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Abstract 

The aim of this essay is to find out the viewers’ thoughts about the morning shows in 

Swedish television. We’ve focused on the two shows “Nyhetsmorgon” and “Gomorron 

Sverige”, which are broadcasted in TV4 respective SVT. The start of this study was our 

own curiosity in why we have two morning shows in Sweden that are so alike, and also 

how they manage to maintain their own profiles against each other.  

 

We’ve mainly used a method that focuses on a special study made with different groups 

of people that watched the shows and then discussed it. We‘ve also analysed the both 

shows and, to see the other side of the coin, we made interviews with the creators behind 

the shows.  

 

The results show that a lot of people use the morning shows to get updated on the 

today’s news, but also as a pastime or as breakfast-company. They keep it on in the 

background while they are doing something else like getting prepared for getting to 

work.  

 

The both shows are intended for a broad spectrum of audience and appeal all sorts of 

viewers. They often consider the same topics, such as news events and current interests. 

“Nyhetsmorgon” has three times more viewers than “Gomorron Sverige” and appears to 

be more entertaining and easygoing than it’s competitor, which seems to be more serious 

and also a bit reserved.  

 

Title: Whom do you rather spend the morning with? A qualitative study of 

”Nyhetsmorgon” and ”Gomorron Sverige”. 

Year: 2008 

Author: Helena Tossavainen och Malin Sjögren 

Number of pages: 91 

University: Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Musik och Medier 

Keywords:, Media and Communication, Television production, Morning shows 

 2



Sammanfattning  

Morgon-tv är ett fenomen som dök upp i Sverige för första gången 1992. Det är ett format 

som ramar in morgonens nyheter och barnprogram med debatter, intervjuer och 

featurematerial i soffmiljö. Det finns två huvudsakliga morgonprogram i Sverige, 

Nyhetsmorgon på TV4 och Gomorron Sverige på SVT. Syftet med den här studien är att 

utforska tittarens tankar och funderingar kring morgon-tv i Sverige, det vill säga på 

vilket sätt tittaren använder sig utav det och hur de båda morgonprogrammen uppfattas 

av tittarna. Grunden till studien är våra egna tankar kring varför vi har två snarlika 

morgon-tv program i Sverige och hur de profilerar sig gentemot varandra.  

 

Vi har använt oss utav en kvalitativ metod, där huvudfokus läggs på en receptionsstudie 

med hjälp av fokusgrupper. Vi har även gjort egna analyser av programmen och 

genomfört en informantintervju samt gjort studiebesök på respektive program. Våra 

teoretiska utgångspunkter tar avstamp i hermeneutiken och Uses and Gratifications. 

Sedan har vi främst utgått ifrån diskursteori och analys, då uppsatsen till stor del bygger 

på våra tolkningar och resonemang kring det ämne som vi har valt att studera. 

 

Resultaten av fokusgruppsammanställningen och våra egna analyser visar att många 

använder sig av morgon-tv som ett bakgrundsmedium, dvs det kan stå på i bakgrunden 

medan man gör andra saker, men programmen ger även en uppdatering och fördjupning 

av nyheter och aktualiteter. TV4 har tre gånger så många tittare som SVT, men i våra 

fokusgrupper var fördelningen jämn över dem som föredrog det ena programmet 

framför det andra. SVT upplevs av tittarna som seriöst och i vissa fall även mer 

trovärdigt än TV4:s program. Däremot konstaterar både fokusgrupperna och våra 

analyser att programmets framtoning är ganska stel, vilket beror på faktorer som 

programledare, bildspråk och val av gäster. TV4 varvar nyhetshändelserna med mer 

underhållning och har en mer obunden och nyskapande form för sitt program än SVT. 

De har även mer interaktion med tittarna, och upplevs som mer lättittat än SVT:s 

program där du inte kan vara passiv i ditt tittande.  
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1. Inledning 

Det finns ett antal TV-program som vi anser är relativt lika varandra, och som sänds i 

konkurrerande kanaler. De riktar sig till samma publik, och använder sig utav snarlika 

koncept och format. Exempel på detta är bland annat TV3:s ”Från koja till slott” och 

Kanal 5:s ”Roomservice”, eller TV4:s ”När och Fjärran” och SVT:s ”Packat och Klart”. Vi 

har valt att studera en annan genre, som vi här har valt att kalla för morgon-tv, och då 

syftar vi till de soffprogram som binder ihop morgonens nyheter, barnprogram etc. Detta 

har vi gjort eftersom vi tycker att skillnaderna mellan de två program som finns här i 

Sverige är ännu mindre än i ovan nämnda program och genrer.  

 

I morgon-tv tror vi dessutom att konkurrensen om tittarna är ännu hårdare, eftersom de 

båda programmen sänds samtidigt och ofta berör samma eller liknande ämnen. Många 

gånger diskuteras aktuella nyheter, och då faller det sig naturligt att dagordningen blir 

densamma i bägge programmen. De två program som vi lägger fokus på är TV4:s 

Nyhetsmorgon och SVT:s Gomorron Sverige.  

 

Vårt syfte med denna C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap är att 

undersöka vad morgon-tv fyller för behov hos tittarna. Vi vill veta vem som tittar och 

varför. Som avstamp för studien har vi använt oss utav tittarsiffror från Mediamätning i 

Skandinavien (MMS), för att få en överblick av hur fördelningen ser ut över ålder och 

kön bland tittare samt hur många tittare de respektive programmen har.  

 

1.1 Bakgrund 

I följande stycke ger vi bakgrundsinformation om respektive kanal och program. 

Informationen är hämtad från Internetsidan www.wikipedia.org, även kallad för den fria 

encyklopedin, vilket innebär att vem som helst kan bidra med information utan direkt 

källkritik. I detta specifika fall anser vi den vara trovärdig och har även, i den mån vi 

kunnat, kontrollerat informationen på de respektive företagens webbsidor.  
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1.1.1 Nyhetsmorgon i TV4 
TV4 startade sina sändningar över satellit- och kabelnätet 1990, och började sända över 

marknätet 2 mars 1992, vilket innebar att de då fick ansöka om sändningstillstånd av 

staten. Nu är TV4 Sveriges största TV-kanal och ägs av medieföretaget TV 4 AB (tidigare 

Nordisk Television). Sedan 2006 ägs TV 4 AB till dryga 97 procent av företaget Nordic 

Broadcasting Oy som kontrolleras av Bonnier AB. Vd för TV4 AB är Jan Scherman.  

År 2006 hade drygt 98 procent av den svenska befolkningen tillgång till TV 4 via 

marknätet. Motsvarande siffra för SVT är 99,8 procent.1 TV4 är, trots 

sändningstillståndet, en kommersiell kanal som finansieras av reklam. 

 

Nyhetsmorgon sänds i TV4 och var vid starten 1992 det första dagliga morgonprogrammet 

i svensk tv, det kallades då för "Gomorron". Programmet har, likväl som Gomorron 

Sverige, hämtat sin inspiration från det amerikanska NBC:s The Today Show, som var 

världens första morgonprogram på TV (jan 1952). Under flera år var nyhetsankaret och 

programledaren i ”Gomorron” en och samma person. Numera leds programmet alltid av 

två personer, och det är nästan alltid en kvinna och en man. Programmet pågår under 

fyra timmar, med avbrott för nyheter en gång i halvtimmen samt reklampauser, vilket 

innebär att programledarna många gånger kommer in enbart under korta stunder för att 

kort berätta vad som ska tas upp i dagens program.  

 

Programmet använde länge soffor med ett lågt bord i studion, men år 2005 byttes soffan 

ut mot ett frukostbord. Vid frukostbordet sker bland annat intervjuer och debatter kring 

aktuella frågor, men det ges också filmrecensioner, vintips, middagstips, skrapning av 

Trisslotter, barnprogram och travsändningar. Det är också vanligt att artister besöker 

studion och spelar musik. Nyhetsmorgon har även sändningar under lördag och söndag, 

men de har vi valt att inte studera i denna uppsats, eftersom deras upplägg till viss del 

skiljer sig från veckodagarnas sändningar och då SVT inte har något motsvarande. 

Sedan år 2006 är en del av nyhetsmorgon lokal, då man lämnar över till någon av de 

lokala stationerna i TV4 Sverige. I april samma år startades programmet Nyhetsmorgon 

efter tio, senare bara Efter tio, med Malou von Sivers som programledare. Det sänds direkt 

                                                 
1 www.wikipedia.org 
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efter Nyhetsmorgon fram till klockan 12.00. 16 april 2007 fick Nyhetsmorgon en 

ansiktslyftning med ny dekor, vinjett och grafik. Programmet började också sändas i 

widescreenformat. 

 

Programmet sänds från och med april månad 2006 mellan kl 05.50 och 10.00 på vardagar. 

Ibland görs en så kallad OB-produktion (outside broadcast) av programmet, dvs man 

sänder programmet från ett annat ställe än den vanliga studion. t ex under sommaren 

kan sändningen flyttas utomhus. Inför presidentvalet i USA 1997 sändes nyhetsmorgon 

direkt från en restaurang i New York. Efter Tsunamin 2004/2005 sändes delar av 

programmet direkt från Phuket. Så här beskriver de själva programmet på TV4:s 

hemsida. 

 

”Nyhetsmorgon är det givna valet i tv-soffan på morgonen. Med fem miljoner tittare varje vecka 

och över 1 300 direktsända timmar under hela året är det Sveriges största tv-program. I 

Nyhetsmorgon får tittarna ta del av de senaste nyheterna, kompletterade med fördjupande 

diskussioner samt bevakning av de senaste trenderna inom kulturens alla områden. 

Nyhetsmorgons mål är att vara en naturlig del av tittarnas morgonrutiner, sju dagar i veckan, 

året om. I studion samlas dagsaktuella gäster i debatter och intervjuer. Samtliga av landets största 

profiler har någon gång suttit vid Nyhetsmorgons frukostbord - författare, skådespelare och 

vanliga människor finns alltid med för att dela med sig av sina historier och levnadsöden. Det 

bjuds på livemusik, med såväl nya talanger som etablerade världsstjärnor. Varje dag delar 

Sveriges bästa kockar med sig av sina bästa recept i nya avsnitt av Middagstipset, inspelade över 

hela världen.”2

 

1.1.2 Gomorron Sverige i SVT 
SVT var den enda kanalen i Sverige vid starten 1956. Sveriges Television AB, SVT, är det 

företag som sedan slutet av 1970-talet ansvarat för public serviceutbudet rörande 

produktion och sändning av television i Sverige. Verksamheten finansieras med en 

obligatorisk TV-avgift. Företaget är ett aktiebolag som ägs av en stiftelse. Denna stiftelse 

                                                 
2 www.tv4.se 
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har 11 ledamöter utsedda av regeringen, och det är i sin tur styrelsen som utser VD:n för 

SVT .  

 

Sveriges Television AB äger tillsammans med Sveriges Radio och Utbildningsradion 

företaget Radiotjänst i Kiruna AB, som administrerar TV-licensen. Gomorron Sverige 

sänds i SVT1. 2006 har drygt 99,8 procent av den svenska befolkningen tillgång till SVT 

via marknätet. Motsvarande siffra för TV 4 är 98 procent.3

 

Gomorron Sverige hade premiär den 10 september 1977. Programmet sändes på lördagar 

med start klockan 08.00 och innehöll bland annat musiktävlingar, studiogäster, 

barninslag, tecknad film och musikunderhållning. Bland de många olika programledarna 

kan bland annat nämnas Lennart Hyland.  

 

1993 började Gomorron Sverige även att sändas som morgonprogram på vardagar, för 

att svara mot konkurrenten Nyhetsmorgon som startat sina sändningar året innan. Det 

sista lördagsprogrammet sändes 28 december 1996. I likhet med konkurrenten sänds 

nyheter med väder varje halvtimme och Sportnytt och A-ekonomi ungefär varje timme. 

Programmet innehåller en blandning av aktuella intervjuer, debatter, reportage samt 

flera återkommande inslag (såsom paneler och filmrecensioner). 

 

1995 började morgonsoffan sändas från Rapportredaktionen i Stockholm. Namnet 

Rapport Morgon började användas 1996 och då började även de regionala 

nyhetsprogrammen sända varsin treminuterssändning innan varje timslag.  

2001 flyttades morgonprogrammet i likhet med de flesta nyhetssändningarna från SVT2 

till SVT1, och samtidigt bytte programmet namn till SVT Morgon, de regionala 

morgonsändningarna lades ner och programmet förlängdes med en halvtimme för att 

börja redan 6.00. Inför sommaren 2004 bytte programmet namn till Gomorron Sverige 

och fick en något bredare profil.4 Så här beskriver SVT själva programmet på sin 

hemsida,  

                                                 
3 www.wikipedia.org 
4 www.wikipedia.org 
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”Gomorron Sverige är programmet som gör dig informerad redan till frukost! Hos oss får 

du nyheter, debatter, fördjupningar, väder, sport, kultur och mycket mer. Rapport och 

väder en gång i halvtimmen mellan klockan 6.00 och 9.00. Sportnytt sänder 7.10, 8.10, och 

9.10. A-ekonomi sänder 6.40, 7.40, 8.40 och 9.20. Om du väljer att vakna med Gomorron 

Sverige så håller du dig uppdaterad om de senaste händelserna. Gomorron Sverige breddar 

och fördjupar de viktigaste nyheterna och bjuder dessutom på intressanta möten och 

spännande gäster. På köpet får du dessutom aktuella väderprognoser, sportnyheter och 

såväl bok- som filmrecensioner.”5

 

1.2 Tittarsiffror 

Vi använder oss utav tittarsiffror för de båda programmen, dels som underlag för hela 

studien och frågeställningen, men även för att kunna göra frågor och fördela 

åldersgrupper till receptionsanalysen. Tittarsiffrorna har vi fått från MMS, 

Mediamätning i Skandinavien. Vi har studerat siffror för båda programmen under cirka 

två veckor (2007-04-09 tom 2007-04-22 för TV4, och 2007-04-09 tom 2007-04-22 för SVT ), 

med undantag av helgens sändningar. 

 

Mätning av tittarsiffror går till så att en TV-mätare, så kallad Peoplemeter, installeras till 

varje TV i 1000 hushåll runt om i Sverige. Mätaren registrerar när TV:n är påslagen, 

vilken kanal den visar samt om videon används. Vid till exempel varje kanalbyte 

registrerar mätaren på sekundnivå vad som händer. Till mätaren finns en fjärrkontroll 

där varje hushållsmedlem har sin knapp som de trycker på när de tittar på TV. Mätaren 

är kopplad till telenätet och varje natt hämtas information från alla mätare. Tittardata 

från mätarna bearbetas tidigt på morgonen.6

 

Innan vi började med denna forskning hade vi fördomen att SVT:s morgonprogram 

lockade den äldre målgruppen, från 60 år och uppåt, medan Nyhetsmorgon lockade den 

yngre medelåldern. Vi trodde inte heller att uppdelningen mellan könen var av 

betydelse, utan att programmen tilltalade kvinnor och män lika mycket. När vi pratat 
                                                 
5 www.svt.se 
6 www.tv4.se 
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med vänner och bekanta upplevde vi även att de delade den fördomen. Dock visade 

tittarsiffrorna att majoriteten av tittare för de båda programmens är den äldre 

målgruppen 60-99 samt att de kvinnliga tittarna är, oavsett åldersgrupp, i majoritet. 

Ingen av de två morgonprogrammen drog speciellt många tittare ur den yngre 

målgruppen, men de få unga som väljer att titta på morgon-tv tycker mer om 

Nyhetsmorgon, som har fyra gånger så många unga i åldern 3-24 år än Gomorron 

Sverige. I den yngre målgruppen av tittare är det flest kvinnor som ser på morgon-tv.  

 

Den största tittargruppen av alla är kvinnor i åldern 60-99 år och dessa föredrar precis 

som den yngre gruppen Nyhetsmorgon framför Gomorron Sverige. Vid något enstaka 

fall är männen i majoritet och då är det män i åldern 25-39 år och män i åldern 60-99 år, 

dessa föredrar då Gomorron Sverige framför Nyhetsmorgon. Den största tittargruppen 

för Gomorron Sverige är densamma som för Nyhetsmorgon, äldre kvinnor i 

åldersgruppen 60-99 år. Siffrorna visar även att Nyhetsmorgon har ungefär tre gånger så 

många tittare som Gomorron Sverige. 

 

På Nyhetsmorgon representerar kvinnor i åldern 60-99 år 58 % av tittandet medan 

männen har 22 %. På SVT är samma siffror 39 % för den kvinnliga gruppen och 30 % 

procent för den manliga. Näst största tittargruppen på TV4 är kvinnor i åldersgruppen 

40-59 och näst största åldersgruppen på SVT är både män och kvinnor 40-59 år.7

 

1.3 Problemformulering & Syfte  

Det vi finner intressant är att det finns två stycken så märkbart likartade program i två 

konkurrerande kanaler. Vi vet att TV4:s Nyhetsmorgon lockar tre gånger så många tittare 

än vad SVT:s Gomorron Sverige gör. Är det så att båda programmen behövs för att 

tillfredsställa alla tittare, även om de båda verkar rikta sig till en relativt bred målgrupp? 

Vad tillför det ena programmet som inte det andra kan göra? Vem tittar egentligen på 

vilket program och varför? Vi vill utgå ifrån publiken för att se vad de får ut av de båda 

programmen och vad de anser att morgon-tv tillför oss som tittare. 

                                                 
7 BILAGA 6 Tittarsiffror från MMS 
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Syftet med denna undersökning är att studera vad morgon TV-programmen fyller för 

behov hos tittaren.  

 

1.4 Frågeställning 

Vårt syfte mynnar ut i tre frågeställningar som vi vill ha svar på genom denna uppsats: 

1. På vilket sätt använder sig tittaren av morgon-TV?  

2. Vilka uppfattningar finns hos tittarna om de respektive programmen, Nyhetsmorgon 

och Gomorron Sverige? 

3. Vad är det som gör så att tittarna får de uppfattningarna om programmen? 

 

1.5 Disposition 

I detta kapitel redogör vi för vårt upplägg av arbetet samt strukturen i densamma. I 

föregående kapitel har vi redogjort för tv-programmens bakgrund, syfte med studien samt 

en frågeställning som vi ska försöka besvara under arbetes gång. I följande kapitel 

presenterar vi de teorier som varit relevanta för vår studie, dvs tidigare forskning inom 

medie- och kommunikationsvetenskap, och då främst olika sätt att studera publiken på. 

Därefter förklarar vi orsaken till de urval och avgränsningar som vi har gjort, samt redogör 

för det material som vi har använt oss utav i vår forskning.  

 

Vi använder oss utav en kvalitativ forskning, där vi använder tre olika metoder. Vi gör en 

dokumentanalys, där vi själva analyserar programmen utifrån ett diskursanalytiskt 

förhållningssätt. Eftersom vårt huvudspår i den här studien är att studera publikens 

tankar och åsikter som mottagare av programmet, tillämpar vi en receptionstudie, som vi 

praktiskt genomför i form av fokusgrupper. Som tillsats till den studien gör vi även en 

informantstudie, där vi besöker programmen och dess redaktion för att ta del av hur de 

tänker kring och ser på programmen, för att kunna ställa det mot vårt resonemang kring 

publikens uppfattningar om programmen. Vi sammanställer och tolkar alla intervjuerna 

och analyser under kapitlet ”Resultat och Analys”, utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv, 

vilket innebär att vi gör det tolkande med utgångspunkt i vår egen förförståelse inom 
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mediaforskning. Eftersom en stor del av uppsatsen kretsar kring diskursteori och analys 

återspeglas det i hela uppsatsen, som överlag blir resonerande och diskuterande.  

 

Slutligen sammanställer vi studien i ett stycke med diskussion och slutsats, men vi öppnar 

även upp för nya funderingar och tankar kring ämnet. Allra sist ger vi förslag till vidare 

forskning inom området, samt presenterar de källor som vi använt oss av och redogör för 

materialet som vi har utgått ifrån vid vår studie, i form av bilagor.   

 

2. Teori 

Nedan presenterar vi de teorier som vi har användning för i vårt arbete samt tidigare 

forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap.  

 

2.1 En hermeneutisk ansats 

Hermeneutik betyder att översätta, förtydliga, klargöra och utsäga. Teorin ses som en 

tolkningslära, baserad på vissa grundläggande antaganden eller förutsättningar som 

även utgör ryggraden i analysmetoden. Enligt McQuail (2000) är de punkterna som 

följer;  

• Mening skapas, framträder och kan bara förstås i ett sammanhang eller en 

kontext. Det går alltså inte att lösrycka saker för att studera dem.  

• I all tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt.  

• All förståelse förutsätter eller bygger på någon typ av förförståelse, dvs de 

glasögon och den referensram, teori eller liknande – genom vilka vi betraktar ett 

fenomen. 

• Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar.  

 

Mot denna bakgrund innebär hermeneutiska analyser att forskaren måste klargöra de 

komponenter som nämns, till exempel vilken förförståelse och vilka förväntningar man 

hade med sig in i forskningsprocessen.8 Enkelt uttryckt kan man säga att den 

                                                 
8 Widerberg 2002:25  
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hermeneutiska forskaren försöker svara på frågan: "Vad är det som visar sig och vad är 

innebörden i det?". Med denna utgångspunkt försöker man inom hermeneutiken 

använda tolkningen som huvudsaklig forskningsmetod. Man försöker dock inte söka 

efter en absolut sanning, eftersom det enligt den hermeneutiska kunskapsteorin inte 

finns någon sådan sanning.  

 

Som vetenskapsteoretiskt synsätt handlar hermeneutiken dels om metoder för förståelse 

och tolkning, dels om beskrivning av själva förståelsen och dess villkor. Föremål för 

tolkningen är meningsfulla fenomen, det vill säga fenomen som är skapade av 

människor, exempelvis texter, handlingar och yttranden. I vårt fall yttrar det sig i våra 

analyser av programmen. Inom hermeneutiken talar man om förförståelse eller 

fördomar. Med det menas de kunskaper en uttolkare redan har, som blir bakgrunden till 

hans/hennes tolkning av ett fenomen. 

 

2.2 Uses and Gratification 

Alla människor använder och tar till sig media på olika sätt, beroende på sina egna 

ambitioner, behov eller motiv. Uses and gratification är ett synsätt som kommer från 

masskommunikationsforskningen, och dess syfte är att försöka förstå varför och på vilket 

sätt människor använder sig utav media. När metoden kom på 1940-talet ändrade den 

fokus på mediaforskningen, eftersom man tidigare främst hade studerat sändarens syfte 

(dvs skaparen av programmet) och nu började fokusera på användarens syfte istället. 

Detta bidrog till att skapa en modern förståelse för kommunikation på massmedial nivå, 

då man insåg att användaren själv aktivt kunde underkuva sig olika mediatexter som 

TV-program eller filmer för sina egna syften. 

  

Bakgrunden till studiens uppkomst låg i att man ville hitta en förklaring till varför vissa 

saker inom media fick så stort intresse av publiken. Första gången man studerade 

effekterna av media fokuserade man till exempel på orsaken till att några radioprogram 

blev så populära, speciellt så kallade såpoperor, och man studerade även läsning av 

dagstidningar. Studierna gav förvånande resultat då man såg att radiosåpor, som ofta 
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ogillades för att de var ytliga med menlösa historier, och egentligen bara var utfyllnad i 

tablån, oftast var betydelsefulla för de lyssnare som de hade (mestadels kvinnliga 

hemmafruar). Såporna blev en förebild för hustru- och modersrollen och kunde ge råd 

och stöd, många gånger gav de även tillfälle till känsloutbrott i form av skratt eller gråt. 

Då man intervjuade regelbundna dagstidningsläsare kunde man dra slutsatsen att 

tidningarna inte bara var källor till användbar information, utan att de även var viktiga 

eftersom de gav läsaren en känsla av säkerhet, samtalsämnen och en struktur på den 

dagliga rutinen.9  

 

3. Material  

Vi har använt oss av två stycken fokusgrupper, med fyra deltagare i varje grupp. Av de 

sammanlagt åtta deltagarna var två stycken män och sex stycken kvinnor. 

Åldersintervallen låg mellan 20-79 år och den geografiska spridningen var något 

koncentrerad till norra delen av Sverige.  

 

Vi använder oss utav tittarsiffror från Mediamätning i Skandinavien (MMS), eftersom det 

är de som har hand om mätningen av tittarsiffrorna i Sverige. Vi har fått utförliga 

tittarsiffror under en knapp två veckors period för båda programmen, som medföljer 

som bilaga. Siffrorna presenteras utifrån variabler som kön och åldersgrupper, samt en 

sammanställning över det totala antalet tittare.  

