Torsdag 18 april - Utmärkande helljus klädsel. 

Fredag 19 april - Inga varma färger. 

Lördag 20 april - Inga varma färger. 
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Söndag 21 april - Rosa kavaj och blus. 

 

 

Bär nyhetsankaret mönstrade klädesplagg? Randigt, blommigt eller rutigt? 

SVT 

Måndag 8 april - Randig slips. 

Tisdag 9 april - Blommig blus. 

Onsdag 10 april - Enfärgad spetsmönstrad topp 

Torsdag 11 april - Prickig blus. 

Fredag 12 april - Prickig slips. 

Lördag 13 april - Randig slips. 

Söndag 14 april - Randig slips. 

Måndag 15 april - Inget mönster 

Tisdag 16 april - Rutig skjorta, räfflad slips, mönstrad näsduk. 

Onsdag 17 april - Randig slips. 

Torsdag 18 april - randig slips. 

Fredag 19 april - Inget mönster. 

Lördag 20 april - Inget mönster 

Söndag 21 april - Inget mönster. 

 

Tv4 

Måndag 8 april - Batikinspirerande mönster på blus. 

Tisdag 9 april - Kritstrecksrandig kavaj. 

Onsdag 10 april - Inget mönster. 

Torsdag 11 april - Inget mönster. 

Fredag 12 april - Inget mönster. 

Lördag 13 april - Inget mönster. 

Söndag 14 april - Bågmönstrad blus. 

Måndag 15 april - Randig slips. 

Tisdag 16 april - Randig slips. 

Onsdag 17 april - Randig slips. 

Torsdag 18 april - Inget mönster. 

Fredag 19 april - Inget mönster. 
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Lördag 20 april - Inget mönster. 

Söndag 21 april - Inget mönster. 

 

 

Bär nyhetsankaret någon synlig accessoar?  

(klocka och vigselring medräknas ej) 

SVT 

Måndag 8 april - Inga accessoarer. 

Tisdag 9 april - Örhängen. 

Onsdag 10 april - Örhängen och nagellack. 

Torsdag 11 april - Örhängen och silverring. 

Fredag 12 april - Glasögon. 

Lördag 13 april - Glasögon. 

Söndag 14 april - Glasögon. 

Måndag 15 april - Örhängen, silverring, nagellack. 

Tisdag 16 april - Glasögon. 

Onsdag 17 april - Glasögon. 

Torsdag 18 april - Glasögon. 

Fredag 19 april - Örhängen och nagellack. 

Lördag 20 april - Örhängen och nagellack. 

Söndag 21 april - Örhängen, halsband och nagellack. 

 

Tv4 

Måndag 8 april - Pärlhalsband. 

Tisdag 9 april - Inga accessoarer. 

Onsdag 10 april - Långt halsband med guldstjärnor och blå pärla. 

Torsdag 11 april - Långt pärlhalsband. 

Fredag 12 april - Pärlhalsband. 

Lördag 13 april - Långt pärlhalsband. 

Söndag 14 april - Inga accessoarer. 

Måndag 15 april -Inga accessoarer. 

Tisdag 16 april - Inga accessoarer. 

Onsdag 17 april - Inga accessoarer. 
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Torsdag 18 april - Pärlhalsband. 

Fredag 19 april - Långt halsband. 

Lördag 20 april - Pärlhalsband. 

Söndag 21 april - Långt halsband med rosa pärla. 

 

 

Vad har nyhetsankaret för frisyr? Uppsatt eller nersläppt hår? 

SVT 

Måndag 8 april - Bakåtkammat kort hår. 

Tisdag 9 april - Axellång page med lugg. 

Onsdag 10 april - Uppsatt hår med sidbena. 

Torsdag 11 april - Uppsatt hår med sidbena. 

Fredag 12 april - Kort välkammat hår. 

Lördag 13 april - Kort välkammat hår. 

Söndag 14 april - Kort välkammat hår. 

Måndag 15 april - Uppsatt med sidbena. 

Tisdag 16 april - Kort välkammat hår. 

Onsdag 17 april - Kort välkammat hår. 

Torsdag 18 april - Kort välkammat hår. 

Fredag 19 april - Utsläppt hår med lockade toppar. 

Lördag 20 april - Utsläppt hår med lockade toppar. 

Söndag 21 april - Utsläppt hår med lockade toppar. 

 

 

 

Tv4 

Måndag 8 april - Axellång rak page. 

Tisdag 9 april - Axellång rak page med utåtvända luggtoppar. 

Onsdag 10 april - Axellång rak page. 

Torsdag 11 april - Utsläppt rakt hår med snedlugg. 

Fredag 12 april - Utsläppt rakt hår med snedlugg. 

Lördag 13 april - Utsläppt rakt hår med snedlugg. 

Söndag 14 april - Utsläppt lockigt hår med snedlugg. 
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Måndag 15 april - Kort välkammat hår. 

Tisdag 16 april - Kort välkammat hår. 

Onsdag 17 april - Kort välkammat hår. 

Torsdag 18 april - Utsläppt rak page. 

Fredag 19 april - Axellång rak page med utåtvända luggtoppar. 

Lördag 20 april - Utsläppt rakt hår med snedbena. 

Söndag 21 april - Utsläppt rak page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