 

Vi har valt att plocka ut två dagar efter varandra, en torsdag och fredag, där vi analyserar 

programmen mer djupgående.  Vi har slumpartat valt ut sändningsdagarna på 

programmen. Vi är av åsikten att själva datumet egentligen inte spelar så stor roll, utan 

mer att de båda programmen granskas under samma dag. Vi valde även att begränsa oss 

till att studera enbart två dagar av vartdera program, eftersom programmen oftast följer 

samma mall och upplägg. Dessutom är vår tanke att dokumentanalyserna ska svara som 

komplement till vår receptionsstudie.  

 
                                                 
9 Lowery, Defleur 1995 
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3.1 Urval & Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår studie till svenska morgon-tv program, vilket innebär TV4:s 

Nyhetsmorgon och SVT:s Gomorron Sverige. Det finns ytterligare ett svenskt morgon-TV 

program som sänds i Kanal 5, ”Vakna med The Voice” och som verkar rikta sig mot en 

yngre publik. Men vi har valt att inte studera detta program då dess format skiljer sig 

alltför mycket från de övriga tvås. Vi kommer inte att gå in och studera de lokala 

morgonsändningarna, som är unikt för fyran, delvis av just den anledningen att SVT, i 

dagsläget, inte har något motsvarande, men även på grund av att materialets omfattning 

då skulle bli för stort. Vi tittar inte heller på nyheterna och väderpresentationerna som är 

ett återkommande inslag i båda kanalerna. I fyran ingår barnprogrammet Lattjo Lajban 

under Nyhetsmorgons sändningstid, det behandlar vi inte heller i den här studien. Inte 

heller programmet Nöjesnytt som sänds i SVT under morgon tv sändningen, då den har 

en separat redaktion och skiljer sig från programmet i övrigt. Däremot studerar vi de 

inslag som visas i programmen och har en direkt koppling till programmet, eftersom vi 

anser att de är en del av innehållet. Det kan röra sig om inslag med specifika teman eller 

det återkommande Middagstipset.     

 

Vi valde att bara studera tittarsiffror under en två veckors period eftersom vi ansåg det 

vara tillräckligt. Vi tar ansats i dem för att få förförståelse, men de är inte avgörande för 

vår studie eftersom vi har valt att forska kvalitativt. Vad gäller deltagarna i 

fokusgrupperna så har vi gjort en teoribaserad urvalsstrategi, vilket innebär att urvalet 

av intervjupersonerna har gjorts med utgångspunkt från våra egna antaganden och 

förförståelse inom ämnet. Vi har funnit intervjupersonerna genom vår bekantskapskrets, 

dvs de som deltar i gruppen är bekanta till bekanta. Då vi vet att majoriteten av tittarna 

är i åldern 60+ har vi även försökt få dem representerade i våra fokusgrupper, men vi 

ville även höra åsikterna av dem som inte tittar särskilt ofta, dvs yngre personer och 

främst killar.    

 

Vi visade även en liten del av båda programmen för fokusgruppen, den valdes ut under 

en slumpartad dag och tid, men båda programmen spelades in samtidigt. Materialets 

längd blev en kvart eftersom vi ansåg det vara tillräckligt. Vi analyserade båda 
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programmen under två på varandra följande dagar, även dessa slumpmässigt utvalda 

eftersom vi anser att det viktigaste i studien är att programmen ställs emot varandra på 

lika villkor.   

 

4. Diskursanalys 

När man studerar någonting utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv, innebär det att man 

som forskare utgår ifrån sig själv och sin egen förförståelse. I och med vårt valda ämne 

och problemområde är diskursanalysen den metod som till största del kommer att 

genomsyra vårt arbete. Det innebär att våra forskningsresultat kommer att ha vår egen 

förförståelse, mest inom medier och kommunikation, som utgångspunkt. Då vi 

sammanställer intervjuerna (både fokusgrupperna och informanterna) och tolkar dem för 

att få fram ett resultat, bygger vi alltså tolkningarna på den förförståelsen. Det är även 

utifrån oss själva och våra respektive paradigm som vi har gjort analyserna av 

programmen.  

 

Den diskursanalys som vi anser är bäst lämpad för vår studie är den som förespråkats 

och vidareutvecklats av Norman Fairclough. Vi har även hämtat några tankar och idéer 

kring diskursteori och analys från forskarna Iver B Neumann samt Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips.  

 

W Jørgensen och Philips (2000) definierar en diskurs som ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen. Det innebär att diskurser är det som gör världen begriplig för oss. All 

kunskap och alla begrepp och värderingar betraktas som socialt konstruerade av 

människor som integrerar med varandra. I dessa samspel skapar människorna diskurser 

i vilka de formar sin syn på omvärlden. Konflikter uppstår mellan de olika diskurserna 

och en så kallad diskursordning bildas. De diskurser som är mest inflytelserika bildar 

därefter normer och regler i och för samhället. 10 Diskursteori är dock inte bara ett sätt att 

läsa och tolka texter, utan också en teori om hur språket formar vår förståelse av världen.  

                                                 
10 Winther Jørgensen, Phillips 2000:7 
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Man kan alltså säga att diskursen ger den sociala världen betydelse, men på grund av 

språkets grundläggande instabilitet kan den betydelsen aldrig låsas fast. 

 

Iver Neumann (2003) gör även han ett försök till att definiera begreppet diskurs. 

 

”En diskurs är ett system som producerar en uppsättning utsagor och praktiker 

som genom att fästa sig inom olika institutioner, kan framstå som mer eller 

mindre normala. Den verklighetsuppfattningen kan hos sina bärare fungera till 

viss del bestämmande för olika typer av sociala relationer”.11  

 

Neumann menar även att huvudpoängen med diskursanalys är att få fram en metod som 

kan användas både när man vill analysera det språkliga och det materiella i ett 

helhetsperspektiv.12 Det kan man göra genom att betrakta diskursen både som ett 

språkligt och ett materiellt fenomen, något som vi har gjort i våra egna analyser av 

programmen. Då analyserar vi först det språkliga, vilket innebär själva programmet, 

exempelvis försöker vi tolka vad det är som producenterna vill förmedla till tittarna, hur 

de har disponerat tiden över olika ämnen etc.  

 

Språket i sig har sedan ett attribut, vilket kännetecknas av hur eller på vilket sätt man för 

fram budskapet till mottagaren. Detta är det materiella fenomenet, dvs de medel eller 

verktyg som används till att förmedla själva innehållet, som är det språkliga. I vårt fall 

ses TV som ett huvudverktyg, men även allting runt omkring som exempelvis 

scenografi, bildvinklar, färgtemperatur etc förstärker hur tittaren sen upplever 

budskapet. Alla producenter eller sändare vill förmedla någonting, så för att få fram rätt 

budskap till mottagaren, väljer de noggrant hur hela programmet ska utformas.  

 

Enligt Neumann gör den materiella världen ett motstånd om man försöker förändra den, 

människan skapar sin egen historia utifrån förutsättningar som hon inte själv valt. Alla 

människor tolkar därför alltid en avsändares meddelande på sitt sätt utifrån sin egen 

förförståelsen som hon inte har kunnat skapa själv utan är formad av hennes liv fram till 

                                                 
11 Neumann 2003:156 
12 Neumann 2003:75,76 
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idag.13

 

Norman Fairclough var lingvist och har studerat hur språk och materialitet möts i olika 

diskurser. Han anser att poängen är att genom analys synliggöra och kritisera 

sambanden mellan egenskaper hos texter, sociala processer och relationer. Fairclough 

tillhör andra generationens diskursanalytiker och tack vare hans sätt att skapa 

diskussioner kring diskursanalyser formades begreppet kritisk diskursanalys, som i sig 

gjorde att termen diskursanalys vidgades. I och med vidgningen skapade han ett 

tredimensionellt diskursbegrepp där han skiljer mellan diskurs som text, diskursiv 

praktik och social praktik.  

 

Fairclough menar att om en diskurs endast består av text blir utgångspunkten starkt 

lingvistisk och största fokus ligger på den grammatiska uppbyggnaden av texten och 

ingen fokus på vilket forum texten är skapad i. Det här sättet att använda sig utav 

diskursanalysen är speciellt för den första generationens diskursanalytiker. Faircloughs 

utvecklade diskursbegrepp är den diskurs som vi använder oss mest utav i vår studie, 

eftersom hans utbyggnad av diskursanalysen innebär att man analyserar en text utifrån 

påverkande komponenter runtomkring och inte bara själva texten och dess uppbyggnad. 

 

Faircloghs tredimensionella diskursbegrepp innebär att diskursens omfång bestäms av 

vilken eller hur många av dimensionerna som används. 

 

 

  Sociokulturell  
 
               Diskursiv 
 

Text 
 

Praktik 
 

Praktik 
 
                                                 
13 Neumann 2003:75,76 
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1. Text innebär allting som man lägger framför sig för att analysera. Inom medieteori 

kan det exempelvis vara TV, text, tal, modevisning osv. I vår analys har vi valt 

”texten” som TV. Det är vanligast att man bara analyserar en text utifrån dess 

grammatiska uppbyggnad, lösryckt från sitt sammanhang om man väljer att 

”bara” analysera på den första nivån.  

2. Den diskursiva praktiken åsyftar produktionen och konsumtionen, hur texten 

produceras och distribueras, alltså hur texten är gjord samt i vilket medium den 

trycks/sänds. Här är det även av intresse vilken genre och på vilket sätt 

avkodningen av mediatexten sker. Hur tittaren ser på programmet, aktivt eller 

samtidigt som de läser sin morgontidning eller gör andra rutiner. Detta innebär att 

man analyserar med en lingvistisk utgångspunkt.  

3. Den sociokulturella praktiken riktar sig mer till det omgivande samhället och hur 

det spelar in. I vårt fall hur påverkas tittaren av det som sker runt omkring i 

rummet eller livet i samma stund som den mottar avsändarens budskap och hur 

mycket påverkar det tittaren vem som sitter i rutan och hur den personen framför 

budskapet. Som några deltagare i vår fokusgrupp sa, i TV4 känner man sig 

delaktig i samtalet som sker mellan gäst och programledare och på SVT känner 

man sig mera som en observatör. Det är inte bara vad som sägs som tolkas utan 

även vad som inte uttalas t.ex. kroppsspråk, programledarens sätt att röra sig.   

Det är viktigt att tänka på att texten florerar i olika sammanhang, det går inte att 

lösrycka den.  

 

I vissa fall använder producenterna sig även av intertextualitet, vilket innebär att texten 

hänger samman med tidigare texter, vilket förutsätter en förförståelse hos mottagaren av 

texten. Exempelvis ”Scary Movie” filmerna bygger på att tittaren har sett de skräckfilmer 

som filmskaparna valt att göra parodi på i filmerna. Ett annat exempel är vid stora 

händelser i samhället som när World Trade Center rasade, då förutsätter 

avsändaren/redaktören att man har en viss förförståelse om ämnet när det tas upp i TV-

rutan. 
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Fairclogh anser att det finns andra parametrar som en diskursanalytiker utgår ifrån när 

texten är i fokus.  

 

• Textens transitivitet. En term som används för att beteckna hur satsläran uttrycker 

perspektivvalet när ett skeende ska beskrivas.  

• Nominalisering. De adjektiv och verb som beskriver processen och kan ersättas av 

substantiv, t.ex. istället för ”en polisman åtalad” kan det ändras till ”polis åtalad”. 

Normalisering gör att deltagare kan trollas bort (bli opersonliga) från sitt 

sammanhang.    

• Modalitet. I vilken utsträckning är det troligt att en person/avsändare uttrycker 

något och står bakom det som sägs. 

 

De två sistnämnda punkterna berör vårt arbete mest eftersom att nominalisering 

förekommer mycket i manusskrivande på TV för att inte ”hänga ut” specifika personer. 

Modaliteten handlar mest om avsändaren, i vårt fall tv-kanalerna och deras mening 

bakom sina budskap. Hur bygger det upp texten för en programledare via deras manus? 

Hur stor blir skillnaden om programledaren säger något som ”de flesta barn far illa på 

sina dagis” eller ” jag anser att de flesta barn far illa på sina dagis”. Tolkningen av 

budskapet blir markant beroende på hur man formulerar sig.14

 

Vi har i så stor utsträckning som möjligt använt oss av dessa teorier och analysmetoder 

när vi analyserat programmen. Till viss del har vi även använt oss utav en analysmetod 

som vi fått genom vår medieutbildning, den metoden presenteras mer utförligt under 

metodkapitlet.  

   

5. Metod 

Begreppet metod skulle kunna definieras som ett redskap, ett sätt att lösa problem och 

komma fram till ny kunskap. Vid valet av metod väljer man vilket tillvägagångssätt man 

ska använda för att uppnå syftet med undersökningen. Inom samhällsforskningen finns 
                                                 
14 Bergström, Boréus 2005:284, 308, 323,  
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det två stora metoder, kvalitativa respektive kvantitativa. Kvalitativ metod innebär att 

man studerar på vilket sätt enstaka människor reagerar kring ett speciellt fenomen, i det 

här fallet morgon-tv. Den kvantitativa metoden innebär att man studerar den mängd 

som gäller för dessa karaktärsdrag och egenskaper.15 I vår studie har vi valt att utgå från 

den kvalitativa metoden, eftersom vi inte ska studera mängden tittare utan mer på vilket 

sätt och varför de tittar på morgon-TV.  

 

Vidare har vi valt att tillämpa en receptionsstudie vilket innebär att man studerar 

publiken/tittaren och det har vi valt att genomföra genom en fokusgrupp. Syftet med att 

använda oss av fokusgrupper är att ta reda på människors föreställningar och 

uppfattningar om de båda tv-programmen genom gruppintervjuer. Vi har även valt att 

göra en dokumentanalys av båda tv-programmen som genomförs som en diskursanalys. 

Eftersom vi studerar de båda programmen utifrån konstruktion och innehåll utan att 

skaparna bakom programmet är delaktiga så blir analysen av programmet automatiskt 

påverkade av vår egen förförståelse. Detta för att kunna ställa de båda metoderna mot 

varandra i vår diskussion och slutsats. I följande avsnitt beskrivs de olika metoderna mer 

djuplodande.  

 

5.1 Kvalitativ metod 

Metod betyder ursprungligen ”en väg som leder till målet”. Vid kvalitativa 

undersökningsmetoder kan man inte i förväg bestämma hur arbetet ska läggas upp, utan 

får istället anpassa och förändra allt eftersom. Undersökningens syfte och 

frågeställningar växer fram och preciseras under resans gång. Det finns inga givna mallar 

eller vägvisare att följa, därför går det inte heller att välja den väg man råkar hitta först 

eller att rutinmässigt välja den som man redan känner till sen tidigare. Den kvalitativa 

forskningsprocessen bygger just på att man tar vara på det oförutsedda och är flexibel i 

sitt val av metoder och tillvägagångssätt. Självklart krävs det ändå en generell plan och 

metodologiskt ramverk för att ge styrning och stadga åt arbetet redan från början.16

 

                                                 
15 Widerberg 2000 
16 Jarlbro 2000:33 
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Somliga forskare anser att man inte bör ha en teoretisk förförståelse för ämnet när man 

går ut på fältet, med motivationen att undvika förutfattade meningar och få möjlighet att 

kunna gå in i arbetet med så öppna ögon som möjligt. En motsatt åsikt är att tidigare 

forskning inom det aktuella området kan hjälpa forskaren att hitta relevanta 

frågeställningar, att avgränsa undersökningen och utföra den på bäst lämpade sätt. Detta 

är dock inte detsamma som att teorin används till att deducera ett antal hypoteser. I 

likhet med ovanstående stycke, bör det teoretiska arbetet flätas samman med analysen 

och även pågå under hela arbetet. Detta för att hela tiden kunna styra och styras av 

analysen av det empiriska materialet. Arbetet blir då förhoppningsvis mer beständigt och 

syftet, teorin och metoden hänger logiskt samman.17  

 

Kvalitet handlar om karaktären eller en egenskap hos någonting. Den kvalitativa 

forskningen syftar till att fastställa egenskapen och karaktären hos ett fenomen medan en 

kvantitativ forskning snarare handlar om att fastställa mängder. I kvantitativa studier 

undersöker man främst hur vanligt ett fenomen är, och i kvalitativa vad det studerade 

fenomenet betyder. Enkelt uttryckt söker man i kvantitativ forskning primärt efter 

förekomst och frekvens, medan den kvalitativa forskningen är mer inriktad på att 

analysera karaktärsdrag.18

 

I vår kvalitativa undersökning har vi valt att kombinera två olika perspektiv, 

diskursanalys samt receptionsstudie. Vi inleder undersökningen med att analysera 

programmen, för att lättare kunna ställa relevanta intervjufrågor till receptionsanalysen 

samt för att få så mycket förförståelse att vi kan moderera samtalet på bästa sätt. Till viss 

del genomför vi även informantintervjuer, där vi intervjuar chef eller redaktör bakom 

programmen, i egenskap av deras professionella expertis inom området. Det gör vi ”till 

viss del” enbart för att arbetes ska vara praktiskt genomförbart och för att få en hanterbar 

mängd material, samt eftersom att det huvudsakliga syftet med denna undersökning är 

att studera publiken och deras åsikter och relation till programmen.  

 

                                                 
17 Jarlbro 2000:39 
18 Widerberg 2002:15 
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5.2 Fokusgrupper och Receptionsstudie  

I allmänhet används en receptionsanalys till att studera hur publiken gör tolkningar 

utifrån ett program och skapar förståelse för det. Receptionsforskningen kan ses som en 

kritik mot den tidigare forskningen, och framförallt Uses and Gratification och 

Effektforskningen. Dessa två traditioner dominerade publikforskningen, men ingen av 

dem ansågs vara tillfredställande när det gällde att visa hur publiken påverkade sina 

egna föreställningar. I motsats till Uses and Gratification, där den huvudsakliga frågan är 

”varför”, frågar man sig inom receptionsforskningen ”vad”.  

 

Den kritik som riktas mot effektforskningen uttrycks å andra sidan genom det linjära sätt 

de har att se på kommunikation från sändare till mottagare. Receptionsforskare menar 

att kommunikation är en ”produktion av mening”, vilket innebär att själva kärnan i 

receptionsforskning är att man inte kan förutse hur publiken kommer att förhålla sig till 

och förstå ett visst program, det beror helt på individens erfarenheter. 

 

Fokusgrupper fick sitt stora genombrott i USA vid Columbia University där forskarna 

Robert Merton och Paul Lazasfeld arbetade.  De båda forskarna skapade fokusgrupper 

under kriget för att analysera och utvärdera propagandamaterial för hemmafronten.19  

Att jobba med fokusgrupper innebär att man sätter en mängd med människor i samma 

rum för att diskutera kring ett ämne som berör alla i rummet på ett eller annat sätt som 

en forskare har bestämt. Gruppen leds av en moderator som för samtalet framåt genom 

att ställa frågor eller påtala nya ämnen om det behövs. Målet med en fokusgrupp är inte 

att någon ska styra samtalet utan att ämnet ska diskuteras fritt och ordet fokus innebär 

att man diskuterar kring ett givet ämne.20

 

Metoden kan användas för att studera innehåll, det vill säga gruppens attityder, åsikter 

och tankar men den kan även användas för att studera interaktionen mellan 

gruppmedlemmarna.21 Vi kommer att applicera ett diskursanalytiskt förhållningssätt på 

                                                 
19 Wibeck 2000:17 
20 Wibeck 2000:9 
21 Wibeck 2000:20 
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de resultat som våra fokusgrupper gett, eftersom vi måste göra tolkningar av deras svar 

för att kunna sammanställa dem i ett resultat.  

 

6. Resultat & Analys 

Nedan presenterar vi de resultat vi fått fram genom att göra analyser av programmen, 

samt de intervjuer som vi har gjort med våra fokusgrupper och informanter (dvs 

skaparna av programmen).  

 

Vi har studerat olika analysmetoder för TV i vår utbildning, och tar där vår 

utgångspunkt i analyserna, i samverkan med Fairclough:s konkreta diskursanalysmetod. 

Vi har exempelvis studerat bildanalys och dramaturgiska upplägg i vår utbildning. I våra 

analyser har vi sedan fördjupat oss i hur programmen är uppbyggda och grundar allting 

utifrån vår egen förförståelse och de kunskaper vi har inom TV-produktion, därav den 

valda metoden, diskursanalys.  

 

Vi börjar analysen med att studera redaktörens arbete, dvs innehåll, berättandeform och 

disposition i programmet. Därefter ser vi till hur de tekniskt sett producerar programmet 

och väljer att paketera det, med hjälp av bildvinklar, bildkompositioner, rekvisita, 

ljussättning och scendekor. I det sista stycket ser vi till hur de framstår i förhållande till 

publiken, med variabler som etnisk mångfald, könsfördelning etc.  

 

Vi genomförde alltså analyserna genom att se programmen utifrån tre olika punkter.  

1. Innehåll i programmet 

2. Konstruktion av programmet  

3. Målgrupp/Publik 
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6.1 Ordlista TV-produktion 

Skärpedjup - Det avstånd mellan den närmaste och den bortersta punkten i motivet som 

återges skarpt. Stort skärpedjup ger skärpa på allt i bilden, ett litet skärpedjup ger skärpa 

på endast någon del av bilden. 

Färgtemperatur - Anger, i Kelvin, färgen på ljuset från en ljuskälla. Betydelsefull när man 

blandar naturligt och artificiellt ljus. Ljuset ute har en kall, blå färg medan glödlampor 

har en varm, röd färg. Vanligtvis skiljer man mellan inomhus- (3 200 K) och utomhusljus 

(5 600 K). 

Panorering - Att med kameran följa en rörelse, från vänster till höger eller tvärtom. 

Tiltning - Att med kameran följa ett motiv vertikalt, uppifrån och ner eller tvärtom. 

Åkning - Förflyttning av kameran i sid- eller djupled i förhållande till motivet. 

Zoomning - Att göra brännvidden på objektivet längre eller kortare, som med andra ord 

ger större respektive mindre förstoring. Regeln är alltså: ju längre brännvidd, desto större 

förstoring. 

Närbild - En tät bild på exempelvis ett ansikte. Närbilder innehåller i regel få detaljer 

vilket gör att handlingen koncentreras till motivet, och inte det som finns runt omkring. 

Kan kännas personligt och nära vid filmning av människor. 

Halvbild – Utesluter en del av kroppen, exempelvis från midjan och upp mot huvudet. 

Det mest använda bildutsnittet när det gäller människor, som också "avskärmar" 

bakgrunden och det som finns runt omkring. Kallas ibland också bröstbild, vilket består 

av en något snävare inramning. 

Helbild - Ramar in huvudmotivet, till exempel från huvud till fötter på en person, vilket 

gör att motivet urskiljer sig från bakgrunden. 

Översiktsbild/Vidbild – Bild över hela platsen där handlingen pågår. Finns en mängd 

andra namn på detta utsnittet (etableringsbild, miljöbild, totalbild etc), men alla handlar 

om att visa miljön handlingen utspelar sig i. 

Kameravinkel/Perspektiv - Kamerans position i höjdled i förhållande till motivet. Man 

brukar prata om normalperspektiv (ögonhöjd), grodperspektiv (från marken) och 

fågelperspektiv (från ovan). 

Monitor – Kontrollmottagare för bild. Brukar allmänt kallas "TV", men skillnaden är att 

en monitor saknar mottagare för TV-signaler. Används för titt i t ex studion. 

 26

http://www.voodoofilm.org/ordlista/term/Kelvin


Vinjett – En typ av programpresentation, till exempel inledning av ett TV-program. Ofta 

med en tillhörande karaktäristisk musikslinga.22

Bumper – Som en vinjett fast kortare, för att presentera en programpunkt.  

 

6.2 Analys Nyhetsmorgon  

Vi studerade programmet Nyhetsmorgon i TV4 under en torsdag och fredag. 

 

Torsdagen den 10 maj 2007, 05.59 – 09.55. Redaktör var Leif Östman och Lotta Folcker, 

bildproducent Tomas Wagner, programledare Annika Hagström och Steffo Törnqvist.  

 

Fredagen den 11 maj 2007, 05.59 – 09.55. Redaktör var Lotta Folcker, bildproducent 

Tomas Wagner, programledare Jenny Östergren och Steffo Törnqvist.  

 

6.2.1 Innehåll 
Vi började med att studera innehållet i programmen, dvs vilka ämnen som togs upp och 

hur mycket utrymme de fick. Nedan beskriver vi kort innehållet och vilka som 

medverkade, vi har inte gjort ett utförligt synopsis med information om när det bryts för 

reklam och nyheter, utan fokuserar istället främst på de olika programpunkterna. 

 

Torsdag 

Torsdagens sändning börjar med att programledarna hälsar välkomna och berättar vad 

som kommer att tas upp i programmet. Därefter blir det trav och sen kommer 

programledarna in ytterligare två gånger mellan reklampauser och nyheter och berättar 

vad som ska tas upp i programmet (påannonserar dagens ämnen). Efter det blir det ett 

inslag, ”Middagstipset”, som är en återkommande del inom programmet. Där lagar en 

kock en rätt, och visar och berättar hur han går tillväga. I slutet av inslaget visas även en 

text med receptet. Medverkande: Stefano Catenacci som är kökschef på Operakällaren. 

 

                                                 
22 http://www.voodoofilm.org/ordlista/ 
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Programledarna kommer in igen och berättar vad som ska tas upp i dagens program, 

denna gång lite mer ingående än förut och rörliga bilder visas även till en del av ämnena. 

Därefter diskuteras en match mellan Sverige – Slovakien, med Anna Jernberg Carlson, 

som är sportjournalist på TV4 Sporten. De pratar även kort med dagens musikgäst, 

David Pagmar (Mt Mardier) och visar en kort sekvens av den bandade repetitionen då 

han spelade tidigare samma morgon.  

 

Därefter förs en diskussion kring droganvändande bland politiker. Medverkande: Alice 

Åström (v) vice ordförande vänsterpartiet, Björn Fries Regeringens narkotikasamordnare 

och Johan Pehrson ledamot socialutskottet. Sedan visas ett inslag om en ny bok av Robert 

Fisk, korrespondent mellanöstern. Programledarna kommer in igen och påannonserar 

kommande händelser i programmet. Efter det genomförs en telefonintervju med Mats 

Näslund, lagledare Tre Kronor, gällande hockeylagets chanser i en match. 

 

Efter det genomförs en intervju med författaren Jonas Modig, angående hans nyutkomna 

bok ”Annandagar”. Den handlar om hur det var att förlora en närstående i 

tsunamikatastrofen i Thailand annandagen 2004. Programledarna påannonserar vad som 

ska tas upp i programmet. Därefter blir det livemusik i studion med bandet ”Mt 

Mardier” som spelar. 

 

Efter det är det dags för ”Filmtipset”, då pratar programledarna med Cicci Renström 

Suurna som recenserar filmerna ”Blades of glory” och ”Andra halvlek”. Därefter är det 

dags för dagens vinnare att skrapa triss, sen blir det mer livemusik med Mt Mardier. 

Därpå följer en intervju som handlar om spets, med anledning av en spetsutställning på 

Nordiska Museet. Medverkande: Maria Regazzoni Rapp; utställningsproducent 

Nordiska Museet, Ida Sjöstedt; designer.   

 

Middagstipset går i repris igen, och sen puffar Malou von Sivers för sitt program ”Efter 

tio”. Efter det blir det en intervju med ”Robinson-Mirre”, Mariana Hammarling som är 

frisör och konsulent och har varit i Kina för att lära ut västerländsk frisörkonst. Hon visar 

även olika sorters flätor på en docka i studio, och stillbilder från besöket i Kina visas. 
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Fredag 

Fredagens sändning börjar med att programledarna hälsar välkomna och berättar vad 

som ska tas upp i programmet. De kommer in två gånger till och påannonserar dagens 

ämnen, innan programmet börjar ”på riktigt”. De börjar sedan med att prata om hur man 

blir av med mördarsniglar, och uppmanar tittarna att maila in sina tips, för att sedan 

kunna återkomma till ämnet senare i programmet med tips från tittarna.  

 

Sedan träffar de stjärnkocken Mattias Dahlgren som ska öppna en ny restaurang i 

Stockholm. Det genomförs en intervju med honom medan han lagar mat. Mitt i intervjun 

tar de in meteorologen Peter Kondrup, som kort får kommentera vädret. Därefter 

diskuterar de hur lagstiftningen fungerar gällande virtuella pedofiler i virtuella världar 

på nätet. Medverkande: Johan Hedberg; Second Sweden (en svensk värld inom den 

virtuella världen Second Life) Tomas Boström; ECPAT. 

 

Bandet ”Standfast” spelar live i studion och intervjuas därefter om sin musik. Efter det 

får kocken Mattias Dahlgren svara på tittarfrågor angående mat. Därefter återkommer de 

till ämnet mördarsniglar, och en intervju där de pratar om sniglarna genomförs med Bert 

Gustavsson, som är intendent på Naturhistoriska Riksmuseet. Efter det visas ett inslag 

om utländska kvinnors möjlighet till att komma till Sverige för att göra abort. Sedan 

besvaras fler tittarfrågor av kocken Mattias Dahlgren, samtidigt som han lagar mat i 

studion. Efter ett tag plockar de även in vinexperten Bengt Fritiofsson i studion och 

samtalet. Han berättar om en ny produkt på marknaden, Björksavsvin, som de även 

provsmakar och kommenterar. Grafik med namn på vinet och Systembolagets 

beställningsnummer visas.  

 

Därefter är det dags för ”Nyhetspanelen”, som diskuterar olika nyheter:  

• Göran Perssons yrkesval i och med hans nya PR-jobb. Ett kort säg från Göran 

visas.  

• Tony Blairs avgång. 

• The Arks kommande medverkan i Eurovision Song Contest. 
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Medverkande i Nyhetspanelen är Stig-Björn Ljunggren statsvetare, Lena Mellin politisk 

reporter Aftonbladet, Marie Söderqvist Tralau samhällsanalytiker 

 

Efter det provsmakar programledarna och Bengt Fritiofsson maten som har lagats, och 

Fritiofsson ger fler vintips. De pratar även mer med Mattias Dahlgren om den nya 

krogen som han ska öppna. Därefter träffar de Nyhetsmorgon Lördag och Söndags 

programledare Lasse Bengtsson och Tilde de Paula, som får berätta vad de ska ta upp i 

sina program under respektive dag. Därefter puffar Malou von Sivers för sitt program 

”Efter tio” som börjar direkt efter programmet.  

 

För att sammanfatta stycket om programmets innehåll, tycker vi att Nyhetsmorgon har 

en bra blandning mellan högt och lågt, dvs tyngre ämnen som nyhetshändelser och 

aktualiteter varvas med lite lättare underhållning som exempelvis musikgäster eller 

matlagning i studion. De varierar även formen för berättandet, genom att använda både 

debatter mellan berörda parter, intervjuer eller personligt/professionellt tyckande från 

olika paneler eller experter inom specifika områden. Exempelvis ”Nyhetspanelen” och 

”Filmtipset”.  

 

De återkommer och återkopplar ofta till en del ämnen under programmets gång. De 

återanvänder även gäster ibland, t ex TV-kocken som är på plats i studion för att berätta 

om sin nya restaurang, lagar även mat i studion och svarar på tittarmail angående 

matlagning. Många gånger berättar programledarna bara flyktigt om programpunkterna, 

för att locka tittare till att stanna kvar efter reklampausen. Vid vissa tidpunkter som 

exempelvis efter ”Nyheterna” kommer programledarna också bara in under en kort 

stund för att påannonsera vad som kommer längre fram i programmet, efter 

reklampauserna.  

 

De har mycket interaktion med tittarna, som kan vara med och påverka programmet mitt 

under sändningen genom att maila eller ringa in. Redaktionen och programledarna ger 

dem även utrymme att vara med och påverka direkt, mitt under sändning. Detta gör att 

programmet känns fräscht och uppdaterat, och som att det skapas i samverkan med 
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publiken och deras frågor och synpunkter. Vi tycker även att det är många bildvänliga 

ämnen med i programmet, som exempelvis matlagning i studion och frisören Mariana 

Hammarberg som visar frisyrer på en docka, något som är en förutsättning för TV-

mediet. 

 

6.2.2 Konstruktion av programmet 
Studion upplevs av oss som tittare som ganska stor och ljus. Det är ett öppet rum med 

både nyhetsdeskar, frukostbord och väderkarta under samma tak. Största delen av 

Nyhetsmorgon utspelas vid ett frukostbord. Bakom bordet finns en annan spelplats med 

två avlånga bänkar som står i 90 graders vinkel till varandra och en hylla med 

prydnadsföremål ovanför, som till viss del skärmar av mot nästa spelplats. I mitten står 

en hög fyrkantig bänk med kokplattor på. Nästa spelplats är en vit scen, i ett hörn med 

svarta väggar och ett antal tv-skärmar på väggarna. Detta står i stor kontrast till resten av 

studion. Spelplatsen med scenen används nästan enbart till framträdanden med 

livemusik.  

 

Sambandet mellan nyhetsdeskarna, morgonsoffan och väderkartan visas sällan, men 

ibland märker man att de alla är i en och samma studio. Det finns även en övervåning, 

men enligt det som vi har sett används den sporadiskt. Där står några fåtöljer och 

soffbord. Ibland har vi sett att den används av barnprogrammet ”Lattjo Lajban”, som 

sänds mitt under Nyhetsmorgon. 

 

Ljuset i studion är mjukt och karaktäristiskt för TV, med undantag för spelplats nummer 

tre som är lite mer ljussatt för teater eller musik. Färgerna i scenografin är väldigt ljusa, 

på väggarna är det främst vitt med inslag av trä. Färgtemperaturen/kalibreringen 

upplevs som ganska varm, vilket förstärker den i övrigt hemtrevliga känslan i studion. 

Ibland när programledarna pratar spelas även signaturmelodin, som vi tycker förstärker 

den trevliga stämningen.  
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På bordet framför sig har programledarna en grå laptop med TV4:s logotyp på. Vi tycker 

att datorn ger en känsla av att programledarna är ständigt uppdaterade om vad som 

händer i omvärlden, eftersom vi förutsätter att de har en Internetanslutning och kan 

surfa på diverse nyhetssajter. Det ger även en känsla av att de är i direktkontakt med 

tittarna, eftersom de har möjlighet att läsa tittarnas mail på den datorn. Förutom datorn 

står ett par vattenglas, några skålar samt papper och tidningar på bordet, vilket ger ett 

lite rörigt, men levande intryck eftersom de använder sig utav sakerna på bordet.  

 

Det händer många saker i studion hela tiden och det är många människor som rör sig 

både i fokus på bilden men också en del som syns i bakgrunden (Skärpedjupet är så pass 

kort att de personerna då inte är i fokus). Som mest sitter sju personer runt bordet 
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samtidigt. Detta tycker vi ger ett tempo till programmet som gör att det känns mer 

levande och aktivt. Då och då under programmets gång kommer det in en rulltext i 

nedre bildkant som berättar vad som ska hända senare i programmet och vid vilket 

klockslag. Även om det främst används till att hålla kvar tittarna förstärker det även 

tempot lite och ger en nyhetsmässig känsla, eftersom den typen av grafik är vanligare att 

se i amerikansk och brittisk media, som exempelvis nyhetsprogrammen i CNN och BBC.  

 

Oftast bildproduceras programmet med tre kameror, vid vissa musikframträdanden kan 

det dock tillkomma en fjärde kamera. (Detta är information som vi fått bekräftat på plats 

i studion av bildproducenten.) Samtliga kameror är bemannade, två av dem står på stativ 

och den tredje sitter på en kran. Programledarna visas många gånger tillsammans i 

samma bild, oftast i en halvbild. Oftast pratar de båda två med gästerna eller varandra så 

det känns naturligt att de visas tillsammans. Enstaka gånger delar programledarna på sig 

och sköter intervjuer på egen hand, det händer dock ganska sällan. Närbilder och 

halvbilder på personer i bild är oftast utan medvetna kamerarörelser, alltså stilla. 

Översiktsbilder av studion och närbilder på objekt på bordet görs oftast med en 

kamerarörelse (åkning, jibb (åkning i höjdled), zoom, panorering eller tiltning). Många 

gånger under puffarna, då programledarna sitter ensamma i studion och berättar vad 

som ska komma i programmet, zoomas bilden långsamt in på dem. Eftersom det inte 

händer så mycket annat i studion, och då det inte riktigt finns någonting annat att klippa 

till, ”håller” bilden längre om man zoomar istället för att låta den vara stilla. 

Vi tycker att kranen tillför väldigt mycket och gör bildspråket mer levande, dels genom 

att den lätt kommer åt andra perspektiv än det normala, ex fågel eller grodperspektiv, 

men främst genom att den göra många, mjuka kamerarörelser i sina bilder. 

Bildproducenten använder sig även ofta utav så kallade ”slutbilder”, dvs en bild som 

man kan vila på efter att programledarna har pratat klart och lämnat över till exempelvis 

reklam eller lokala sändningar. Det kan vara en närbild på en del av dekoren eller en stor 

åkning över studion. Detta är något som gör övergångarna från Nyhetsmorgon tydligare 

och även ”rundar av” de olika sjoken i programmet. 
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Vi upplever det som att bildspråket gör att vi tittare kommer ganska nära personerna i 

bild och blir inbjudna till samtalet. Dels genom många åkningar och zoomningar in mot 

frukostbordet, och dels genom att de för det mesta visas rakt framifrån i bild. Vi tycker 

även att frukostbordet verkar vara bra utformat för gästerna, de ser ut att sitta bekvämt 

och förhållandevis avslappnat. Ibland lutar sig personerna framåt med stöd på bordet, 

vilket även det bidrar till att vi som tittare känner oss inbjudna och med i samtalet. Vi 

tycker också att personerna sitter bra i förhållande till varandra för att exempelvis 

argumentera mot varandra, eftersom de sitter på egna stolar, trots att det är bredvid 

varandra och inte mittemot.   

 

Som vi nämnde tidigare under delen för programmets innehåll, är många av ämnena TV-

vänliga, eftersom rekvisitan eller föremål som gästerna har med sig ofta kan visas för 

tittarna, ex spets, mat och sniglar. Många gånger visas även bilder tagna utanför studion 

för att berika samtalet, och för att kunna visa det som det pratas om. Grafik används inte 

särskilt ofta i programmet, förutom den rullande texten i bildens nederkant innehållande 

programinformation eller e-post adress till redaktionen. De använder sig också utav ett 

antal korta programvinjetter vid övergångarna från ex ”Nyheterna”.  

 

Enligt vår informant har varken programledare eller gäster några särskilda krav när de 

gäller vilka kläder de får bära. Vi upplever programledarna som ganska ledigt och 

informellt klädda. Steffo har på sig en ganska ledig, beige kavaj och en vit skjorta utan 

slips på sig. Jenny har på sig en somrig klänning i grönt, rosa och vitt, som visar bara 

axlar. Hon har håret utsläppt och bär ganska mycket smink. Annika har en beige kavaj 

med vit blus under, och är vanligt sminkad.  

 

Samarbetet mellan programledarna fungerar för det mesta bra, men ibland avbryter de 

varandra eller pratar i mun vilket ger ett rörigt intryck för tittaren. Vi upplever det som 

att Jenny och Steffo har ett bättre samarbete än Annika och Steffo, som oftare avbryter 

varandra. Ibland ges även menande blickar, t ex då Annika en gång tar ordet från Steffo 

syns det tydligt att han blir irriterad. Det tror vi är ett resultat av att programledarna, 

som det verkar, får utrymme till att vara mer personliga och så att säga inte anamma en 
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konservativ programledarroll där man objektivt sköter intervjuer och leder programmet. 

Exempelvis lägger programledarna många gånger in personliga värderingar i 

påannonser och diskussioner och avslöjar delar av sina privatliv. Ex berättar Annika att 

hon bor på landet, och att Steffo kör en cabriolet. 

 

Atmosfären och tonen på programmet verkar bero en hel del på vilka som jobbar ihop, 

ett tydligt exempel är vid presentationen av gästerna. När Jenny och Steffo leder 

programmet använder de oftast bara förnamnen och presenterar ibland inte alls gästerna. 

Detta förmedlar en känsla av att de träffat gästerna tidigare och har en ganska 

avslappnad relation till dem. Under torsdagens sändning då Annika och Steffo är 

programledare tillsammans presenterar de oftast gästerna med både för och efternamn 

samt ibland även titel.  

 

Ett annat exempel på den avslappnade stämningen och relationerna i studion är när 

Jenny dricker björksavsvin ur Steffos glas, samma glas som även kocken och vinexperten 

druckit ur tidigare. Enligt vår förförståelse är detta något som man bara gör bland 

vänner, och det visar på en något familjär stämning bland dem som jobbar tillsammans 

framför kameran. Till viss del kan vi även tycka att det är kontroversiellt att göra detta i 

TV, där man kan tänkas ”censurera” sig själv och inte vara fullt så avslappnad, och det 

tycker vi visar på en öppenhet gentemot tittarna.  

 

Jenny och Steffo skojar överlag mycket med varandra under påannonseringarna. Det blir 

fel några gånger och då skrattar de åt det och kan rätta varandra. Det verkar vara väldigt 

bra stämning mellan dem, något som även kan upplevas som rörigt då de ibland pratar 

samtidigt. Under debatter å andra sidan har de ofta ett bra samarbete och samtalet är 

tydligt och programledaren ger ordet åt paneldeltagarna. Även under intervjuerna lyckas 

de varva snyggt och pratar inte i mun på varandra. En gång satt däremot Steffo och lekte 

med en snigel och Jenny fick sköta största delen av intervjun. 

 

Ibland tenderar det att bli internt och flamsigt i studion, vilket gör att tittaren inte alltid 

hänger med och ibland blir överrumplad. Många gånger blir det nämligen alltför röriga 
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eller hastiga övergångar till ”Vädret” eller ”Nyheterna” eftersom tiderna måste hållas, 

och man blir som tittare snopen över att programblocket så hastigt avslutas. Stämningen 

känns dock mer seriös och mindre uppsluppen under torsdagens sändning, vilket borde 

bero på att det är Annika och Steffo som jobbar ihop. Stämningen gentemot övriga 

kollegor på kanalen, som exempelvis meteorologen och nyhetsankare upplevs även den 

som avslappnad, vilket vi ser när de gör överlämningar och talar till alla med förnamn 

och bollar vidare på det som den andra personen sagt.  

 

Programledarna har lite synlig kommunikation med bildkontrollen, ett exempel på det är 

när de ska titta på stillbilder, och programledarna styr bildvisningen genom att säga att 

”Vi ska se om vi har en bild på det” och bilden kort därefter kommer upp i rutan. Om det 

blir ett tekniskt fel som programledarna också märker av, kan de ibland kommentera det 

och skoja bort det. Detta upplever vi tittare som att de försöker ta ner TV till en mer 

oglamorös nivå, det gör de även genom att okonstlat förklara i vilken monitor gästen ska 

titta och liknande. Vi upplever det som att de inte försöker göra TV-produktionen 

glorifierad eller pretentiös, ett annat exempel på det är när Steffo säger till en gäst som är 

köksmedarbetare, ”Det är nog en baggis att göra TV-program jämfört med att jobba i 

kök”. 

 

Programledarna lägger inte heller språket på en högtravande nivå, utan upplevs som 

naturliga i sitt sätt att prata. Steffo frågar när han inte förstår vad en gäst säger, och ber 

henne förklara eftersom hon använder fackspråk. Detta gör även att han hjälper till att ta 

ner intervjun till en oförstående tittares nivå.   

 

6.2.3 Målgrupp/Publik 
I detta avsnitt har vi studerat programmet (under två dagar) utifrån specifika 

demografifaktorer som fördelning över kön, ålder och etnicitet. Vi kan konstatera att alla 

personer i bild är ljushyade, både gästerna och de som representerar Nyhetsmorgon (alla 

programledare), med undantag av nyhetsankaret i ”Nyheterna” som är mörkhyad och 

syns i bild rätt ofta i samband med Nyhetsmorgon. Det är nästan alltid en kvinna och en 
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man som är programledare, och vi tror att gästerna främst väljs utifrån sin kompetens, 

men fördelningen är ganska bra även där när det gäller olika genus.  

 

Vi nämnde tidigare att eftersom programmet leds av en kvinna och en man tillsammans 

blir det naturlig en ganska bra balans mellan könen. Vi noterade däremot att det blev en 

lite ”grabbigare” stämning då männen lämnades ensamma, som exempelvis under 

vinprovningen då Törnqvist, Fritiofsson, och Dahlgren började skoja och skratta och 

stämningen upplevdes, i alla fall av oss kvinnliga tittare, som intern och ”grabbigare”. 

Samma sak händer lite senare i programmet då programledarna sitter med tre gäster 

varav en är man. Steffo erbjuder honom att smaka på björksavsvin och kommenterar 

smaken, medan kvinnorna vid samma bord för en diskussion om något annat.  

 

Under torsdagens program kan vi lyfta fram ett exempel då situationen är den omvända. 

Båda programledarna intervjuar en kvinna om spetshantverk, och Annika visar mest 

intresse för ämnet, medan Steffo intar en mer passiv roll. Detta tror vi främst har att göra 

med deras skilda intresseområden, men Annika säger ”det här är en idé att lyfta fram 

spetsen som kommer från er på Nordiska Museet. Vad är det ni vill säga med det, 

kvinnokraft? (skratt)”.   

 

Ena dagen representerar Östergren den yngre målgruppen, medan båda programledarna 

på torsdagen representerar den äldre. Östergren får även vid ett tillfälle presentera nästa 

ämne eftersom de ska prata om den virtuella världen ”Second Life”, som förmodligen 

inte intresserar Steffos generation desto mer. Han säger till och med, ”Nu har det blivit 

dags för… vadå? Ja, det där obegripliga”.   

 

TV4 är en kommersiell kanal finansierad av reklam, och ibland kunde vi notera några så 

kallade ”produktplaceringar” i programmet. När Fritiofsson ger sina vintips presenteras 

både märke och beställningsnummer på vinflaskorna. Man presenterar även gästerna 

med deras arbetsplats, ex tv-kocken från Operakällaren, producenter från Nordiska 

Museet. Mattias Dahlbergs nyöppnade restaurang nämns i programmet under både 

torsdag och fredag, trots att han bara medverkar som gäst under fredagens sändning. 
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Trisskrapet är även det ett tydligt exempel även om många anser att det också har ett 

underhållningsvärde.  

 

6.3 Analys Gomorron Sverige  

Vi studerade Gomorron Sverige i SVT under samma torsdag och fredag som vi studerade 

Nyhetsmorgon i TV4. 

 

Torsdagen den 10 maj 2007, 05.59 – 09.30. Redaktörer var Eva Gylling, Åsa Lundström 

och Anna Linnér Franzén. Bildproducent var Anders Isberg och programledare Helena 

Blomqvist.  

 

Fredagen den 11 maj 2007, 05.59 – 09.30. Redaktörer var Jenny Carlsson, Hélène Benno 

och Anna Linnér Franzén. Bildproducent var Mikael Olander och programledare Micke 

Leijnegard. 

 

6.3.1 Innehåll 
Vi började även den här analysen med att studera innehållet i programmen, dvs vilka 

ämnen som togs upp och hur mycket utrymme de fick. Nedan beskriver vi kort 

innehållet och vilka som medverkade, i kronologisk ordning. 

 

Torsdag 

Programledaren Helena Blomqvist börjar torsdagens sändning med att hälsa välkommen 

och berättar kort vad som ska tas upp i programmet. Det första ämnet som behandlas är 

Tony Blairs 10 år vid makten. Ett kort inslag visas för att ge information och bakgrund 

om ämnet och därefter gör Helena en intervju med Urban Ahlin (s) som är 

riksdagsledamot. En telefonintervju genomförs även med Bert Sundström, som är en 

utrikeskorrespondent på plats i London.  
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Sedan diskuteras det kring ämnet kortbedrägeri och säkerhet, samtidigt som förklarande 

grafik visas. Medverkande: Dick Malmlund säkerhetschef Svensk Handel, Folke Höjmar 

ordförande Kortanvändarnas Riksorganisation, Kjell Hedman vice VD Swedbank.  

 

Därefter pratar Helena med Elisabeth Höglund, som är inrikespolitisk kommentator, 

gällande gruvkonflikten inom LKAB. Nästa ämne handlar om att få missfall eller för 

tidigt födda barn som dör, med fokus på sorgen över att förlora ett ofött barn. 

Medverkande: Marcus Birro författare, Karin Säflund socionom och forskare.  

 

Sedan ger Göran Everdahl, som är filmrecensent, recensioner på ett antal filmer, bland 

annat ”Blades of Glory”. En repris på morgonens diskussion om kortbedrägerier visas, 

och sedan en repris på morgonens diskussion om Tony Blairs avgång. Slutligen görs en 

gemensam avrundning på morgonen med Gomorron Sverige, nyheter, sport, ekonomi 

och väder där alla kort får kommentera vad som hänt och vad som kommer att hända 

sen.  

 

Fredag 

Programledaren Mikael Leijnegard börjar fredagens sändning med att hälsa välkommen 

och berättar kort vad som ska tas upp i dagens program. Första ämnet som behandlas är 

”folkaktier”. Regeringen vill sälja ut aktier i statliga bolag för att stabilisera dem och 

koncentrera sig på andra saker. Medverkande i debatten är Elisabeth Tandan; VD 

Aktiespararna, Mats Odell; (kd) finansmarknadsminister, Anna Trane; ekonomisk 

kommentator. 

 

Därefter diskuteras det om snus är farligt eller inte, eftersom att motsatta slutsatser har 

dragits av samma forskningsrapport och det utreds. Medverkande: Göran Pershagen; 

Professor Karolinska institutet, Ann Post; Tobaksavvänjare Stockholms läns landsting. 

Efter det görs en telefonintervju med Mats Näslund, som är lagledare för Tre kronor, och 

de diskuterar landslagets chanser i VM. 

Sedan är det dags för ”Nyhetspanelen”, som diskuterar följande ämnen:  

• Droger bland politiker (pga Fredrik Federleys uttalande i pressen)   
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• Tony Blairs avgång 

• Göran Perssons nya PR-jobb  

• Gruvarbetare i LKAB som strejkar 

Medverkande i Nyhetspanelen: Mikael Tornving; komiker, Tomas Idergard; 

samhällsanalytiker United Minds, Ursula Berge; chef Akademikerförbundet SSR.  

 

Nästa ämne är The Ark:s medverkan i Eurovision Song Contest, och en intervju 

genomförs med två medlemmar från The Ark, angående deras chanser i tävlingen. Detta 

görs via en direktlänk från Finland. Medverkande: Fredrik Eklund; nöjesreporter, Mikael 

Jepson; The Ark, Sylvester Schleger; The Ark. Fredrik Eklund gör även en intervju med 

Tomas Lundin som är kommentator från finska TV-kanalen YLE.  

  

Därefter är det dags för ”Nöjespanelen” att diskutera följande ämnen  

• Eurovision Song Contest  

• Justin Timberlake kommer till Sverige, VIP biljetter kostar 4000 kronor/st.  

• Mat 

• Personligt vårmode, gästerna har fått ta med sig varsin sak att visa  

Medverkande: Karolina Fjellborg; krönikör, Kjell Eriksson; programledare SR , Jessika 

Gedin; frilandskribent. 

 

Efter det påannonserar programledaren Mikael A-ekonomi. Och slutligen görs en 

sammanfattning med Mikael, nyheter, sport, ekonomi och väder och avrundar 

morgonen. 

 

För att sammanfatta innehållet i programmet, kan vi säga att majoriteten av ämnesvalen 

är seriösa och aktuella, och vissa av dem även djupa och engagerade (ex att förlora ett 

barn). Störst fokus i programmet läggs på nyhetshändelser, även om det ibland blandas 

upp med exempelvis det lite lättsammare ”Nöjespanelen” under fredagens sändning. 

”Nöjesnytt” är även en programpunkt som lägger fokus på nöjesnyheter, men vi har valt 

att inte studera det i denna undersökning, det bör i alla fall nämnas eftersom det kommer 
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in som en del av programmet. Fredagens program känns överlag mer nöjesinriktat och 

lättsammare än torsdagens.  

 

Alla ämnen behandlas i olika sjok, dvs man återkommer inte till dem senare i 

programmet för att återkoppla, däremot kan debatterna eller intervjuerna repriseras 

senare under samma program. Gällande formen för berättande, upplevde vi att det var 

fler debatter och diskussioner än regelrätta intervjuer med personer. Ämnena fick 

mycket trovärdighet genom direktlänkarna, t ex till Finland och London.  

 

6.3.2 Konstruktion av programmet 
Trots att studion är inredd i varma färger som rött, blått och gult kan den ibland ändå ge 

ett mörkt helhetsintryck. Detta varierar lite beroende av var gästerna är placerade och 

vilken typ av kläder de har på sig. Ett stort fönster, med korridor och ytterligare ett 

ytterfönster som visar miljön utanför studion, fyller upp en stor del av bakgrunden. En 

grå u-formad soffa med tillhörande träfärgat soffbord finns i ena delen av studion och 

det är där den största delen av programmet utspelas.  

 

Helhetsintrycket av scenografin vid soffan är stilrent och fint. Även om den spelplatsen 

är mysigt inredd, med kuddar, blommor och liknande, känns den ändå inte riktigt 

hemtrevlig och bekväm eftersom att alla saker känns utplacerade då de sällan används 

av de medverkande. Längre människor upplevs dessutom sitta något obekvämt i soffan 

vilket gör deras framtoning en aning stel. Ibland upplevde vi att gästerna var obekväma 

eller osäkra, och då kändes avståndet till programledaren för långt för att han eller hon 

skulle kunna hjälpa dem och lugna ner dem. Då gästerna argumenterar mot varandra 

och sitter tätt ihop i soffan upplevs situationen som något obekväm och onaturlig, i 

jämförelse med om de skulle sitta på en egen plats i stället för att dela soffa.   

 

Den andra spelplatsen är vid ett högt ståbord i en annan del av studion med en stor 

plasmaskärm i bakgrunden. På varsin sida om plasman finns två stycken skärmar i en 

flammig färg med blandning av gult, grått, grönt och rött. Vid den här spelplatsen står 

programledaren oftast ensam eller med enbart en gäst. Nyheter och väder sänds även de 
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ifrån samma studio, men det sammanhanget visas inte förrän i slutet av programmet då 

alla medverkande sammanfattar dagens sändning.  

 
 

Ljussättningen är mjuk, jämn och ganska karaktäristisk för TV. Till bildproduktionen 

används mellan 3 och 4 kameror, där tre av dem står på stativ på golvet (bemannade) och 

en är en rörlig takkamera (som styrs från bildkontrollen och används sporadiskt av det 

som vi har sett). Denna information har vi fått bekräftad på plats genom ett studiebesök i 

SVT:s studio.  

 

Vid helbilder på soffan görs många gånger en liten åkning i sidled, de andra två 

kamerorna står oftast still, eftersom de mest håller närbilder på programledare 

respektive gäster, men kan även de göra små åkningar någon enstaka gång. Bildutsnitten 

och bildkompositionen varierar ganska mycket emellanåt vilket gör bildspråket 

omväxlande, men det är olika beroende vem som är bildproducent. Oftast är 

bildproduktionen stilren, ”korrekt” och påminner om liknande program i SVT.  

 

Vid soffan fyller scenografin ut bra i alla bilder, dvs alla bilder på gäster och 

programledare har någon form av scenografi i bakgrunden. Oftast visas bilder till det 

som man pratar om (tagna utanför studion, på fält) samt även förklarande grafik om det 

är ett krångligt ämne. Vi upplever det som att redaktionen lägger ner tid och resurser på 

programmet, och att det är väl genomarbetat, exempelvis genom att de har en direktlänk 
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från Helsingfors med anledning av Eurovision Song Contest, samt en direkt/live 

telefonintervju med en korrespondent i London med anledning av Blairs avgång.  

 

Vid övergångarna inom Gomorron Sverige (inte mellan programmet och Rapport) 

används ofta så kallade ”bumprar” med grafik, musik och bilder. Till skillnad från 

konkurrenten TV4 använder de sig inte utav så kallade ”slutbilder”. Ibland kommer det 

även in bumprar och puffar för vad som kommer längre fram i programmet. En rullande 

text med vad som sker eller komma skall används ibland, och visas då i nederkant av 

bilden.  

 

Ibland frångås programmets typiska form, exempelvis genom att det spelas 

hårdrocksmusik i en bumper, utan att det har med ämnet att göra. ”Nyhetspanelen” 

presenteras under klämkäck musik och med en extern berättarröst, vilket också frångår 

stilgreppet i programmet och ger en känsla av talkshow. Dessa stilbrott gör att vi 

upplever inslagen som fristående från programmet och att rytmen blir ojämn vilket gör 

att man hajar till som tittare och blir lite fundersam. Detsamma gäller ett avsnitt i 

programmet som kallas för ”Chatta med böcker”. Efter en bumper får vi se olika urklipp 

med bokrecensioner, det är väldigt förvirrande och syftet med inslaget framgår inte, 

eftersom det bara klipps hastigt mellan olika recensenter och inslaget inte presenteras 

ordentligt. Vid ett annat tillfälle används även en bumper till att puffa för ett moment 

som kommer senare i programmet, men som tittare uppfattar man det som att det är det 

som kommer härnäst. 

 

När det gäller programledarnas klädsel, har de hjälp av stylister, men de enda reglerna 

från redaktionen är mest fokuserade på att kläderna ska vara hela och rena. Micke har på 

sig en blåvit randig t-shirt med kavaj och jeans. Han har en lockig, ganska busig frisyr. 

Helena har en blå dräkt och rött lockigt hår, frisläppt men ordnat. Kläderna känns 

stilrena och stjäl ingen uppmärksamhet. De äldre gästerna som deltar i programmet är 

ganska strikt klädda i dräkter eller kostym, de kläderna har gästerna dock valt själva.  
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Programledarna intar en ganska klassisk programledarroll, med mer fokus på journalism 

än underhållning. De blir sällan personliga, varken gentemot gästerna eller mot tittarna 

De båda talar förhållandevis sakligt, men tenderar att lägga språket på en högre nivå än 

jämförelsevis TV4. De presenterar gästerna med både för och efternamn och ibland även 

titel. Micke tilltalar ibland gästerna med både för och efternamn. 

 

Då ”Nöjespanelen” kommer in upplevs stämningen bli mer avslappnad, människorna är 

yngre och pratar mycket. Det är bra flyt i samtalet, programledaren Mikael lägger sig inte 

i förrän det tystnar. Under diskussionen intar han ibland en passiv roll i samtalet, och 

lägger inte in så mycket egna värderingar trots att han skulle kunna göra det med tanke 

på ämnet Eurovision Song Contest. Under samtalet visar de samtidigt bilder av the Arks 

spelning, och fortsätter samtalet över bilderna, detta gör det svårt för tittaren att hänga 

med i samtalet eftersom de inte kommenterar själva bilderna utan pratar om annat 

gällande Eurovision Song Contest.  

 

När vi jämför de båda programledarna från torsdagen och fredagens program med 

varandra upplevs Helena som naturligt intresserad av diskussionerna, medan Mikael 

känns mindre påläst och mer beroende av manus. Helena känns även vassare och mer 

seriös än Mikael eftersom han ibland upplevs som lite nonchalant eller arrogant, ex då 

han vid ett tillfälle säger att folk kommer tro att de tittar på TV4 eftersom att de pratar så 

mycket om mat. Vid ett annat tillfälle berättar han att han på uppmaning av 

marknadsavdelningen måste säga ”Eurovision Song Contest” och inte något annat namn 

på tävlingen, men säger att det kan man göra ändå.  

 

Atmosfären i studion och bland de medverkande i programmet tycker vi är ganska 

saklig, professionell och trovärdig. Däremot tenderar det att bli lite stelt, dels på grund 

av att personerna i bild många gånger inte ser ut att sitta bekvämt och vara avslappnade, 

men även eftersom programledarna har en saklig och objektiv framtoning gentemot 

tittare och gäster, och eftersom det bara är en programledare som leder programmet. 
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6.3.3 Målgrupp/Publik 
I detta avsnitt har vi studerat programmet (under två dagar) utifrån specifika 

demografifaktorer som fördelning över kön, ålder och etnicitet. Vi kan konstatera att alla 

personer i bild är ljushyade, både gästerna och de som representerar Gomorron Sverige. 

Under torsdagen leds programmet av en kvinna och under fredagen av en man.   

 

De flesta gästerna är där i egenskap av VD, minister, professor eller kommentator. De 

som medverkar i ”Nöjespanelen” är där i egenskap av frilansskribent, programledare i 

Sveriges Radio etc. Detta ger intrycket av att programmet och redaktionen är seriösa 

eftersom de lyckas få dit högt uppsatta personer och ”elit”, men den vanliga människan 

representeras sällan. Detta reflekteras även i språket, som läggs på en högre nivå som 

ibland känns högtravande, och programledaren hjälper inte alltid till och ber dem 

förtydliga när de använder fackspråk.  

 

6.4 Sammanställning av fokusgrupper 

Vi har valt att genomföra våra intervjuer i två fokusgrupper, med fyra deltagare vardera. 

Vår ambition genom att skapa två, av varandra oberoende grupper, var att få en så bra 

spridning på människor som möjligt med avseende på bakgrund, utbildning, kön och 

ålder. Men det var även att ge ett mer utförligt forskningsresultat, genom fler åsikter och 

två olika forum för diskussion inom ämnet. För att sätta ihop grupperna kontaktade vi 

bekantas bekanta, men med tanke på att intervjun skedde mitt i sommaren var vi 

begränsade till att ta alla som kunde ställa upp, vilket blev åtta stycken deltagare med en 

variation i ålder från 20 år upp till 70. 

 

Vi började intervjun med att visa en sekvens på 15 minuter av varje program, för att 

därefter diskutera kring programmen utifrån olika punkter som exempelvis scenografi, 

innehåll, gäster och programledare. Ena gruppen fick börja med att se Nyhetsmorgon 

först och sen Gomorron Sverige, i den andra gruppen visade vi programmen i omvänd 

ordning. Vi modererade hela samtalet utifrån de frågor som vi ville ha svar på. När vi 

såg att samtalet i gruppen flöt på, lät vi diskussionen fortsätta utan avbrott med frågor, 

men såg ändå till så att samtalet höll sig inom rätt område. 
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Grupp ett bestod av tre kvinnor och en man i åldrarna 22-70 år, det var bara en av 

deltagarna som aktivt tittade på morgon-tv medan de andra tittade sporadiskt. Grupp 

två bestod av tre kvinnor och en man i åldrarna 23-52 år, där ingen av deltagarna tittade 

speciellt ofta på morgon-tv. Alla deltagarna i båda grupperna hade dock god kännedom 

om både Gomorron Sverige och Nyhetsmorgon. Grupp ett var överens om att TV4:s 

program var bäst och Grupp två tyckte bäst om SVT:s.  

 

6.4.1 Behovet av morgon-tv 
Genom att tolka svaren vi fick av respektive grupp har vi försökt förstå vilken funktion 

som morgon-tv fyller för tittarna. Även om många i grupperna säger att de inte tittar på 

programmen, har de flesta starka åsikter om programmen, exempelvis vilket som är bäst 

och hur programmen är och framställs. Detta har vi även märkt i vår bekantskapskrets 

då vi nämner vårt val av ämne till uppsatsen, och de flesta då spontant uttrycker sina 

åsikter om programmen och vilket utav dem som de föredrar.  

 

Majoriteten i fokusgrupperna verkade tycka att morgon-tv fyller störst funktion som 

sällskap till frukosten eller som något, som i likhet med radion, står på i bakgrunden 

medan andra sysslor utförs. En del såg dock programmen som en uppdatering inför 

dagen med nyheter, debatter och väder. De flesta i grupperna såg det även som en form 

av lyx att se morgon-tv eftersom att det oftast är något som inte hinns med under 

veckorna, då man jobbar eller går i skolan. I de fallen (under veckodagarna) såg man 

även på morgon-tv mer som ett passivt tidsfördriv än en aktiv handling.  

 

De flesta ansåg att själva behovet av morgon-tv mer var skapat av media än av oss tittare, 

och kanske även att vi snarare tror att vi behöver det än verkligen gör det. I grupp ett 

trodde man även att mediabranschen har skapat det behovet för att sälja fler tv-

apparater, t ex till köket. En del såg även på morgon-tv som ett alternativ till andra 

medier som morgontidningar och radio, vilket visar på att det fyller ett behov av 

nyhetsuppdatering, och alltså fungerar som en källa till information. Man ansåg det ändå 

vara viktigt att variera sina mediekällor, och att intresset för olika medier kunde växla 
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från en dag till en annan. Vi tolkar det som att fokusgruppen anser att olika sorters 

former av media (tidningar, tv, Internet och radio) både behövs och kompletterar 

varandra.  

 

I jämförelse med andra medier som används på morgonen verkar radion vara en stor 

konkurrent, förklaringen tyckets enligt en del ligga i att det krävs mindre att enbart 

lyssna istället för att både lyssna och titta. Å andra sidan upplever vi det som att morgon-

tv ibland och till viss del fyller samma funktion som radion, i och med att den kan stå på 

i bakgrunden medan andra sysslor utförs (den blir ett såkallat bakgrundsmedium). När 

fokusgruppen fick spekulera om framtiden verkade de tro att morgon-TV är på 

upphällningen, eftersom mediasamhället hela tiden förändras, och det dessutom i snabb 

takt. Ett exempel är att många av de yngre idag gör sin nyhetsuppdatering via Internet.  

Innan vi genomförde intervjun med fokusgrupperna trodde vi att reklampauserna, som 

enbart finns i TV4, var uppskattade för att man då fick naturliga pauser och kunde gå 

iväg för att borsta tänderna och liknande. Det verkade dock inte vara något som 

fokusgrupperna hade tänkt på eller direkt höll med om. Vissa tyckte att reklampauserna 

enbart är störande, och hävdade att TV4 därför måste vara bättre än SVT för att man trots 

reklamavbrotten ska välja att se deras program. Andra brydde sig inte om reklampauser 

utan tycker att man har vant sig vid dem. En tredje tyckte att man ändå kunde hitta 

liknande pauser i SVT trots att de inte har reklam, exempelvis om det visades A-ekonomi 

och man inte var intresserad av det.  

 

Vi tolkar det även som att bägge fokusgrupperna ansåg att både SVT:s och TV4:s 

program behövs för att tillfredställa alla sorters tittare. Ibland kan även samma tittare 

titta på bägge programmen och så att säga ”zappa” mellan kanalerna. Det tolkar vi som 

att för somliga tittare kompletterar programmen varandra. Framförallt tror vi, utifrån de 

analyser vi gjort, att bägge programmen behövs, på samma tid, för en positiv 

konkurrenssituation.  
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6.4.2 Innehåll 
Utifrån de två 15 minuters sekvenser som vi visade av de båda programmen, 

konstaterade bägge fokusgrupperna att TV4 var mer intressant att titta på. De som i 

vanliga fall föredrog SVT var ändå noga med att understryka att de gjorde det, men 

kunde medge att i detta specifika fall hade TV4 lyckats bättre. Deltagarna tyckte att TV4 

hade ansträngt sig för att hitta alla relevanta och aktuella personer vid en diskussion runt 

sport, och som främst gällde en speedway olycka. TV4 hade bland annat Tony 

Rickardsson och Lasse Anrell i studion och SVT hade sina egna sportjournalister. 

  

När det gäller dagordningen och innehållet i bägge programmen upplever vi det som att 

båda grupperna tyckte att SVT och TV4 oftast är ganska lika och många gånger berör 

samma ämnen, i stort sett på samma tid. Det har vi även kunnat konstatera i våra 

analyser av programmen, och tror att detta är en naturlig följd av att de båda är program 

som syftar till att fördjupa sig inom aktualiteter och nyheter. Skillnaden mellan 

programmen anser vi istället ligger i hur de båda programmen väljer att förmedla 

innehållet.  

 

En av deltagarna tycker att det är kännetecknande för TV4 att ta upp alla nyheter och 

dagsaktuella ämnen på ett mer lättsamt sätt. Deltagaren menar att det ger en mjukstart 

på morgonen, vilket somliga tittare nog föredrar framför en tung nyhetssändning om 

krig och våld, där vi tolkar det som att deltagaren menade att det är mer troligt att hitta 

på SVT.  

 

”Det känns lite som fyrans grej, intressanta ämnen men mera lättillgängligt, 

mjukstart. Jag känner just på morgon så vill man inte direkt på morgonen ha en 

tung nyhetssändning om våld och krig utan komma igång med mjukstart.”  

 

I och med att SVT, som vi upplever det, inte satsar lika mycket på ren underhållning som 

TV4 (exempelvis musikgäster, matlagning och trisskrap), tror vi att SVT även blir tyngre 

att titta på genom att de många gånger kan och väljer att gå djupare i de olika ämnena.  
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”TV4 känns lättare att se, det är så tungt på ettan, det är så lite runt i kring, det är något helt 

annat”. 

 

Variationen mellan seriösa, tunga diskussioner och ämnen, kontra de lättare 

underhållningsdelarna i TV4:s program verkar tilltalande för några som menar att det är 

en bra kombination. Andra deltagare tycker att det blir för mycket trams i TV4, och 

menar att SVT har mer substans i sitt program. ”De har ju det här med triss, det är ju 

inget livsviktigt”. (Deltagaren pratar om Nyhetsmorgon) 

 

Interaktionen med tittarna skiljer sig också åt ganska mycket mellan de olika 

programmen. Deltagarna i fokusgrupperna verkar vara överens om att man som TV4:s 

tittare får en känsla av att kunna påverka programmen mer än på SVT. På TV4 har man 

ofta inslag där tittaren kan ringa eller maila in åsikter, förslag eller frågor till programmet 

vilket vi inte alls har sett i SVT. 

 

6.4.3 Intryck av programmens utseende 
Det var bara en av våra gruppdeltagare som regelbundet tittade på morgon-tv, vilket 

innebär att personen tittade varje morgon. Denna deltagare valde Nyhetsmorgon av den 

anledningen att stämningen i TV4 studion upplevs som mer uppsluppen, och att det är 

lättare att titta på och hänga med i TV4. Detta är något som vi har märkt är en 

genomgående åsikt i bägge grupperna. De flesta anser att fyran har en ljusare och mer 

”hemtrevlig” ton i sin scenografi och paketering av programmet, medan SVT istället 

upplevs som stelare och kallare. 

 

”Jag tycker det var mycket skönare att titta på Fyran, ljusare, trevligt att 

man sitter kring ett runt bord, det känns mer som att alla sitter och 

resonerar med två programledare så är alla med. Men på SVT kändes det 

mer som att programledarna intervjuar gästerna, det var mörkare.”  

 

Den uppsluppna stämningen i TV4 menar deltagarna speglas i hur interaktionen mellan 

programledare och gäst i respektive kanal är. De flesta tycker att det många gånger 
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känns mer som ett naturligt samtal än en intervju på TV4, där bägge parter är 

avslappnade som om de skulle ha umgåtts en stund innan.  SVT känns mer stelt och 

yrkesprofessionellt i den bemärkelsen att programledaren inte blir för personlig och 

samtalet förs till stor del som en regelrätt intervju. Vi återkommer till detta och utvecklar 

under stycket märkt ”Programledarna”.  

 

En del i gruppen anser att SVT:s program är tungt att titta på, och kräver ett mer aktivt 

tittande än TV4:s. Vi har tolkat det, utifrån både analyser och fokusgrupperna, som att 

detta till största delen beror på hur programmet presenteras och paketeras, eftersom 

dagordningen och de händelser som tas upp många gånger är väldigt likartad i bägge 

programmen.  Fokusgruppen var även inne på att kanalerna skulle ha olika syften med 

sina program, en av deltagarna sa så här om SVT; 

 

”Det sitter inte i kompetensen på folket utan det är snarare ramarna man måste 

jobba efter som bestämmer vad/hur man producerar. Jag tror inte att de satt sig 

ner och bestämt att vi ska göra det mest underhållande morgonprogrammet 

nu.” 

 

De tror att SVT väljer att göra sitt program på det sätt de gör för att hålla en mer seriös 

ton, något som även återspeglar resten av kanalens produktioner och image. Störst fokus 

i programmet läggs även på nyheter och samhälle istället för underhållning. En av 

deltagarna gör en jämförelse med tidningar och säger att SVT är som Piteå-Tidningen 

(lokal morgontidning) och menar att den är ganska tråkig att läsa men ger mycket 

information. TV4 likställs med en kvällstidning, och anses alltså vara lite roligare och 

lättare att läsa. 

 

I grupp två tycker man att Nyhetsmorgon är bättre eftersom man använder sig utav flera 

olika spelplatser i programmet. Bland annat en där man skrapar triss och en där man 

intervjuar gäster. Vi är medvetna om att detta är en slutsats som drogs utifrån den 

begränsade tid som vi valde att visa programmen på, eftersom bägge programmen 

använder sig av olika spelplatser. Dock är det representativt för att visa på vilket tempo 
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som respektive program har. Dvs TV4 hinner med många olika saker på samma tid som 

SVT behandlar ett och samma ämne och situation.  

 

I grupp två tycker två av deltagarna att SVT:s program är bättre eftersom de har en 

striktare och mer trovärdig framtoning.  

 

”Som jag upplever det så är det mer strikt och trovärdigt på SVT. Jag tycker att det  

är bättre trovärdighet i SVT”. 

 

De vill ha seriositeten som SVT ger och tycker att TV4 blir lite för uppsluppet och 

tramsigt. I grupp ett får vi samma indikationer då en deltagare menar att det överlag 

upplevs vara finare och mer intellektuellt att titta på SVT. 

 

”Det är ju bara svammel i fyran säger folk, jag tycker inte det, många tycker att 

det är mera kulturellt på ettan.  Det får man en uppfattning om när man säger 

det.”  

 

Å andra sidan menar fokusgruppen att det ibland tenderar att bli lite för stelt i SVT, på 

grund av att de måste upprätthålla sin public service profil. ”Debatten kändes som att de 

var tvungna att prata om Richardsson”. En annan deltagare menar att programmet läggs 

på en för hög nivå. ”Det ibland blir för tungt och svårbegripligt med SVT”, ” SVT tittare 

vet inget och är aldrig uppdaterade, det är ju tragiskt. Av någon anledning så fastnar 

inget.” Detta tolkar vi som att somliga ibland väljer att titta på SVT:s program enbart för 

att man ”borde” se på SVT, då det i andras ögon anses vara finare och mer intellektuellt.  

 

Vi drar även slutsatsen att man själv måste vara aktiv som tittare och hänga med i 

Gomorron Sverige hela tiden, för att kunna ta åt sig den informationen som programmet 

ger. Å andra sidan kan vi kontra med en situation under intervjun då ingen av 

deltagarna i grupp två kunde komma ihåg ämnet eller handlingen i en bok som 

recenserades under den sekvens som deltagarna fick se av TV4:s program.  
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6.4.4 Programledarna 
Att man har två programledare i TV4 upplevs av gruppen vara mycket positivt, speciellt 

eftersom det oftast är en man och en kvinna som leder programmet tillsammans. Det 

anser gruppen ger en bra balans mellan kvinnligt och manligt i programmet och lika 

mycket fokus läggs på båda könens intressen.  

 

”Jag tror absolut att det tillför, jag tror att det annars kan tendera att bli internt, 

tjejer och killar, inte så utvecklande. Man märker att för lika programledare blir 

för interna. Det läggs nu fokus på både killar och tjejers roll i samhället.”, ”i det 

samhälle vi har idag skulle det nog väcka anstöt om det inte var så tror en 

annan.”, ”Man skulle nog se mera om det saknades en tjej om det var två killar 

på plats, vi skulle ifrågasätta det varför ska vi ha två män eller två tjejer?” 

 

Genom att vara två stycken kan programledarna i TV4 luta sig emot varandra, medan 

programledaren på SVT måste bära hela programmet ensam.  

 

”Den är mera uppsluppen på fyran, man tycker synd om stackaren som sitter 

ensam från sex till tio på morgonen, det kräver ju sin man att göra det. Just att 

det krävs så mycket av en person som ska sitta ensam i så många timmar.” 

 

Deltagarna tycker att man som tittare känner sig mer avslappnad av att se två 

programledare, för att man på något sätt då vet att de klarar av det med hjälp av 

varandra.  

 

 ”Det är mycket bättre att vara två, det är som på jobbet, sitter man i kundmöte 

och är två kan man ju tänka medan den andra pratar. Så man kan vara 

smartare, det kan du aldrig göra på en, du får ett bättre tempo när du är två”.  

 

Vi tolkar det som att fokusgruppen, i enlighet med vår analys, upplever tonen mellan 

gäst och programledare olika i de bägge programmen. Vi verkar alla vara överens om att 

det känns mer som att det förs ett samtal mellan alla inblandade på TV4, och att det på 

SVT allt som oftast mest liknar en intervjusituation. Detta tror vi till stor del beror på att 

det är två respektive en programledare som leder programmet, men självklart även det 
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som vi skrev i föregående stycke, att programmen vill framställas på olika sätt med hjälp 

av olika verktyg.   

 

”Just att det känns mer intervjuaktigt i SVT men TV4 känns mera som ett 

resonemang som man gärna hänger med i. Lättare att ha i bakgrunden och lättare 

att bara titta aktivt korta sekvenser.” 

 

Även om de flesta i fokusgruppen verkar tycka att det är bättre med två programledare 

framför en, tycker några att det ibland blir lite för rörigt med två och att de då pratar i 

mun på varandra. En av deltagarna i grupp två ansåg att programledarna i TV4 kändes 

oengagerade och ointresserade av vad som hände i studion, vilket i sin tur smittade av 

sig på tittaren som då också blev oengagerad. Han tyckte att SVT:s programledare 

verkade mer genuint intresserad och närvarande.  

”Tonen han har är intresserad och vill veta. Han lät mer deltagande. Mannen på TV4 låter 

hattig.” 

 

En annan i gruppen styrkte att det lättare tenderade att bli flamsigt med två 

programledare,  

 

”Nu är det ju så att de är alltid två i fyran, det kan väl upplevas att  

de pratar i mun på varandra”. 

 

I grupp ett tyckte man överlag att alla tre programledare, oavsett kanal, upplevdes som 

kompetenta och bra pålästa.  

 

6.5 Informanter 

Då vi studerade publikens tankar kring programmet blev vi intresserade av hur skaparna 

av programmet tänker och om det som de vill förmedla också är det som når fram till 

tittarna. Vi genomförde en intervju med en representant för respektive program där vi 

främst fokuserade på vilken målgrupp de hade, i vilket syfte programmen görs samt 

även till viss del frågor om urval och konstruktion.  
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Anledningen till att SVT får mer utrymme i detta stycke är helt enkelt för att den 

intervjun blev längre, eftersom TV4:s representant hade mindre tid och var tvungen att 

gå iväg på ett utvärderingsmöte för programmet.  

 

6.5.1 Leif Östman för TV4 

En stor skillnad i arbetssättet mellan TV4 och SVT är att TV4 har samma redaktör och 

bildproducent för både Nyhetsmorgon och Nyheterna, vilket innebär en större 

arbetsbörda för parterna, men det kan även vara positivt i och med synergin som då 

uppstår mellan de båda programmen och därmed helhetsintrycket av kanalen.  

Som vi sagt tidigare är huvudsyftet med vår undersökning att studera publiken, men vi 

tycker även att det är intressant att veta hur skaparna av programmen tänker, och därför 

har vi genomfört informantintervjuer. Vi pratade med en av redaktörerna på 

Nyhetsmorgon, Leif Östman, som definierar programmets funktion och syfte på följande 

vis;  

”Basen i det här programmet är nyheter och aktualiteter, det är själva navet som vi jobbar utifrån.  

Vi rapporterar och följer upp, vi vill ha direkt kontakt med det skeendet som vi vill återge till 

tittarna. Så navet är nyheter aktualiteter, och det härliga med det här programmet är mixen, 

blandningen mellan högt och lågt, litteratur, teater, clowneri, konst. Allt det här som finns med 

oss i vår vardag, konsumentupplysning osv. För att ta till en klyscha, ett smörgåsbord.” 

I vår analys konstaterar vi samma sak, att de varvar många olika typer av ämnen, men 

med en viss inriktning mot att fördjupa nyheter och aktualiteter. Vi har analyserat 

stämningen i studion och interaktionen mellan de medverkande i programmet, och 

tycker att även det stämmer överens med informanternas syn på saken.  

”Tonen ska vara seriös, men anpassad till att det är morgon, tittarna ska få sina 

nyhetsuppdateringar. Man ska lära sig något, känna sig välkommen, känna att det här är ett gäng 

som man gärna vill tillbringa sin morgon med. Gemytlighet utan att det ska bli tramsigt och 

pladdrigt.”  
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Den publik som de riktar sig till är förhållandevis bred, men rymmer även de yngsta 

tittarna i och med barnprogrammet ”Lattjo Lajban” som sänds under programtiden och 

ibland vävs in i programmet genom att exempelvis sända från övervåningen i samma 

studio. Huvuddelen av programmet riktar sig ändå mot en lite äldre publik. 

”Målgruppen är unga (övre tonår), medelålders och uppåt”. 

En markant skillnad gentemot konkurrenten SVT är valet att ha två programledare 

istället för en. Vi ser att det ger en helt annan typ av approach mot tittaren och är väldigt 

avgörande för programmets karaktär.  

 

”Det finns väl en tro där att samspelet dem emellan ska ha ett mervärde, att det ska finnas ett 

bollande där emellan, istället för att det är en (programledare) som pratar med en tittare eller 

tittarna, utan här finns det då ett samspel som i sig har ett värde och en funktion hoppas vi, men 

det är en svår konst, det �ser kanske lätt ut när man sitter hemma och tittar på tv men det är en 

utmaning för �två programledare att hitta en ton som känns rätt." 

 

6.5.2 Ulla Olsson för SVT 

Till skillnad från TV4 har Gomorron Sverige och Rapport olika sändningsteam för 

respektive program, dvs det är inte samma redaktör och bildproducent som gör de båda 

programmen. Vi genomförde även en informantintervju med Gomorron Sverige, för att 

studera producenternas syfte och tankar kring programmet. Tillförordnade 

redaktionschefen för Gomorron Sverige, Ulla Olsson, definierar deras syfte med 

programmet såhär;  

 

”Vi är ett fördjupande, analyserande, debattprogram och ett underhållande program. Vi är ett 

program som man ska titta på för att känna att man är med i nyhetspulsen, vi har en betoning på 

nyheter, men man ska känna sig med både när det gäller kultur, ekonomi, politik och samhälle. 

Man ska kunna gå hemifrån på morgonen och känna att nu är jag med på banan. Det fördjupar 

nyheterna, vi följer ofta upp nyheter som Rapport och Aktuellt har… då ska de ju som gå ett steg 

längre, du ska få höra en diskussion mellan de inblandade eller en analys av vad det betyder. 

Eller någon drabbad, som den vanliga människan som varit med om det här, som ska kunna få 

sitta där och prata om det här.” 
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I vår analys av programmet kunde vi också konstatera att tungvikten läggs på nyheter 

och aktualiteter, och att det presenteras på ett förhållandevis stramt och sakligt sätt. 

Enligt Olsson är också den känsla som de vill förmedla inte passiv och tillbakalutad. 

 

”Det ska vara morgonkänsla men ändå ”newsigt”, det ska inte vara så tillbakalutat att du somnar 

i soffan. Vi är lite mer framåtlutade, lite på, för vi känner att det är starten på dagen, du är lite på 

språng så här. Det är inte för pösigt, det finns en stramhet i scenografin, men ändå, en ombonad 

stramhet. Det finns en nyhetspuls hela tiden där.” 

 

”Vi ska inte vara tråkigt, vi ska inte vara ett myndighetsprogram, vi ska inte vara någon slags 

megafon, utan vi ska vara spännande och lite provocerande, och förhoppningsvis ibland lite 

oväntade, men samtidigt ska du känna dig trygg med oss. Jag känner igen mig i det här 

programmet… Jag känner att jag är på, jag vet vad som händer i nyhetsläget i landet när jag tittar 

på Gomorron Sverige ” 

 

När det gäller vilken målgrupp de riktar sig till svarar hon ”Vi vill nå alla, det är viktigt 

för oss att alla ska kunna känna att man kan titta på Gomorron Sverige.” Det stämmer 

överens med vår undersökning, där både yngre (unga vuxna) och äldre personer väljer 

att titta på Gomorron Sverige. 

 

Till skillnad mot TV4 som har två programledare som leder programmet tillsammans, 

har SVT valt att ha en person till att leda programmet. Det har mycket att göra med 

vilken framtoning som programmet får, men även för gästernas situation i studion. 

 

”Vi vill ha en programledare som verkligen håller i det här, jag tror att det också kanske har att 

göra med vår lite mera newsiga inriktning, att det här är en person som kan vara på lite mer. När 

man har två programledare som intervjuar en gäst, så blir det faktiskt två mot en, och då tycker 

jag att det blir en snedvinkling faktiskt. Det blir lite mera nyhetsinriktat genom det (att vara 

ensam programledare). Vi vill också flytta tyngdpunkten mer på gästerna, än programledarna. 

Det är gästerna som är det intressanta och är det två personer (som är programledare) blir det 

mer fokus på dem.” 
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Vi konstaterade i vår analys att interaktionen med tittarna i Gomorron Sverige inte märks 

av så mycket i programmet. Men tittare ringer ändå in och ställer frågor eller mailar sina 

åsikter om programmet, som redaktionen försöker ta till sig.   

 

”Det är alltid roligt att ha publiken med, sen är det ganska komplicerat tekniskt,  

vi är en liten redaktion, och det tar mycket kraft och energi, så det är väl  

en av anledningarna till att vi inte har det mer.” 

 

7. Diskussion & Slutsats 

Nedan följer vårt resonemang kring de resultat vi har fått fram i vår undersökning, samt 

faktorer i vår forskningsprocess som kan ha inverkat på det slutgiltiga resultatet. Vi 

ämnar inte diskutera ifall morgon-tv behövs eller inte, utan mer hur tittarna uppfattar 

programmen och använder sig utav dem. Som utgångspunkt för att studera detta har vi 

använt oss utav receptionsstudien, för att se hur programmen uppfattas. Därefter har vi 

med hjälp av analyserna undersökt vad det är som gör att publiken uppfattar 

programmen på de sätten, dvs vilka verktyg som används för att ge programmen sina 

olika framtoningar. I vissa fall har vi sedan gjort en jämförelse och ställt informanternas 

tankar och avsikter mot det. Något som vi har noterat under vår forskningsprocess är att 

de flesta som någon gång sett programmen har åsikter om dem, antingen tycker man 

bättre om det ena eller det andra samt vill och kan oftast motivera varför. Så trots att 

morgon-TV enligt fokusgrupperna ofta fyller en funktion som bakgrundsmedium eller 

tidsfördriv, gör programmen ändå avtryck och skapar debatt. 

 

7.1 Användning av Morgon-tv 

I enlighet med våra analyser och informantstudien skulle vi vilja bestämma morgon-tv:s 

huvudsakliga syfte och funktion till att fördjupa nyhetshändelser, samhällsfrågor och att 

skapa debatt. Vissa ämnen kräver mer utrymme än vad nyhetsprogrammen rymmer, och 

då är morgon-tv ett bra forum för det. Fokusgrupperna hävdar också att programmen 

står för en uppdatering av nyheter inför dagen, men även som sällskap till frukosten eller 
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något som kan stå på medan andra sysslor utförs. Eftersom många underhållande 

punkter varvas med de tyngre ämnena tror vi att programmen, och främst 

Nyhetsmorgon, även kan fungera som ett bakgrundsmedium, där man sneglar på 

programmet medan andra sysslor utförs. Både fokusgrupperna och våra analyser har 

slagit fast att det är svårare att vara passiv i sitt tittande av Gomorron Sverige.  

 

Konkurrensen om tittarna finns i form av radio, Internet och morgontidningar, men vi 

tror även att de olika medierna kompletterar varandra. Vi tror att eftersom vi lever i ett 

informationssamhälle med högt tempo varierar människorna sina medievanor ganska 

mycket. Och eftersom vi har blivit mer vana vid media och källkritik vill publiken hela 

tiden ha olika inputs och källor.  

 

7.2 Målgrupper för programmen 

Inom hermeneutiken säger man att varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller 

förutfattade meningar, detta har vi tagit hänsyn till i tolkningarna av våra intervjuer med 

fokusgrupperna. Det verkar vara en generell missuppfattning att Gomorron Sverige är 

till för den äldre publiken och Nyhetsmorgon för den yngre. Denna uppfattning har vi 

fått dels genom våra fokusgrupper, men även då vi löst diskuterat ämnet med folk i vår 

bekantskapskrets. Vi tror att det främst har att göra med den framtoning som respektive 

program har, men även med tanke på den kanal som det sänds i (vem som är avsändare 

av programmet) och de förutfattade meningar som finns kring dem. Vid 

forskningsprocessens början var vi själva av den åsikten att programmen riktade sig mot 

olika målgrupper med största avseende på åldersgrupper. När sedan tittarsiffrorna 

visade ett annat resultat gjorde det oss nyfikna på vilka faktorer som gör att programmen 

uppfattas på de sätt som de gör.  

 

Informantintervjuerna visade att de båda programmen riktar sig mot en förhållandevis 

bred målgrupp, TV4 från ”övre tonåren och uppåt” och SVT från ”unga vuxna och 

uppåt”. De båda programmens avsändare menar alltså att de riktar sig mot samma 

målgrupp, likaså tittarsiffrorna. I våra fokusgrupper fanns det dessutom yngre personer 
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som föredrog SVT framför TV4 samt personer från den äldsta tittargruppen som istället 

föredrog TV4. Hur kan det då komma sig att publiken verkar ha en annan uppfattning 

än den faktiska situationen? Vad är det som gör att SVT upplevs ha den äldre publiken 

som målgrupp, och TV4 den yngre? 

 

Generellt tyckte majoriteten i fokusgrupperna att SVT känns mer seriöst och somliga 

ansåg dem även som mer trovärdiga än TV4. I vår analys av Gomorron Sverige kunde vi 

konstatera att programmet generellt läggs på en högre nivå än Nyhetsmorgon nivå, både 

när det gäller språket som används av programledare och gäster, men även vid valet av 

gäster, där vi tycker att SVT har en majoritet av högutbildade personer med ansedda 

titlar, istället för vanliga människor. Informantintervjun med SVT menar dock att detta 

inte är syftet, utan att de vill att den vanliga människan ska känna igen sig och även 

representeras i programmet. En möjlighet som vi ser är att SVT:s starka fokus mot 

aktuella nyhetshändelser och seriösa ämnen kräver gäster med expertis inom ämnet, och 

att den vanliga människans syn på saken är inte lika intressant i många fall. I TV4 

upplever både vi och fokusgruppen att nivån ligger på en mer allmän nivå, och det är 

lätt för de flesta tittare att hänga med. Bland gästerna noterade vi även att fler vardagliga 

människor var representerade. Vi tror att detta beror på att TV4 varvar de tyngre 

nyhetshändelserna med fler ”vardagshändelser” än SVT, som exempelvis matlagning 

och mördarsniglar, där fler ”Svenssons” kan bjudas in till diskussion.   

 

En annan aspekt i studien som vi finner intressant, är samhällets uppfattning och 

fördomar om de båda kanalerna. Med utgångspunkt i våra fokusgrupper tolkar vi det 

som att tittarna tycker att det är mer prestigefyllt att titta på SVT:s program, och att dess 

publik har högre krav på kvalité och substans än TV4:s publik. Till viss del styrker även 

vår analys detta påstående då programmet faktiskt kräver mer av tittaren, eftersom du 

inte kan ”slötitta” på det. Kanske är det så att eftersom SVT är lite mer svårtittat, ger det 

en allmän bild av att deras tittare är mer bildade och kulturella.  
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7.3 Programmens stilgrepp 

De gäller att tänka på syftet för respektive kanal, SVT är public service, finansierat av 

folket genom en TV-avgift och TV4 är en kommersiell kanal som måste sälja 

reklamplatser för att få intäkter. Därför tror vi att SVT t ex har råd att ha längre sjok med 

mer nyhetsbaserade diskussionsämnen, och även gå in djupare i dem. De har ett ansvar 

gentemot samhället att vara bildande, men har som sagt ändå råd att vara smalare. TV4 

tror vi måste hålla ett högre tempo med mer variation i sina programpunkter, för att 

hålla uppe tittarsiffrorna. Detta resulterar i att programpunkterna i TV4 många gånger är 

desamma som dem i SVT, men de måste göras kortare och blandas upp med 

lättsammare och mer underhållande ämnen för att inte tittarna ska ledsna och gå 

därifrån. SVT har tydliga sjok och avslut för sina ämnen, medan TV4 ibland återknyter 

till tidigare diskuterade ämnen, bland annat genom synpunkter från tittare, eller genom 

korta inflikande av programledaren. De använder sig ofta av så kallade ”cliffhangers” på 

ämnen som återkommer efter reklampauserna. Det innebär att man lockar tittaren till att 

stanna kvar under reklamen för att se fortsättningen på ämnet. Det finns även vissa 

inslag som vi tror är där enbart för reklamens skull, även om det finns ett visst 

underhållningsvärde i dem, såsom ”Middagstipset” och skrapning av Trisslotter.  

 

När vi genomförde analyserna av programmen märkte vi att det fanns mycket mer att 

kommentera och analysera på Nyhetsmorgons sändning. Vi tror att det beror på att 

formen för programmet är mer obunden och nyskapande, ett exempel på det är 

programledarnas mer personliga och spontana framtoning. Gomorron Sverige görs i en 

enklare och mer traditionell stil, där både programledare och bildproduktion håller sig 

tryggt ”inom ramarna”. Vi upplever det även som att vi tittare tillåter TV4 att ta ut 

svängarna mer och vara nyskapande och spontana. Det tror vi har att göra med 

fördomarna som finns om kanalerna, SVT förväntas se ut på ett visst sätt medan TV4 kan 

tillåtas att testa nya saker och de tillåts även misslyckas i större utsträckning än SVT. 

Exempelvis när SVT försöker vara nyskapande och gör stilbrott i sina program, blir vi 

som tittare mest förvånade och vill att de ska gå tillbaka till sin vanliga stil. Om 

Nyhetsmorgon helt plötsligt skulle presentera sin ”Nyhetspanel” på samma sätt som 

SVT gjorde (med en känsla av talkshow) skulle inte lika många höja på ögonbrynen.  
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7.4 Interaktion 

En stor skillnad mellan de båda programmen är interaktionen med tittarna, dvs hur 

mycket tittarna får vara med och påverka programmen. I SVT har vi inte märkt av någon 

som helst direkt återkoppling mellan tittare och program, och där känns tittaren mer som 

en tredje part än i TV4, där vi upplever att tittaren känner sig mer delaktig i programmet. 

I informantintervjun med SVT hävdar de ändå att de tar till sig många åsikter från 

tittarna och att interaktionen med dem är viktig. Den interaktionen redovisas inte i själva 

programmet utan sker istället mellan redaktionen och tittarna. I TV4 anser vi att tittaren 

får vara med och påverka förhållandevis mycket, detta var väldigt tydligt i de två avsnitt 

av Nyhetsmorgon som vi studerade då flera tittarmail kom in under programmets gång 

och lästes upp av programledarna. De har även en laptop på bordet där de kan ta emot e-

mail, och detta tycker vi visar deras tillgänglighet för tittarna. Vi tror att den aspekten att 

tittarna kan vara med att påverka så mycket också bidrar till att forma programmet och 

gör det mer spontant, och till en viss del improviserat i samverkan med tittarna. Det 

skiljer sig på så sätt markant från Gomorron Sverige, som vi upplever vara mer 

manusbundet och redaktionellt styrt.  

 

7.5 Programledare 

I TV4 känns programledarna mer personliga genom att de lägger in egna värderingar i 

intervjuerna, medan SVT:s programledare upplevs som mer anonym och värnar om sin 

egen integritet och gör intervjuerna på ett striktare mer objektivt sätt, och så att säga 

”inom ramarna”. När diskussioner med exempelvis en panel flyter på intar SVT:s 

programledare en mer passiv roll, medan TV4:s programledare istället upplevs vara en 

del av samtalet. I boken ”Att göra TV-program” intervjuas programledaren Eva 

Beckman. Hon definierar tre olika programledarroller; ”Stjärnan”, ”Journalisten” och 

”Muppen”.  

 

”Stjärnan arbetar med program som bygger på att det är just programledaren som träffar 

olika människor eller gör olika saker, till exempel i sin talkshow. Stjärnan profileras som 

individ, och programtiteln bygger oftast på Stjärnans namn. (…) Journalisten arbetar snarare 

med att tona ner sig själv som programledare och istället lyfta fram ämnet och de 
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medverkande. Programmet bär därför sällan programledarens namn, och han/hon kan i 

regel bytas utan att det förändrar programmets karaktär nämnvärt. (…) Mupparna är Eva 

Beckmans egen benämning på dem som är charmiga, underhållande och så allsidiga att de 

verkar kunna leda vilket program som helst. (…) Ibland arbetar Muppen med rekorderliga 

barnprogram, ibland med glamourösa underhållningsprogram, och lite senare dyker den 

upp i rutan med en slagborr i handen för att visa hur man renoverar badrum.”23

 

På TV4 känns det som att vi skulle kunna se alla typer av programledare, t ex Malou von 

Sivers och Kristin Kaspersen som ”Stjärnorna”, Annika Haglund som ”Journalisten”. 

Som tittare skulle du inte heller bli förvånad om Martin Timell (Muppen) plötsligt satt i 

Nyhetsmorgon som programledare. Här ser vi ytterligare ett bevis på att TV4 tillåts ha en 

vidare ram än SVT för sitt program.     

 

När programledaren i SVT påannonserar, och därmed pratar in i kameran och direkt 

riktar sig mot tittaren, blir det mer informativt i jämförelse med TV4, där 

programledarna kan bolla med varandra och skoja. Detta tror vi medverkar till att 

Gomorron Sverige ger en stelare framtoning än TV4. Vi tror även att man blir mer 

avslappnad som tittare genom att titta på två personer eftersom det känns tryggare med 

hjälp från en andra part, något som vi även fått bekräftat av fokusgruppen. Däremot 

lyckas inte alltid programledarna samarbeta, och pratar i mun på varandra vilket gör att 

tittarna upplever programmet som flamsigt eller rörigt.  

 

Under de två program som vi analyserade presenterades sällan gästerna i Nyhetsmorgon 

utan bjöds direkt in i samtalen med en direktriktad fråga. På SVT blev alltid gästen 

presenterad med sitt fullständiga namn samt titel. Många gånger upplever vi att 

programledarna på TV4 har träffat gästerna innan programmet, eftersom de har en 

avslappnad attityd gentemot dem, medan vi i SVT får känslan av att det är första gången 

gästen och programledaren möts, eftersom de är mer ”korrekta” mot dem. Vi tror att det 

har att göra med hur respektive program vill framställas. Informantintervjun med 

                                                 
23 Olson 2001:12 
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Östman styrker detta, eftersom han säger att de vill att det ska framstå som att de är ett 

trevligt team som man gärna spenderar morgonen med.  

 

Det faktum att det i stort sett alltid är en man och en kvinna som programledarpar i TV4, 

tror vi gör det lättare för tittaren att förlika sig med någon av dem. Dessutom tror vi att 

spännvidden över diskussionsämnena blir större, eftersom man får inputs från båda 

könen samtidigt. Även i fall då det är ett typiskt manligt ämne och man ser att den 

manliga programledaren är mer intresserad och drivande, sitter ändå den kvinnliga 

programledaren med och flikar in saker ibland, vilket vi tror gör att intresset väcks hos 

ointresserade människor genom att ingen av programledarna ser ointresserad ut. Ibland 

skiner det igenom att det är mer Steffos grej med sport, Annikas grej med spets, men de 

sitter båda med och ställer frågor ändå. Det tangerar att bli skillnad mellan könen men de 

anstränger sig ändå för att motverka det.  

 

7.6 Bildproduktion 

Överlag tycker vi att bildproduktionen i Nyhetsmorgon är roligare och mer levande, 

detta tror vi till största del beror på att de använder sig utav en kran som möjliggör 

åkningar, jibbar samt större variation på perspektiv (normal-, fågel- och grodperspektiv). 

SVT använder sig också till viss del av kamerarörelser, som åkningar med 

stativkamerorna, men det blir mer subtilt. Deras program produceras mer som ett 

klassiskt diskussionsprogram, medan TV4 har antagit en mer modern stil i sitt bildspråk. 

Slutbilderna som TV4 använder sig av tycker vi även berikar bildspråket genom att visa 

studion och gör övergångarna mjukare. SVT har där valt en annan form för sina 

övergångar, så kallade bumprar, och det tror vi gör programmet lite mer uppstyltat och 

gör övergångarna hårdare. 

 

Bildproduktionen i intervjuer och debatter är i grunden ganska lik i båda programmen. 

Kranen i Nyhetsmorgon gör även här en markant skillnad, genom olika sorters åkningar 

på helbilden. Vi tycker att den höjer nivån på bildspråket, som är mer levande och 

nyskapande än SVT:s. Vi upplever även att TV4 använder rekvisitan mer i sina bilder, 
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exempelvis en gång då kranen jibbar ner från några spetsklänningar som hänger i taket 

till programledare då de pratar om en spetsutställning. I jämförelse med TV4:s 

bildproduktion tror vi att SVT framstår som stelt, eftersom deras bildproduktion är mer 

statisk. Det faktum att SVT:s studio framstår som mörk, trots att varken scenografin eller 

färgtonen är det, tror vi även har att göra med att den jämförs med TV4, som har en 

något ljusare färgskala, varmare färgton samt överlag mer liv och rörelse i programmet (i 

form av människor i bakgrunden och aktivt byte av spelplatser). Programledarna klär sig 

även ledigare och i ljusare färger i Nyhetsmorgon vilket förmodligen också spelar in för 

den framtoningen. Scenografimässigt påminner studiorna om varandra men 

spelplatserna i Nyhetsmorgon känns mer genomtänkta och välanvända, exempelvis 

eftersom man i vissa bilder även får se en annan spelplats i bakgrunden.  

 

7.7 Sammanfattande diskussion 

Vi tror att de båda programmen behövs, dels för att tillfredställa olika typer av tittare och 

behov, men även för att konkurrensen mellan programmen får dem att bli bättre. 

Programmen kompletterar ibland varandra, beroende på vad man vill ha för stunden 

kan man välja vad man ska titta på, något som kan variera från dag till dag. SVT står för 

en mer genomarbetad, tyngre journalistik och syftar mer till att vara bildande än 

underhållande. När svårare ämnen ska förklaras använder de sig av tydlig grafik, på ett 

pedagogiskt sätt. De satsar även på att ha första hands källor, som ex direktlänken från 

Finland med The Ark på plats, vilket ökar trovärdigheten. Du kan inte vara passiv i ditt 

tittande på SVT, för då tappas du bort eftersom programmet många gånger ligger på en 

högre nivå än TV4:s. TV4 försöker få med de flesta tittarna genom att lägga sig på en mer 

basnivå, samt genom att upprepa saker och ting och inte stanna för länge vid ett och 

samma ämne. Du kan hoppa in mitt i programmet och ändå få en uppdatering i vad som 

komma skall. Vi upplever även ämnesvalen i TV4 som mer bildvänliga än de i SVT, detta 

tror vi beror på att SVT prioriterar att dyka djupare ner i tyngre ämnen. TV4 har även 

dem, men inte i lika långa sjok och blandar upp det med andra mer underhållande och 

praktiskt bildvänliga ämnen. TV4 kräver inte lika mycket av tittaren utan fungerar mer 

som avslappning, lättåtkomlig information och underhållning, vilket kan vara lagom för 

 64



någon som just har vaknat. Det fick vi belägg för genom fokusgruppen, som 

sammanfattade det genom att säga att SVT känns mera som intervjuer och fyran mer 

som ett samtal med gästerna. Detta tror vi till största del beror på att antalet 

programledare i Nyhetsmorgon är två och en ensam leder Gomorron Sverige.  

 

En annan aspekt som vi tycker är intressant är att ingen av programmen under de två 

dagar vi analyserade dem inte hade någon gäst eller programledare med utländsk 

härkomst. Vi menar inte att man bör kvotera in människor, varken med avseende på kön, 

ålder eller etnicitet, utan istället välja människor utifrån kompetens och relevans, som vi 

tror att de gör. Vi lämnar detta ämne utan ytterligare kommentarer eftersom vi tror att 

situationen säger mer om vårt samhälle än om de båda programmen.  

 

7.8 Felmarginaler 

Om det är något som skulle kunna ge en missvisande bild i våra forskningsresultat så 

kan det vara parametrar som att vi saknade deltagare i fokusgrupperna som var 

regelbundna tittare av morgon-tv, samt att vi slumpmässigt har valt ut en viss del av 

Nyhetsmorgon och Gomorron Sverige att visa för fokusgrupperna, dock på lika villkor 

för bägge programmen. Men för att få ett så brett spektra av programmen så har vi valt 

att själva analysera fyra helt andra program från en annan tidpunkt. Vi tror att det ger en 

bättre helhetsanalys och ett vidare perspektiv än om vi låtit gruppen se samma program 

som vi analyserade. Vi hade gärna haft fler killar i fokusgrupperna, och främst äldre 

män. 

I vissa fall spelar även grupptrycket in då man genomför intervjuer i grupp. Vi upplevde 

det som att det var förhållandevis högt i tak, men märkte ibland att somliga åsikter 

färgades av andras, vilket kan vara en risk med den valda metoden fokusgrupper.  

 

Vi har även noterat att då vi genomförde intervjuerna med fokusgrupperna och visade 15 

minuter av respektive program, föredrog majoriteten av gruppen det program som vi 

visade dem först. Vi bytte ordning mellan de båda grupperna för att göra det rättvist, och 
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vet nu inte om det bara blev så av en händelse eller om det på något sätt har påverkat 

resultatet av helhetsintrycket.  

 

8. Vidare forskning 

Vårt förslag till vidare forskning inom detta ämne är att studera ifall TV som medium 

börjar bli något som bara står på i bakgrunden medan användaren gör andra saker. 

Radion har länge varit ett så kallat bakgrundsmedium, och nu upplever vi att framförallt 

morgon-tv ger indikationer på det. I och med att fler och fler börjar använda sig av 

datorer och Internet för att titta på TV-program, eftersom att de då kan göra sin egen 

tablå och titta när de vill. Ibland kanske man bara har på TV:n som sällskap, och om man 

vill se ett specifikt program kan man leta upp det med datorns hjälp och se det när det 

passar en själv bäst.  
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Om Nyhetsmorgon URL: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyhetsmorgon; datum: 

080609 

Om SVT URL: http://sv.wikipedia.org/wiki/Svt; datum: 080609 

Om Gomorron Sverige URL: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gomorron_Sverige_%281993-%29; datum: 080609 

• Voodoo film, utbildningssida för TV och film,  

URL: http://www.voodoofilm.org/ordlista/; datum: 080609 

 

9.4 Muntliga källor:  

• Ulla Olsson, Tf Chef Gomorron Sverige 

• Leif Östman, Redaktör Nyhetsmorgon 
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10. Bilagor 

BILAGA 1 
 

Demografisk översikt av fokusgrupper 

Grupp 1 

Kvinna 22, Piteå. Tittar sporadiskt 

Kvinna 27, Uppsala, Tittar sporadiskt på Nyhetsmorgon 

Kvinna 69, Piteå. Tittar ca 3 ggr vecka på Nyhetsmorgon 

Man 36, Piteå. Tittar inte alls (orkar inte) 

 

Grupp 2 

Kvinna 23, Piteå 

Kvinna 27, Stockholm. Tittar inte alls (har ingen TV) 

Kvinna , Piteå. Tittar inte alls (orkar inte, vill ha tyst på morgonen) 

Man 24, Stockholm.  
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BILAGA 2 

Frågor till fokusgrupperna 

 

Allmänt om programmen 

Varför tittar du på morgon-tv?  

På vilket sätt skulle du säga att du använder dig av morgon-TV? 

Vad ger morgon-TV dig? 

Vilket program gillar du bäst av de två? Varför? 

Vilken tror du att målgruppen är för Nyhetsmorgon respektive Gomorron Sverige? 

Vad skulle du säga kännetecknar respektive program?  

 

Innehåll 

Vilket program tycker du har bäst innehåll? Varför? 

Vad för sorts innehåll tycker du att det ska vara i morgon-tv?  

Bör programmet till största del bestå av underhållning eller information? 

Vilken del i programmet tycker du bäst/sämst om? 

Vad tycker du om att nyheterna sänd en gång i halvtimmen? 

Vad saknas i det programmet som du inte ser?  

 

Programledare 

Vad tycker du om att de är två programledare respektive en? 

Varför tror ni att det är en kvinnlig och en manlig programledare i Nyhetsmorgon,  

Hur påverkar det din bild av programmet? 

Vad tycker du att programledarna ger för intryck? 

Vilka indikationer får du av programmet, på hur redaktionen tänker gällande etnicitet, 

könsroller etc? 

 

Utformning, Scenografi och Bildproduktion 

Vad tycker du om stämningen i studion? 

Vad tycker du om scenografin i respektive program? 

Vad tänker du angående bildproduktionen? 
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BILAGA 3 

Transkribering, fokusgrupp 12 juni 2007 Kl: 10:00 

Plats: Musikhögskolan Piteå 

Medverkande: Anita, Linda, Åsa, Mats 

 

Innan vi började med intervjun visade vi 15 minuter var av de båda programmen, från 

dagen innan. Vi visade Nyhetsmorgon först, och därefter Gomorron Sverige.  

 

Helena: Brukar ni titta på morgon-TV? 

Mats: jag är för trött på morgonen, lite skratt, på sommaren nån gång. 

(Anita och Mats pratar i munnen på varann) 

Anita: Jag brukar se det 

Malin: Du har möjlighet att se det bara att du väljer att inte titta? 

Mats: Jag stiger upp och duschar tar ett glas juice och far till jobbet, jag vet inte vad möjlighet är (skratt), 

om jag vill så kan jag ju se då är det bara att stiga upp tidigare. Jag har ju en Tv. 

Malin: Du måste inte vara på jobbet en viss tid, du skulle kunna sitta en timme och titta? 

Mats: Nåja jo jag skulle väl kunna, det börjar väl sju? 

Anita: Fem minuter i sex. Men då sover du? 

Mats: Ohh ja. 

Linda: Jag är ju mer så att jag slår på radion, när jag vaknar, jag tittar inte så ofta, på helgerna och söndagar 

händer det ibland 

Malin: Händer det att du slår på det som radio i bakgrunden: 

Linda: Nej sällan 

Helena: Tittar du på det Åsa? 

Åsa: Väldigt sporadiskt ibland, det kan va att man vill kolla vädret eller nyheter så man råkar hamna i det. 

Men sen en kompis började på fyran så kollar jag därav. 

Helena: Hur ofta tittar du på det, Anita. 

Anita: Man slår ju på det även om du sitter och läser tidningen på morron, det finns där alltså inte så där 

som, ja man tittar å, ja praktiskt taget varje morgon som jag tittar jag eftersom jag är vaken den där tiden,  

Helena: Kan den stå på i bakgrunden 

Anita: Ja o ja som när man sitter och läser tidningen. Sen har jag ju tv i sovrummet också som jag ändå slår 

på när jag ligger där och läser. 

Helena: Vad tyckte ni om det vi såg? 

(lång paus, tveksam start) 

Mats: Njaaoo TV4 spöar SVT, spontant rejält!., 
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Malin: Varför tycker du det? 

Mats: Frågorna dom diskuterar, Dom hade ju Anrell som hade skrivit det, dom hade Richardsson. Ja men 

det är snyggare allt är bättre med minus möjligtvis för reklamen, nog är SVT bra men just det här var ändå 

stor skillnad. 

Åsa: Tycker jag också 

Anita: Jag väljer ju TV4 och jag tycker just det här med sportpanelen är intressant, nu var det ett tragiskt 

ämne men det var det ju för båda kanalerna, men annars när det är Hockey som Anrell han tar ju faktiskt 

han är ju häftig när han diskuterar och så Elin brukar ju vara, fotbollstjejen här då, de har ju på nåt sätt lite 

andra människor. 

Mats: Det är ju lite mer kvällstidning över TV4, det är ju lite intressantare att läsa, man får ju det tråkiga i 

PT (Pite-Tidningen) höll jag på att säga. (Anita instämmer och skrattar) 

Anita: Ja jorå. Man behöver inte se sportbilagan i PT 

Malin: Om man jämför TV4 som kvällstidning och SVT som DN eller hur menar du? 

Mats: Jo men ändå nu upplever jag mer kompetens i TV4, SVT killen verkar kunna mycket det är inte så att 

man bara svamlar på men men det känns ju mera kommersiellt och lättläst eller ähh jag vet inte. 

Helena: Hur kände ni när ni såg på SVT, ville ni fortsätta titta på det? 

Mats: Den här topplistan är ju jätteroligt, det är alltid roligt med listor vare sig det är tidningar eller så, 

debatten kändes som att de var tvungna att prata om Richardsson, de hade inte så mycket att tillföra.  Sen 

har vi ju sett det en gång på TV4 så det påverkar också naturligtvis 

Helena: Vad tror ni om trovärdigheten på SVT, kompetensen som du var inne på tidigare, känns den 

jämlik på de båda kanalerna? 

Åsa: Nu är ju det här ett case som TV4 har lyckats bättre med gästerna så det är svårt att dra en 

generalisering på det, jag väljer ju alltid att titta på TV4 så det känns som att det är en skiljelinje i ålder att 

fyran är det här unga. 

Mats: Fast ändå du Anita väljer ju fyran 

Anita: Jag som fyller sjuttio på en månad, jag väljer TV4 och tycker att det är lättare att se, det är så tungt 

på nåt vis på ettan, det är så lite runt i kring, det är nåt helt annat. 

Mats: Fyran har ju gjort det lite mysigare på nåt sätt, Kristin Kaspersen är ju som en mystant och musiken 

är soft och så. 

Linda: Mycket ljusare. 

Mats: SVT hade ful inredning och någon konstig musik.. 

Anita: Om vi säger så här då, nu är det ju så att de är alltid två i fyran, det kan väl upplevas att de pratar i 

mun på varann, det blir som två skilda saker man tror inte att det är morgonprogram båda två. De har ju 

ofta samma saker, jag har ju försökt titta på ettan, vissa saker som musik på fredagar, då väljer man att slå 

över, man vet ungefär när slår jag över till ettan. Det är ju så. 

Malin: Tänker ni på att det är ett par i ena kanalen och bara en i SVT? 
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Mats: Jag har sett för lite för att veta om SVT brukar ha två eller en, men jag tänkte på det nu, det är mycket 

bättre att vara två, det är som på jobbet, sitter vi i kundmöten och är två kan man ju tänka medan den 

andra pratar. Så man kan vara smartare, det kan du aldrig göra på en, du får ett bättre tempo när du är två. 

Malin: Upplever man aldrig att det blir rörigt? 

Anita: Om vi säger så här, när man börjar så var det Rickard och Tilde som var radarparet som var tajta, 

dom har haft det, nu att Kristin Kaspersen är med så kanske, det blir lättare, det är ju det där med lite 

underhållning. Ettan med en stackars människa. Så det här med fyran är de lokala inslagen bra. Visserligen 

kan man bli förbaskat less på att höra samma saker, varje halvtimma. Det tycker jag är en höjdare med 

lokalt. 

Helena: Tycker ni andra att lokalt är viktigt/bra? 

Linda: Jo men det är bra att det finns inslag om det absolut. 

Helena: Tillbaka till två programledare, vad tror ni att det ger att det är en kvinna och en man som sitter 

tillsammans? 

Anita: För mig känns det viktigt i alla fall, de kompletterar varann, karlarna är ofta lite mera… så här, det 

blir lite lättare då det kommer in lite tjejerna och är lite mera perfektionister 

Mats: De får ju en bredare, de kan ju välja vilken roll man vill ha. Beronde på hur de är. 

Helena: Hur känns kompetensen hos respektive programledare? 

Anita: Ja måste säga att de är otroligt pålästa alla tre i båda kanalerna, de är ju alltid en och de får ju kämpa 

lite mer. det är ju finare att se på ettan.  

Mats: Vad menar du med finare? 

Anita: Det är ju bara svammel i fyran säger folk, jag tycker inte det, många tycker att det är mera kulturellt 

på ettan.  Det får man en uppfattning om när man säger det Jag kan ju välja radion också 

Mats: Jag tror att det helt enkelt ar så att TV4 måste vara väsentligt bättre, skulle de vara lika bra skulle 

man ju välja SVT dom har ju inte reklam, tv4 är ju så illa piskad att vara bättre. Annars skulle de inte kunna 

sälja reklam. Det känns ju moderna på fyran. Jag tror att det är det det hänger på.  

Anita: Reklamen är ett gissel förstås 

Malin: Hur mycket tror ni att studioutseendet påverkar. 

Anita: Studiomässigt påverkar det väldigt mycket för min del, jag tycker 4:an har en helt annan studio, 

man ändrar ju väldigt mycket på fyran, det är positivt, man blir ju så less att se dem annars. 

Helena: Vad tycker ni andra om scenografi och så? 

Linda: Jag tycker det var mycket skönare att titta på fyran, ljusare, mer trevligt att man sitter kring ett runt 

bord, det känns mer som att alla sitter och resonerar med två programledare så är alla med. Men på SVT 

kändes det mer som att programledarna intervjuar gästerna, det var mörkare och att han var själv som 

programledare och bara intervjuade dessa tre. 

Malin: Mer samtal i fyran och mer intervju SVT? 

Linda: Ja lite så. Det kan nog ha att göra med det runda bordet att alla sitter så ja. 
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Mats: Det var ju mera så att på SVT var det en person som pratar mycket och länge, fyran var mera så att 

Anrell la in mera snack. Mera dialog. Men det kanske också var mera tur. 

Malin: Hur tycker ni att stämningen är i de båda studiosarna? 

(lång tid innan någon svarar, ganska halventusiasm i svaren) 

Mats: Ganska bra i båda, nog verkar de trivas. 

Åsa: Ja det känns ganska avslappnat. 

Anita: Om vi ser det här som sporten, nu att de hade samma ämne så blev det ju ganska lika men annars är 

det en helt annan stämning på fyran genomgående på alla program. 

Helena: Hur då, kan du beskriva den stämningen? 

Anita: Den är mera uppsluppen på fyran, man tycker synd om stackaren som sitter ensam från sex till tio 

på morgonen i SVT, det kräver ju sin man att göra det. 

Mats: är det han som satt där som är programledare på SVT? 

(blir enliten diskussion mellan Anita och Mats, stämningen höjs) 

Anita: Nej han har ju sport, ofta är det en kvinna Just att det krävs så mycket av en person som ska sitta 

ensam i så många timmar. 

Åsa: Jag tror att det kan ha göra med det här Public Service alltså att dom ska stå för det här sakliga 

aktuella djupet ner i myllan medan fyran är mera det här lättsamma som vi har pratat om att det är kvar i 

SVT huset att man inte ska ”sänka sig” till fyrans nivå. 

Anita: Jag tycker det ligger mycket i det. 

Malin: Behövs det samma sak i två kanaler? 

Mats: Ja eftersom olika personer tittar på olika program så vill man ju ta del av det senaste. Alltså man vill 

ju ta del av speedway, om twintowers rasar så måste det ju sägas i båda kanalerna. 

Anita: Det är ju aktuella grejer som tas upp. 

Helena: Tror ni att programmen på nåt sätt kompletterar varann? 

Anita: Jag vet inte, jag tycker att jag får allt på fyran det finns ju bara vissa saker. 

Malin: Vi har sett två lika case. Är det nödvändigt, behövs båda två? 

Mats: Båda behövs inte för mig men de behövs olika program för olika personer. Det är olika som ser olika 

kanaler. För mig behövs ju bara en. Men man vet ju inte vilken av dem. 

Linda: Kanske lite för sakens skull att det ska finnas två för att ge en objektiv bild. 

Helena: Vad skulle ni säga kännetecknar de båda programmen? 

Malin: Hur skulle ni beskriva respektive program? 

(dåligt med svar, nästan framtvingat av tystnaden) 

Anita: Det är en trevlig stund på morgonen när man gör annat, man vill ha det mera lättsamma. Jag kan ha 

på ettan också men nej. 

Malin: Kräver SVT mera aktivt tittande? 

Anita: Ja så är det 
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Linda: Just att det känns mer intervjuaktigt i SVT men tv4 känns mera som ett resonemang som man gärna 

hänger med i. Lättare att ha i bakgrunden. 

Helena: Tror ni att det är typiskt för morgon att man vill ha det serverat och lätt? 

Malin: Behöver man det lättsamma med tanke på sina morgonrutiner? 

Anita: Så känner jag, ettan har ju repris på eftermiddagen av sitt program. 

Helena: Vad vill ni se för innehåll i såna här program. 

Mats: Det känns som att de har bra koll för rätt innehåll och har jobbat fram det med fokusgrupper. 

Anita: Fyran har ju det här med fråga Louise och tittarombudsmannen, intressant att folk har möjlighet till 

synpunkter genom att maila eller ringa in. Det blir även lättsamt med musik varje dag. Det är ju intressant 

att folk får tycka till, du får ju hela tiden maila in och tycka till. Det är ju många som har synpunkter. Det är 

ju även musik varje morgon. 

Malin: Ofta kan man ringa eller maila in till TV4, känner man som tittare att man kan påverka sändningen? 

Anita: Ja absolut, och skicka in bilder och när det är speciellt. Just barnprogram har de också. De tar fler 

åldersgrupper på så sätt. 

Malin: Varför behöver vi morgon-tv? 

Anita: Behöver vi det? (skratt) 

Mats: Ja det är ju ett alternativ till tidningen, kanske för att sälja fler tv-apparater till köket. (allmänt skratt i 

gruppen) 

Anita: Man har skapat ett behov, Förr när man jobbade behövde man det inte, nu så är det en helt annan 

sak med morgon-tv. 

Malin: Tror ni att det kan ersätta andra medier? 

Mats: Många från min ålder och yngre gör ju sin nyhetsrunda via Internet, det är ju ett snabbare sätt att 

uppdatera sig istället för att sitta och vänta på just sin nyhet på TV. Det är klart att det blir en stor 

konkurrent. För de som har en dator i närheten.  

Malin: Mot dagstidningar och radio? 

Linda: Det är ju tre skilda medium, det är ju tid. 

Mats: Vi yngre har väl inte råd, följer det beteendet med oss? 

Mats: Många som yngre har inte radio, det blir mest i bilen. Jag tror nog inte ens att jag ha en radio hemma 

eller jo i köket. Nog har man råd med tidning men det handlar mera om skräp, det blir bara en massa skräp 

efter några månader. 

Anita: Jag har försökt vara utan tidning men har du vant dig så vill du ha den, det som aldrig finns på 

nätet är ju dödsannonserna, och det läser inte ni unga men i min ålder så läser man sånt. Det kan du aldrig 

uppdatera dig på med TV eller Internet. 

Malin: Vilket program hade bäst innehåll? 

Mats: Det var ju samma innehåll i stort sett om man tänker rent vad de pratade om. Så det är svårt att säga. 

Linda: Men eftersom fyran hade Anrell och Richardsson så blev det lite mera intressant och aktuellt, att 

man hörde deras egna ord och inget att han sa att (antaganden) 
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Anita: (instämmer på Linda med mmm och ja) 

Malin: Bör det vara mera informativt eller underhållande innehåll? 

Mats: Jag tror att SVT måste ju nischa sig som dom gör, det är ju deras roll, sen skulle dom ju kunna inom 

den rollen göra allt bättre om man hade haft Jihde där så skulle vi tyckt det varit bättre eftersom han är 

trevligare och bättre journalist. Man skulle nog ha gett fyran en bättre match det här är ju deras roll, måste 

göra det på det sättet. Också för att dela upp målgrupperna. 

Malin: Kan inte det vara ett aktivt val av SVT? 

Mats: Jo det är ju ett aktivt val självklart, när jag fick tv-räkningen igår då tänkte jag att om jag kunde välja 

bort SVT skulle jag göra det direkt, de har tappat sin funktion när direkt man kan välja bort SVT så 

kommer otroligt många att välja bort det. 

Malin: Om man kan välja bort SVT så tappas väl en viss del av konkurrensen? 

Mats: Ja man skulle bli tvungen att plocka bort program som Mosaik. 

Helena: Vilka tror ni är målgruppen för respektive program? 

Anita: Ja SVT tror jag att det borde vara min målgrupp, men jag ser ju fyran, bara i en syskonskara kan 

man ju diskutera detta, jag är ju den som varje morgon ser på fyran och de ser på ettan. SVT tittare vet 

inget och är aldrig uppdaterade, det är ju tragiskt. Av nån anledning så fastnar inget. 

Malin: Det kanske är så att SVT har för mycket information medan fyran blandar upp det? 

Anita: Ja jo så upplever jag det. 

Helena: Kan det vara så att båda kanalerna tar en väldigt bred målgrupp? 

Anita: Fyran tar ju alla målgrupper, alltså ettan om vi säger för mig är ju från 69 och döden. Jo jag upplever 

nog att fyran blandar bra. Fyran, de tar ju alla målgrupper, men SVT har nog grupper från 69 till döden. 

Åsa: Dom som är uppväxta med SVT stannar nog kvar hela livet i SVT. För man ser fyran som nåt inte bra, 

aj aj. Sen håller ju medievanorna på att förändras så det håller på att svänga över. 

Mats: Sen tror jag att Nyhetsmorgon är Tv4 exceptionellt bra, just det exemplet men kollar man till SVT på 

andra slags program så är SVT som nyheter och sport minst lika bra om inte mycket bättre. 

Malin: Kan inte det bero på att fyran är mer underhållningsvänligt, lättare för dem att göra bra 

underhållning? 

Mats: Ja jo. Jag tycker ändå att SVT fixar ett bra underhållningsprogram om dom bara vill som t.ex. så ska 

det låta, de har både kapacitet och programledare att vara på samma nöjesnivå men dom har bestämt sig 

att inte vara på fyrans nivå. De har satt det formatet liksom, nog skulle de kunna plagiera fyran och göra 

det mycket bättre men de har satt det formatet. Vill tillgodose människor som eftersträvar Public Service 

Anita: Är det inte måste att ha det så där? 

Mats: Att? Inte tror jag att det är ett måste men… 

Anita: Ja men med tanke på reklampengarna det blir ju som två skilda saker. 

Mats: Inte är det ett måste men jag tror att de har satt sig ner och bestämt att det här ska ha den profilen. 

Och så kör de på det. 

Anita: Det är egentligen bara fredag lördag som SVT har något underhållande annars är det inte mycket. 
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Mats: Nää nää inte tror jag att det beror på kompetensen i huset, nog finns den. 

Åsa: jag tror att det sitter lite i huset hur man ser på hur man gör program. (på SVT) 

Mats: Ja jo om de hade bestämt sig för att göra underhållande morgon-tv så hade de nog gjort på ett annat 

sätt. 

Åsa: Jo fast samtidigt så har jag vänner som jobbat där och det finns alltid gubbar som säger att det här har 

vi alltid gjort och därför är det bäst. 

Mats: Det är väl därför de tar det beslut de gör. Jag tror inte att de satt sig ner och bestämt att vi ska göra 

det mest underhållande morgonprogrammet nu. 

Åsa: Behöver nog en generationsväxling från gamla gubbar till yngre. 

Malin: Hur mycket tittar ni på tv annars? 

Mats: Mellan 23-01, innan jag lägger mig lite sport och lite Seinfeld, Jay Leno  

Linda: Jag tittar inte mycket på TV, det blir väl lite nyheter såg sommartorpet igår, en halvtimme om 

dagen, SVT:s nyheter men även fyran. 

Anita: På dan tittar jag inte, förutom morgon-tv så går TV:n i bakgrunden när jag handarbetar, någon 

timme per dag. Det beror ju på att annars när man har barn så tittar man inte så mycket på kvällen. 

Åsa: Jag tittar mycket på TV i perioder, sitcoms, men vissa perioder väljer jag bort tv helt någon timme 

eller två. 

 

 

BILAGA 4 

Transkribering, fokusgrupp 12 juni 2007 Kl: 15:00 

Plats: Institutionen för Musik och Medier, Piteå 

Medverkande Lisa, Daniel, Kerstin, Emma 

 

Innan vi började med intervjun visade vi 15 minuter var av de båda programmen, från 

dagen innan. Vi visade Gomorron Sverige först, och därefter Nyhetsmorgon.  

 

Helena: Tittar ni på morgon-tv? 

Daniel: Sällan 

Lisa: har ju inte haft någon tv 

Emma: Ibland 

Daniel: jag tittar mera när jag är ledig. Jag lyssnar mera på radio t.ex. P3 morgonpasset, det är lite enklare, 

man behöver inte koncentrera sig lika mycket. Jag tittar på SVT mer än Nyhetsmorgon pga. av den manliga 

programledaren i TV4. Han verkar jobbig, det är så störande så att jag väljer att hellre titta på SVT. 
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Kerstin: Jag har sett nån enstaka gång och vad det blir det är slumpen, jag tittar inte nåt kontinuerligt alls 

och det är när jag råkar vara ledig och känner att jag vill sätta på tv:n. Om det blir ettan eller fyran har 

ingen betydelse vilken kanal jag väljer. Jag tycker om att titta på tv men just morgon-tv blir det sällan.  

Helena: Vad gör du på morgonen, hur ser dina morgonrutiner ut? 

Kerstin: Vi har radio som väckarklocka och då går radion hela morgonen men jag vill helst att det är tyst 

eftersom vi båda är morgontrötta. 

Malin: När du tittar hur använder du morgon-tv då? 

Kerstin: Vi har ju tv i köket. När jag vill ha sällskap när jag är hemma själv, den brukar få gå som ett 

bakgrundsmedia. Tycker inte sämre eller bättre om någon kanal.  

Helena: Använder man oftast morgon-tv som bakgrund (radio)? 

Alla: Ja absolut! 

Emma: För min del är det så att jag kan sitta och flippa runt och kan byta mellan kanalerna och stanna upp 

beroende på vilka ämnen man tar upp och vad som jag tycker är intressant.  

Malin: Tittar du ofta på morgon-tv? 

Emma: Jag tittar max en gång i veckan och oftast när jag är ledig. 

Malin: Tar det för mycket tid? 

Emma: När man är ledig så gör det ingenting utan det är när man ska till skolan som det kan kännas 

stressigt. 

Lisa: Jag kan tycka att det är skönt att ha det som sällskap när man äter frukost, det är tråkigt att äta själv. 

Helena: Vad tycker ni spontant, vilket av programmen tilltalar er mest? 

Kerstin: Den här gången var det fyran men annars tycker jag SVT, han var ju sportjournalist och jag tyckte 

att han var jättedålig tycker jag. 

Emma: Jag tycker fyran också, dels för att det känns mera inbjudande miljö att de byter spelplatser som 

triss och bordet. Det kan jag tycka är lite roligare. Sen hade ju båda intressanta ämnen. Men första känslan 

var fyran. Det andra var lite mera stelt och tråkigt men gjorde ändå att det var intressantare att lyssna då. 

Lisa: Båda tog upp ganska tunga ämnen men fyran kändes mycket mer underhållande, roligare att lyssna 

på. 

Daniel: Det känns lite som fyrans grej, intressanta ämnen men mera lättillgängligt, mjukstart. Jag känner 

just på morgon så vill man inte direkt på morron ha en tung nyhetssändning om våld och krig utan komma 

igång med mjukstart. Det tror jag fyran vinner lite grann på. 

Malin: Men du väljer ändå SVT? 

Daniel: Ja jo om jag jämför i det stora hela public service med de kommersiella radio och tv-kanalerna så 

gillar jag public servicekonceptet. Och nu är ju båda kanalerna public service men i SVT lite tyngre och 

kvalité medan fyran är mera lättillgängligt och inte lika djupgående. Egentligen väljer jag ju P3 

morgonpasset som är public service i en lättillgänglig förpackning, skulle aldrig lyssna på Rix morgonzoo 

för att det är för glattigt och P1 morgon för tungt.  

Kerstin: P4 då? 
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Daniel: Njaeåå kanske, jag är inte tillräckligt… får väl börja lyssna på det. 

Malin: Vad kännetecknar respektive program? 

Emma: Lite mera hemtrevligt, färg 

Lisa: Glamour 

Malin: På TV4? 

Emma: Ja 

Lisa: Ja 

Malin: Hur skulle du beskriva SVT då? 

Emma: SVT känns mera stelt. 

Lisa: Inget trams 

Daniel: Fyran är väl lite mer personlig och avslappnad, det gör inte så mycket men som idag hade dom en 

ganska konstig överlämning till vädret. Det gör väl inget men det känns som att det inte är så uppstyrt. 

Emma: Sen kanske det känns lite mera avslappnat när man är två och kan sitta och småsnacka lite men när 

man är själv så blir det lite mer. 

(Alla instämmer i Emmas utlägg) 

Kerstin: det måste ju vara stor skillnad på att vara två. 

Emma: Ja just att man kan föra en diskussion med varann och utbyta tankar. 

Helena: Vad tillför det er som tittare när de är två? 

Lisa: Man känner sig mer avslappnad känner att de fixar det här och han som var ensam i SVT kändes 

mera nervös, kanske beror på deras erfarenheter. 

Malin: Könsrollen, en man en kvinna? 

Lisa: Dom här två idag kändes jämbördiga. På nåt sätt då slappnar man av, jobbigt om en varit jätte 

dominant då hade man stört sig på det. 

Helena: Vad tror ni det gör för tittaren att det är en kvinna och en man och inte två av samma kön? 

Daniel: Jag tror absolut att det tillför, jag tror att det annars kan tendera att bli internt, tjejer och killar, inte 

så utvecklande.  Det är bättre att få en helhet. Man märker att för lika programledare blir för interna. Det 

läggs nu fokus på både killar och tjejers roll i samhället. 

Malin: Som helhet, tar det in hela svenska folket? 

Daniel: Ja jo men både fokus på killar och tjejers roll 

Emma: Man skulle nog se mera om det saknades en tjej om det var två killar på plats, vi skulle ifrågasätta 

det varför ska vi ha två män eller två tjejer? 

Malin: Men tänker man så på SVT, varför sitter det en kille där? 

Emma: Nej inte så, men när det blir två stycken så varför ska man ha två män eller två tjejer. 

Kerstin: Jag har aldrig tänkt på det faktiskt att det är en av vardera kön. Och det kan ju va att dom som gör 

programmet har tänkt till. Det skulle vara jätteintressant att testa att göra det med två killar eller tjejer. 

Emma: Ja och se om det blev någon skillnad. 

Malin: Man kan ju se det så att i och med att du inte har tänkt på det så kan det vara en bra mix? 
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Kerstin: Ja jo det kanske är väldigt uttänkt från deras sida. 

Daniel: Man vet ju inte syftet med det, de kanske har sett program med två killar och två tjejer. När man 

tittar på mitt jobb i somras och då var det två kvinnliga programledare då var det väldigt mycket fokus på 

tjejer i 30-års åldern och deras intressen och problem. Jag vet inte om de själva märkte det men jag som 

jobbade med det märkte det. 

Helena: Om vi kikar på innehållet, vad ska det innehålla? 

Lisa: Jag tycker att det är bra att man blandar lite högt och lågt liksom mera seriösa ämnen som varvas 

Emma: Bra med lite aktuella ämnen fast ändå sånt som inte är, som boken kanske inte berör alla men är 

ändå en intressant grej. 

Malin: Jag tänker på när du säger blanda, tycker du att båda programmen gör det? 

Lisa: Nu såg vi ju bara en kvart men SVT hade ju samma sak hela kvarten, jo SVT blandar också. 

Malin: Vilket var bäst innehållsmässigt? 

Emma: Egentligen tror jag att människor tycker att SVT:s ämnen berör mera på nåt sätt men samtidigt 

tycker jag själv att boken berör, men är osäker om det uppfyller en funktion på så sätt samtidigt är det ju 

intressant med triss att ta del av någon som vinner pengar. 

Kerstin: Tittar man på innehåll så var nog SVT bättre, jag tror det handlar om det vi sa tidigare, som jag 

upplever det så är det mer strikt och trovärdigt på SVT.  

Malin: Tycker du att det är mer trovärdighet i det SVT visar? 

Kerstin: Jag tycker att det är bättre trovärdighet i SVT 

Helena: Vilket program tycker ni känns mest seriöst? 

Emma: Nog känns båda trovärdiga  

Lisa: Men SVT känns mer seriöst och tungt 

Helena: Vad är det som gör att det känns mer seriöst? 

Daniel: Kristin Kaspersen på fyran känns som på nåt sätt att dom inte bryr sig om ämnena och att det på 

nåt sätt lyser igenom rutan, lägger inte ner något engagemang och då tar man det inte lika seriöst. 

Emma: Det blir tonen och stämningen och ämnet till viss del. 

Kerstin: Dom har ju det här med triss, det är ju klart folk vinner pengar det är ju inget livsviktigt. 

Emma: Inget som berör som det andra 

Malin: Måste det innehålla det? 

Emma: Till viss del tror jag 

Kerstin: Det är ju i och för sig bra att det finns både och. 

Daniel: Man kan göra saker som berör men inte är tunga. För att man ska få något engagemang så krävs 

det.  

Malin: Men om ni ser någon som skrapar fram fem miljoner i tv, berör inte det? 

Kerstin: Ja men om man får den bilden (bakgrunden på personen som vinner) då berör det. 

Malin: Orkar man sitta i timmar och se på tunga ämnen som berör djupt? 

Kerstin: Nej. 
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Daniel: Jag tycker bara att se på ngn som drar en trisslott är ganska tråkigt, det händer ingenting. Hade det 

varit en tävling mellan typ två och två så hade det hänt nåt annat, lite tävling. 19 min 

Helena: Vad ger programledarna för intryck om ni jämför de båda kanalerna? 

Lisa: Mannen på SVT ger ett seriösare intryck.  

Malin: Gör han det för att han är ensam? 

Lisa: Vet inte men jag tror inte det beror på det, man kan ha en mer avslappnad inställning fast man är 

själv. 

Emma: Tror nog att det kan bero på ämnet med, han har inte å mycket att skämta om. 

Kerstin: Tonen han har är intresserad och vill veta. Han lät mer deltagande än vad de andra lät. Mannen på 

TV4 låter hattig. 

Malin: Atmosfären i de båda studiosarna, hur är stämningen? 

Emma: Det är ju mer allvarligt på SVT, men känns mer avslappnat i fyran, kanske ändå är avslappnat fast 

allvarligt. 

Malin: Beror det på ämne eller programledarna? 

Emma: Programledarna eftersom att de ska skapa den här trygga atmosfären i studion 

Lisa: Hade man gjort intervjuerna i motsatt kanal hade de fått en helt annan stämning. Om de hade haft 

andra kläder på sig eller så så hade det gett en helt annan stämning. 

Malin: Så att om man hade bytta kanal på ämnen hade det blivit en helt annan innebörd? 

Emma: Ja det tror jag, det beror inte på ämnet utan på programledarna hur stämningen är. 

Daniel: Det tror jag också. Jag hade svårt att koncentrera mig på vad dom ställde för frågor och svar i TV4, 

för att de engagerar inte mig på nåt sätt. Det var säkert programledarens roll. Det känns som att de bara 

pratar på oengagerat. Fast det var något viktigt ämne egentligen men jag tog inte till mig det.  

Malin: Du tror att det berodde på programledarna? 

Daniel: Ja, Ahh en bok va kul men vad handlar den om egentligen? Det kan ligga mycket mer bakom det 

än vad man fick veta i programmet. 

Kerstin: Det är sant. Man fick inte riktigt grepp om vad det handlade om 

Emma: Det är ju de som styr, vad som ska lyftas fram. Det är ju deras roll att lyfta fram och styra samtalet. 

Daniel: Jag vet inte om de hade någon inledning eller summerade det i slutet. Nu i efterhand har jag svårt 

att sätta fingret på vad det handlade om och vad jag såg. 

Helena: Vad tycker ni om det visuella? 

Lisa: Samma intryck som har fått av allt annat också tidigare, SVT seriöst oförskönat och fyran glamorösare 

och hemtrevligt. 

Malin: Finns det utrymme för båda programmen 

Kerstin: Det finns det säkert, det finns väl tittare som väljer båda, görs väl tittarundersökningar nog tror jag 

det finns underlag. 

Lisa: Det kanske är olika för olika dagar 
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Daniel: Kan nog bara tala för mig själv. Det är nog ganska slumpartat på vad man väljer, man zappar 

mellan olika kanaler. När det blir tråkigt på en så byter man kanal. Jag funkar nog ganska mycket så i alla 

fall. 

Malin: Vad tycker ni om att det är reklam? 

Daniel: Det är ju hemskt, största nackdelen. 

Emma: Störmoment 

Helena: Bakgrunds medium, kan ju ge en paus i reklamen? 

Daniel: Till viss del är det väl bra paus men reklamen ger mer skada än nytta. 

Malin: Skulle ni välja bort det ena p.g.a. reklamen? 

Emma: Nej man är så van vid reklam idag så man väljer inte bort något för reklamen. 

Lisa: Inte värre än att man byter kanal.  

Daniel: Man är så van ja. 

Emma: Visst är det skönt med pauser och så där, men ibland är det störande om man är inne i ett program 

ibland skönt och ibland störande. 

Daniel: Jag känner lite så med SVT, det innehåller ju ganska mycket som ekonominyheter har inte jag så 

mycket nytta av då kan man ju göra sina egna pauser. Man kan hitta sina egna luckor i programmet att ta 

pauser. 

Malin: Om reklamen skulle uteslutas skulle TV4 bli bättre än SVT? 

ALLA: Nej. 

Helena: Vilka är målgruppen för respektive program? 

Lisa: Känns som att båda riktar sig till en bredare publik. 

Daniel: Kanske lite mer ungdomlig på TV4. 

Lisa: Lite mer rastlös publik på TV4, Kanske är mer tempo och händer mera saker i fyran 

Daniel: Arbetarklassen. 

Emma: Det är lite lättare 

Lisa: Man behöver inte koncentrera sig lika mycket. 

Malin: Mer info än underhållning? 

Lisa: Bra att blanda lika. 

Daniel: Jag är morgontrött och vill kanske ha en lättare underhållning som musik, men kollar man på hela 

programmet så är det en bra blandning.  

Helena: Tycker ni att det är ofta med nyheter en gång i halvtimmen? 

Daniel: Om det är samma nyheter så är en halvtimmes mellanrum lite väl ofta 

Lisa: Men det kan vara skönt att veta att det inte har hänt nåt nytt. 

Daniel: Nej jag tycker att det blir lite mycket, det är samma i morgonpasset (P3) när ekot kommer varje 

halvtimme. 

Emma: Det kan räcka med en gång i timmen 

Malin: Vad tycker ni om lokala inslagen i fyran? 
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Emma: Helt okej, viktigt att få reda på vad som händer lokalt, det intresserar nog jättemånga människor, 

det som händer nära. 

Daniel: Speciellt den äldre publiken är nog intresserade av det lokala. 

Malin: Är det något ni tycker saknas i morgon-TV? 

Daniel: Kanske någonting annars skulle man nog titta oftare, men frågan är vad som saknas, svårt att sätta 

fingret på det 

Helena: Är morgon-tv något som behövs? 

Daniel: Jag tror att vi har för mycket medier idag, man måste vada fram för att alla vill att man ska 

titta/höra på just deras. Man måste ju göra ett medvetet val av som media konsument 

Emma: Det jag kan tänka mig om man vill nå en yngre målgrupp att man tar upp ämnen som berör 

ungdomar och kanske att man har ungdomar som intervjupersoner också. 

Malin: Hur ser era tv-vanor ut annars? 

Emma: När man har tid och inget som måste göras, ofta har jag så fullt upp max en timme eller två 

Kerstin: Jag tycker att jag tittar mycket på tv, när jag kommer hem så sätter jag på tv.n vid sex och den står 

på fram till 22 tiden men det är inte alltid att jag sitter där hela tiden och tittar. Svårt att veta hur jag gör. 

Jag tittar helt klart mer på vintern. 

Emma: TV:n har jag sällan på när jag gör andra grejer, det är mer radion som är på då. Om tv:n är på så 

tittar jag aktivt. 

Kerstin: Jag har på TV:n när jag är ensam hemma och bakar. 

Daniel: Det känns lite som kökstevens funktion är att vara sällskap. 

Emma: Som vi sa tidigare om man ska äta frukost eller nåt så är det bra sällskap. 

Malin: Kommer TV:n slå ut något annat medium? 

Daniel: Det är inte omöjligt, vi tillhör ju en TV-generation än en dagstidningsgeneration, även om jag 

föredrar DN på morgonen framför TV. Det tror jag beror på att jag tittar på tv ändå och vill ha lite 

variation. 

Emma: Jag tycker att det är bra att läsa en tidning innan jag går till skolan, jag uppskattar mera att ha en 

tidning eftersom jag vill veta vad som hänt på den lokala delen, för mig kommer tidningen alltid vara 

viktig. 

Lisa: Ja och så fort vi lämnar hemmet så är vi utan tv och mer beroende av radio och tidning. 

Daniel: Det kommer ju mer och mer tv i mobilen. Jag trivs inte med att det går mot mera 

Internetanvändande för att uppdatera sig nyhetsmässigt. Idag sitter man ofta en hel arbetsdag framför en 

dator så då tycker jag att det är viktigt att variera sina medier. 

 

 

BILAGA 5 
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Transkribering av informantintervjuer  

Vi genomförde en intervju med Leif Östman, som är en av redaktörerna på TV4:s 

Nyhetsmorgon, samt en med Ulla Olssons som är tillförordnad chef för SVT:s Gomorron 

Sverige. Transkriberingen innehåller enbart de sekvenser av intervjuerna som vi anser är 

relevanta för uppsatsen. 

 
Leif Östman, Nyhetsmorgon 
Helena: Skulle du kunna definiera vad ni har för syfte med det här programmet? 

Leif: Basen i det här programmet är nyheter och aktualiteter, det är själva navet som vi jobbar utifrån.  Vi 

rapporterar och följer upp, vi vill ha direkt kontakt med det skeendet som vi vill återge till tittarna. Så 

navet är nyheter aktualiteter, och det härliga med det här programmet är mixen blandningen mellan högt 

och lågt, litteratur, teater, clowneri, konst. Allt det här som finns med oss i vår vardag, 

konsumentupplysning osv. För att ta till en klyscha, ett smörgåsbord. 

Helena: Vad vill förmedla för ton och känsla med programmet? 

Leif. Vi vill ha en seriös ton men som då är anpassad till morgonen då människor ska få sin 

nyhetsuppdatering. Man ska också lära sig någonting, känna sig välkommen, känna att det här är ett gäng 

som man gärna vill tillbringa morgonen med. Gemytlighet utan att det för den skull ska bli tramsigt och 

pladdrigt. 

Helena: Hur kommer det sig att ni har valt att ha två programledare istället för när man tittar på SVT som 

har en? 

Leif: Så har det alltid varit det är det som skiljer oss åt och det finns väl en tro där att samspelet dom 

emellan ska ha ett mervärde, att det ska finnas ett bollande där emellan, än att det bara är en  som pratar 

med en tittare eller tittarna utan här finns det då ett samspel som i sig har ett värde och en funktion hoppas 

vi, men det är en svår konst, svårare att förstå när man sitter där hemma och tittar. 

 
Ulla Olsson, Gomorron Sverige 

Helena: Skulle du kunna definiera vad ni har för syfte med programmet? 

Ulla: Vi är ett fördjupande program, vi är ett analyserande program, vi är ett debattprogram och vi är ett 

underhållande program. Vi är ett program som man ska titta på för att känna att man är med i 

nyhetspulsenpulsen, vi har en betoning på nyheter, men man ska känna sig med både när det gäller kultur, 

nöje, ekonomi, politik och samhälle. Man ska kunna gå hemifrån på morgonen och känna att nu är jag med 

på banan.  

Helena: Så det fördjupar nyheterna? 

Ulla: Det fördjupar nyheterna, vi följer ofta upp nyheter som Rapport och Aktuellt har eller stora händelser 

som kanske har varit kvällen innan då ska de ju som gå ett steg längre, du ska få höra en diskussion mellan 

de inblandade eller en analys av vad det betyder det här egentligen. Eller någon drabbad, som den vanliga 
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människan som varit med om det här, som ska kunna få sitta där och prata om det här. Men vi ska också 

ligga i förväg med saker som att det här kommer att hända. Så ska man känna okej jag vet, jag förstår det 

här lite granna. Nu kommer det en stor rättegång eller så, som nu när det va en i USA som var jätte aktuell, 

så pratar vi ju inte bara om det som har hänt utan vi pratar även inför. Så vi ligger både före och efter som 

analys och debatt. Det kan ju vara här som en debatt startar också. Men newsiga. 

Helena: När det gäller helheten på programmet, försöker ni på nåt sätt profilera er eller särskilja er från 

konkurrenter som t.ex. nyhetsmorgon? 

Ulla: De försöker nog kanske profilera sig mer mot oss så nej inte medvetet utan vi är mera så här att det 

här är vad vi vill göra. Vi gör det program vi vill göra, om man börjar snegla för mycket på att de gör så då 

måste vi ändra oss då tror jag att man blir väldigt osäker och man börjar vingla fram och tillbaka. Jag tror 

att det är viktigt som program och självkänsla att bestämma sig att det här vill vi göra, sen måste man 

naturligtvis ha en utblick för att som media producent så måste man ha fingertoppskänsla vad är det, vad 

finns det vad pågår. Men att börja hela tiden att nu gjorde de så då måste vi göra så här då börjar man 

svänga ganska mycket på vägen. Man måste bestämma att vi vill göra det här programmet, det här är ett 

program som vi tycker är intressant, det är bra. Vi har en medveten linje vi ska ha en nyhetstyngd Vi ska 

inte vara tråkigt, vi ska inte vara ett myndighetsprogram, vi ska inte vara någon slags megafon, utan vi ska 

vara spännande och lite provocerande, och förhoppningsvis ibland lite oväntade, men samtidigt ska du 

känna dig trygg med oss. Okej det här är, jag känner igen mig i det här programmet, jag får mina filmtips, 

jag får bokrecensioner jag får många sådana här saker som vi har. Men jag känner att jag är på, jag vet vad 

som händer i nyhetsläget i landet när jag tittar på Gomorron Sverige. 

Helena: Vad vill ni förmedla för känsla och stämning och så i och med scenografi och så? 

Ulla: En kombination av morgonkänsla men det måste ändå vara newsigt, det ska inte vara så tillbakalutat 

att du somnar i soffan. Utan du ska ha vi är lite mer framåtlutade, lite på, för vi känner att det är starten på 

dagen, du är lite på språng så här. Det finns en, det är inte för pösigt, det finns en stramhet i scenografin, 

men ändå, en ombonad stramhet. Om du tittar på våran soffa, det är inte de här stora pösiga kuddarna, du 

sjunker inte ner där. Men ändå ska det inte vara för strikt och för kallt, du ska känna att det här är en 

ganska trevlig miljö. Men du är ändå lite på gång. Det finns en nyhetspuls hela tiden där som vi har. 

Helena: Hur kommer det sig att ni har valt att ha en programledare istället för två? 

Ulla: Vi tycker att, vi vill ha en programledare som verkligen håller i det här, jag tror att det också kanske 

har att göra med vår lite mera newsiga inriktning, att det här är en person som kan vara på lite mer. Ibland 

när man har, det kan fungera men jag tycker att det blir ganska svårt som när man har två programledare 

som intervjuar en gäst, så blir det faktiskt två mot en, och då tycker jag att det blir en snevinkling faktiskt. 

Det är lite svårt också, vem ska säga vad. Ibland blir det så med två programledare, vad är vitsen. Ibland är 

det väldigt bra och kan bli väldigt roligt. Om man tittar ut i världen, de morgonprogram som har två 

programledare men där programledarna inte alltid sitter tillsammans, det kan jag tycka är bra. Det kan va 

bra att ha fler. Men jag är inte så att ha två bredvid varandra som gör en intervju tycker inte jag är så bra.  

Helena: Det gör ju att ni behåller det där strama? 
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Ulla: Vi vill ju inte vara strama men vi vill va på, jag tycker att det blir lite mindre bluddrigt. Det blir lite 

mera nyhetsinriktat genom det, det vill vi ha även om våra, vi vill också flytta tyngdpunkten mer på 

gästerna, än programledarna, har du två programledare så blir det väldigt mycket programledare som 

sitter där. Har du en så är det gästen som blir den intressanta, eller snarare gästerna, det är dom som är det 

intressanta. 

Helena: Jag tänkte på interaktionen med tittarna, ni har inte direkt någon sådan i programmen? 

Ulla: Vi har ibland, vi har ju ibland så kan vi telefonväkteri, att tittaren får ringa in och ställa frågor, vi har 

haft det när det gäller hälsa, vi har haft det när det gäller ekonomiska frågor, vi har haft det när det gäller 

politik i samband med valrörelsen så har vi det tillsammans med de olika partiledarna. Man får ringa in 

och ställa frågor till partiledarna. 

Helena: Vad tycker ni att det ger? 

Ulla: Det är alltid roligt att ha publiken med, det är jätteroligt sen är det ganska komplicerat tekniskt, vi är 

en liten redaktion, och det tar mkt kraft och energi så det är väl  

en av anledningarna till att vi inte har det mer. Men det är väldigt roligt när vi gör det. 

 

 

 
 



BILAGA 6 

Tittarsiffror 

HotProg (c) 
MMS 2000 

Datum: 
070424 

                  

Detaljrapport 
för grupp TV4 

                   

                    
Kanal  Datum Starttid Längd Beskrivning A3-14

Rat [Tot] 
 A15-

24 
Rat 

[Tot] 

A25-
39 

Rat 
[Tot] 

A40-
59 

Rat 
[Tot] 

A60-
99 

Rat 
[Tot] 

M3-
14 

Rat 
[Tot] 

M15-
24 Rat 

[Tot] 

M25-
39 Rat 

[Tot] 

M40-
59 Rat 

[Tot] 

M60-
99 Rat 

[Tot] 

K3-14 
Rat 

[Tot] 

K15-
24 

Rat 
[Tot] 

K25-
39 

Rat 
[Tot] 

K40-
59 

Rat 
[Tot] 

K60-
99 

Rat 
[Tot] 

TV4           20070422 09:16 39 NYHETSMORGON 5 5 60 115 145 0 0 30 40 35 5 5 30 75 105
TV4                    20070409 08:59 1 NYHETSMORGON 0 5 20 70 140 0 5 10 30 50 0 0 15 40 90
TV4                    20070409 09:17 38 NYHETSMORGON 5 20 50 120 150 0 15 25 50 40 0 5 20 65 110
TV4                    20070410 05:50 10 NYHETSMORGON 0 0 15 30 10 0 0 5 15 10 0 0 10 15 0
TV4                    20070410 06:18 12 NYHETSMORGON 5 0 40 70 20 5 0 15 15 10 0 0 25 50 10
TV4                    20070410 06:45 15 NYHETSMORGON 0 5 30 60 30 0 5 15 10 15 0 0 15 50 15
TV4                    20070410 07:15 15 NYHETSMORGON 15 5 40 60 30 0 5 25 5 5 15 0 15 50 25
TV4                    20070410 07:44 16 NYHETSMORGON 5 5 65 60 60 0 0 35 15 15 5 5 30 45 40
TV4                    20070410 08:16 14 NYHETSMORGON 5 10 55 60 95 0 5 35 10 15 0 5 20 50 80
TV4                    20070410 08:45 15 NYHETSMORGON 5 15 50 80 140 0 5 20 15 25 0 10 25 65 115
TV4                    20070410 09:43 13 NYHETSMORGON 0 15 40 60 80 0 5 10 15 20 0 10 25 45 60
TV4 20070411                   05:50 10 NYHETSMORGON 5 5 0 15 10 0 5 0 5 5 5 0 0 5 5
TV4                    20070411 06:17 13 NYHETSMORGON 10 10 15 45 20 5 10 5 15 10 5 0 10 30 10
TV4                    20070411 06:44 16 NYHETSMORGON 5 10 20 35 30 0 10 10 10 10 5 0 10 25 20
TV4                    20070411 07:15 15 NYHETSMORGON 25 0 25 35 25 10 0 10 10 5 15 0 15 25 15
TV4                    20070411 07:45 15 NYHETSMORGON 15 10 50 45 45 10 0 20 10 15 5 5 30 35 30
TV4                    20070411 08:16 14 NYHETSMORGON 5 10 35 55 125 0 0 20 10 35 5 10 20 45 90
TV4                    20070411 08:46 14 NYHETSMORGON 10 15 40 60 150 0 5 15 5 45 10 10 25 55 105
TV4                    20070411 09:43 13 NYHETSMORGON 15 15 35 65 110 5 10 10 15 35 10 5 20 50 75
TV4 20070412                   05:50 10 NYHETSMORGON 0 0 5 10 5 0 0 0 5 0 0 0 5 5 5
TV4                    20070412 06:18 12 NYHETSMORGON 0 0 20 40 25 0 0 0 10 10 0 0 20 30 15
TV4                    20070412 06:45 15 NYHETSMORGON 5 5 20 50 35 0 5 0 5 15 5 0 20 45 15
TV4                    20070412 07:15 15 NYHETSMORGON 5 5 25 40 25 0 5 5 0 10 5 0 20 40 15
TV4                    20070412 07:44 16 NYHETSMORGON 5 5 30 60 75 5 5 10 15 25 0 0 20 45 50
TV4                    20070412 08:16 14 NYHETSMORGON 5 5 30 90 110 5 5 15 25 35 0 0 20 65 75
TV4                    20070412 08:44 16 NYHETSMORGON 10 10 30 80 155 5 5 10 20 40 5 5 20 60 115
TV4                    20070412 09:43 13 NYHETSMORGON 10 10 40 60 115 10 10 20 15 30 5 5 20 45 80
TV4                    20070413 05:50 10 NYHETSMORGON 5 0 30 15 5 5 0 15 0 5 0 0 15 15 0
TV4                    20070413 06:18 12 NYHETSMORGON 5 0 40 55 20 5 0 20 10 5 0 0 20 45 15
TV4                    20070413 06:44 16 NYHETSMORGON 10 0 40 55 25 5 0 25 15 10 5 0 15 40 15
TV4                    20070413 07:14 16 NYHETSMORGON 25 5 35 45 30 10 5 10 10 10 15 0 25 40 20



TV4                    20070413 07:45 15 NYHETSMORGON 15 0 45 45 60 10 0 20 5 20 5 0 25 35 40
Kanal   Datum Starttid Längd Beskrivning A3-14

Rat [Tot] 
 A15-

24 
Rat 

[Tot] 

A25-
39 

Rat 
[Tot] 

A40-
59 

Rat 
[Tot] 

A60-
99 

Rat 
[Tot] 

M3-
14 

Rat 
[Tot] 

M15-
24 Rat 

[Tot] 

M25-
39 Rat 

[Tot] 

M40-
59 Rat 

[Tot] 

M60-
99 Rat 

[Tot] 

K3-14 
Rat 

[Tot] 

K15-
24 

Rat 
[Tot] 

K25-
39 

Rat 
[Tot] 

K40-
59 

Rat 
[Tot] 

K60-
99 

Rat 
[Tot] 

TV4           20070413 08:16 14 NYHETSMORGON 5 5 30 70 125 0 5 10 5 30 5 5 20 65 95
TV4                    20070413 08:44 16 NYHETSMORGON 5 5 30 75 155 0 5 10 10 40 5 5 20 65 115
TV4                    20070413 09:43 13 NYHETSMORGON 10 20 40 60 115 0 5 20 5 40 10 15 20 55 70
TV4                    20070414 08:59 2 NYHETSMORGON 35 15 45 50 50 20 10 25 15 10 10 5 20 35 40
TV4                    20070414 09:17 38 NYHETSMORGON 15 10 65 85 110 10 0 40 25 25 5 10 25 55 85
TV4                    20070415 08:59 2 NYHETSMORGON 10 0 15 70 80 10 0 5 30 20 5 0 10 40 60
TV4                    20070415 09:17 37 NYHETSMORGON 10 10 30 110 135 0 5 15 40 40 10 5 15 75 100
TV4 20070416                   05:50 10 NYHETSMORGON 0 5 5 35 10 0 5 5 20 5 0 0 0 15 5
TV4                    20070416 06:20 10 NYHETSMORGON 5 5 20 65 25 5 5 10 15 10 0 0 10 50 10
TV4                    20070416 06:44 16 NYHETSMORGON 0 5 30 50 30 0 5 10 10 15 0 0 20 40 15
TV4                    20070416 07:15 15 NYHETSMORGON 5 10 30 45 30 0 10 5 5 10 5 5 20 40 20
TV4                    20070416 07:45 15 NYHETSMORGON 0 15 40 60 60 0 10 15 10 15 0 5 30 50 40
TV4                    20070416 08:17 13 NYHETSMORGON 0 10 45 80 110 0 5 15 15 30 0 5 35 65 80
TV4                    20070416 08:44 16 NYHETSMORGON 5 20 70 60 140 5 15 20 5 45 0 5 50 55 95
TV4                    20070416 09:43 13 NYHETSMORGON 0 15 30 50 90 0 5 15 10 35 0 10 15 45 55
TV4 20070417                   05:50 10 NYHETSMORGON 0 5 10 15 10 0 5 5 5 5 0 0 5 10 5
TV4                    20070417 06:18 12 NYHETSMORGON 5 10 35 45 25 5 10 15 10 5 0 0 20 35 15
TV4                    20070417 06:45 15 NYHETSMORGON 0 5 35 40 25 0 5 15 5 10 0 0 25 35 15
TV4                    20070417 07:14 16 NYHETSMORGON 15 5 35 40 25 5 5 15 5 5 10 0 25 35 20
TV4                    20070417 07:44 16 NYHETSMORGON 5 15 40 55 55 0 5 20 10 15 0 10 20 45 40
TV4                    20070417 08:17 13 NYHETSMORGON 0 10 55 70 105 0 5 20 10 25 0 10 35 60 80
TV4                    20070417 08:44 16 NYHETSMORGON 0 15 60 70 140 0 10 20 10 30 0 5 40 65 115
TV4                    20070417 09:43 13 NYHETSMORGON 0 5 40 65 80 0 0 10 15 15 0 5 30 50 65
TV4 20070418                   05:50 10 NYHETSMORGON 0 0 0 25 10 0 0 0 10 5 0 0 0 15 5
TV4                    20070418 06:18 12 NYHETSMORGON 5 0 25 45 35 5 0 5 15 10 0 0 20 30 25
TV4                    20070418 06:44 16 NYHETSMORGON 5 0 20 65 50 5 0 10 10 10 0 0 10 55 40
TV4                    20070418 07:15 15 NYHETSMORGON 15 0 30 55 35 5 0 10 5 10 10 0 20 50 25
TV4                    20070418 07:44 16 NYHETSMORGON 15 10 25 70 80 10 5 10 10 20 5 5 10 55 60
TV4                    20070418 08:16 14 NYHETSMORGON 5 20 25 60 125 5 0 10 5 30 0 20 15 55 95
TV4        50            20070418 08:44 16 NYHETSMORGON 5 20 45 175 5 5 20 5 35 0 15 25 45 140
TV4                    20070418 09:43 13 NYHETSMORGON 5 15 55 45 110 5 5 20 5 25 0 15 35 40 85
TV4 20070419                   05:50 10 NYHETSMORGON 0 0 5 20 5 0 0 0 10 5 0 0 5 10 5
TV4 20070419                   06:20 10 NYHETSMORGON 0 0 15 35 20 0 0 5 5 5 0 0 10 30 15
TV4                    20070419 06:45 15 NYHETSMORGON 5 5 15 35 35 0 0 5 15 10 5 0 10 25 30
TV4                    20070419 07:15 15 NYHETSMORGON 15 10 20 55 35 0 10 5 10 10 15 0 15 45 25
TV4                    20070419 07:44 16 NYHETSMORGON 15 15 30 55 60 5 5 10 5 20 5 5 20 50 40
TV4                    20070419 08:15 15 NYHETSMORGON 10 15 35 65 105 5 5 10 5 30 5 10 25 60 75
TV4                    20070419 08:45 15 NYHETSMORGON 5 5 25 90 140 0 5 5 5 40 5 0 15 85 100
TV4                    20070419 09:43 13 NYHETSMORGON 5 10 50 80 100 0 10 10 10 25 5 0 40 70 75
TV4 20070420                   05:50 10 NYHETSMORGON 0 0 5 5 10 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5
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TV4                    20070420 06:19 11 NYHETSMORGON 5 0 20 45 40 5 0 5 10 10 0 0 15 35 30
TV4                    20070420 06:45 15 NYHETSMORGON 0 10 10 50 60 0 5 5 15 15 0 5 10 35 40

Kanal   Datum Starttid Längd Beskrivning A3-14
Rat [Tot] 

 A15-
24 

Rat 
[Tot] 

A25-
39 

Rat 
[Tot] 

A40-
59 

Rat 
[Tot] 

A60-
99 

Rat 
[Tot] 

M3-
14 

Rat 
[Tot] 

M15-
24 Rat 

[Tot] 

M25-
39 Rat 

[Tot] 

M40-
59 Rat 

[Tot] 

M60-
99 Rat 

[Tot] 

K3-14 
Rat 

[Tot] 

K15-
24 

Rat 
[Tot] 

K25-
39 

Rat 
[Tot] 

K40-
59 

Rat 
[Tot] 

K60-
99 

Rat 
[Tot] 

TV4           20070420 07:14 16 NYHETSMORGON 10 10 5 55 45 5 5 5 15 10 10 5 5 45 30
TV4                    20070420 07:45 15 NYHETSMORGON 10 15 15 65 70 5 10 5 10 25 5 0 10 55 45
TV4                    20070420 08:17 13 NYHETSMORGON 10 5 25 75 155 5 5 10 10 40 5 0 15 60 115
TV4                    20070420 08:45 15 NYHETSMORGON 5 5 25 70 135 5 5 5 10 35 0 0 15 60 105
TV4                    20070420 09:43 13 NYHETSMORGON 5 10 30 55 130 5 0 10 5 40 0 10 20 50 95
TV4                    20070421 08:59 2 NYHETSMORGON 25 5 10 45 100 5 5 5 20 30 25 5 5 30 70
TV4                    20070421 09:16 39 NYHETSMORGON 15 10 30 90 130 5 5 15 45 35 10 5 15 50 95
TV4                    20070422 08:59 2 NYHETSMORGON 25 5 20 75 100 10 5 15 30 30 15 0 5 50 65

                    
                    Sum 585 625 2525 4630 5925 255 355 1020 1025 1660 320 285 1510 3610 4235
           Min 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
                    Max 35 20 70 120 175 20 15 40 50 50 25 20 50 85 140
    Med 7 8 34 62 80 3 5 14 15 22 4 4 20 47 58 
                    StDev 7 6 16 22 49 4 4 8 10 13 5 5 9 17 38
                   Univ 1288 1101 1815 2436 2099 661 563 925 1233 944 627 538 890 1203 1155
                    Panel 404 287 566 715 636 212 133 291 347 288 192 154 275 368 348
 
 
 
 
HotProg (c) MMS 2000 Datum: 070424         
Detaljrapport för grupp SVT           
             
Kanal Datum Starttid Längd Beskrivning A3-14 Rat [Tot] A15-24 Rat [Tot] A25-39 Rat [Tot] A40-59 Rat [Tot] A60-99 Rat [Tot] M3-14 Rat [Tot] M15-24 Rat [Tot] M25-39 Rat [To
SVT1 20070420         09:27 2 GOMORRON SVERIGE 0 5 5 25 50 0 5
SVT1 20070410 05:57         3 GOMORRON SVERIGE 0 0 0 5 15 0 0
SVT1 20070410 06:45         15 GOMORRON SVERIGE 0 0 15 35 35 0 0
SVT1 20070410 07:16         14 GOMORRON SVERIGE 5 0 40 55 65 0 0
SVT1 20070410 07:44         16 GOMORRON SVERIGE 0 5 25 30 65 0 0
SVT1 20070410 08:16         14 GOMORRON SVERIGE 5 5 25 30 75 5 0
SVT1 20070410 08:44         16 GOMORRON SVERIGE 5 5 10 40 50 0 0
SVT1 20070410 09:16         6 GOMORRON SVERIGE 5 5 10 25 45 0 0
Kanal Datum Starttid Längd Beskrivning A3-14 Rat [Tot] A15-24 Rat [Tot] A25-39 Rat [Tot] A40-59 Rat [Tot] A60-99 Rat [Tot] M3-14 Rat [Tot] M15-24 Rat [Tot] M25-39 Rat [To
SVT1 20070410 09:27         2 GOMORRON SVERIGE 10 5 10 35 50 0 0
SVT1           20070411 05:57 3 GOMORRON SVERIGE 0 0 0 25 15 0 0
SVT1 20070411 06:43         9 GOMORRON SVERIGE 0 0 15 25 35 0 0
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SVT1 20070411 07:15         15 GOMORRON SVERIGE 5 5 10 55 80 5 0
SVT1 20070411 07:43         17 GOMORRON SVERIGE 10 0 20 40 95 5 0
SVT1 20070411 08:16         14 GOMORRON SVERIGE 0 0 20 30 80 0 0
SVT1 20070411 08:43         12 GOMORRON SVERIGE 0 0 20 30 80 0 0
SVT1 20070411 09:15         7 GOMORRON SVERIGE 0 10 25 35 70 0 10
SVT1 20070411 09:27         2 GOMORRON SVERIGE 0 0 20 20 55 0 0
SVT1           20070412 05:57 3 GOMORRON SVERIGE 0 0 0 15 10 0 0
SVT1 20070412 06:43         10 GOMORRON SVERIGE 0 0 10 30 35 0 0
SVT1 20070412 07:15         15 GOMORRON SVERIGE 10 5 10 40 80 5 5
SVT1 20070412 07:43         17 GOMORRON SVERIGE 0 5 25 45 90 0 5
SVT1 20070412 08:15         15 GOMORRON SVERIGE 0 5 25 35 90 0 5
SVT1 20070412 08:43         9 GOMORRON SVERIGE 0 5 10 35 70 0 0
SVT1           20070412 09:15 4 GOMORRON SVERIGE 0 5 5 20 55 0 5
SVT1           20070412 09:25 3 GOMORRON SVERIGE 0 0 5 10 45 0 0
SVT1 20070413 06:44         9 GOMORRON SVERIGE 5 0 10 25 45 5 0
SVT1           20070413 07:15 15 GOMORRON SVERIGE 5 5 20 45 105 5 0
SVT1           20070413 07:44 16 GOMORRON SVERIGE 0 5 20 45 125 0 5
SVT1 20070413 08:15         15 GOMORRON SVERIGE 0 10 10 30 75 0 5
SVT1 20070413 08:46         14 GOMORRON SVERIGE 0 5 15 40 55 0 5
SVT1 20070413 09:16         6 GOMORRON SVERIGE 5 15 10 30 45 0 15
Kanal Datum Starttid Längd Beskrivning A3-14 Rat [Tot] A15-24 Rat [Tot] A25-39 Rat [Tot] A40-59 Rat [Tot] A60-99 Rat [Tot] M3-14 Rat [Tot] M15-24 Rat [Tot] M25-39 Rat [To
SVT1           20070413 09:27 2 GOMORRON SVERIGE 0 5 5 15 40 0 5
SVT1 20070416 05:57         3 GOMORRON SVERIGE 0 0 0 5 5 0 0
SVT1 20070416 06:43         17 GOMORRON SVERIGE 0 5 10 30 30 0 5
SVT1 20070416 07:15         15 GOMORRON SVERIGE 0 5 30 40 80 0 5
SVT1 20070416 07:43         17 GOMORRON SVERIGE 0 0 25 40 85 0 0
SVT1 20070416 08:43         17 GOMORRON SVERIGE 0 5 25 20 80 0 5
SVT1 20070416 09:16         6 GOMORRON SVERIGE 5 5 25 20 45 0 5
SVT1 20070416 09:28         1 GOMORRON SVERIGE 5 10 25 15 30 0 5
SVT1           20070417 05:57 3 GOMORRON SVERIGE 0 0 5 10 15 0 0
SVT1 20070417 06:43         14 GOMORRON SVERIGE 0 5 15 30 55 0 5
SVT1 20070417 07:15         15 GOMORRON SVERIGE 0 10 25 50 80 0 10
SVT1 20070417 07:44         16 GOMORRON SVERIGE 0 10 15 35 90 0 10
SVT1 20070417 08:15         15 GOMORRON SVERIGE 0 0 10 20 75 0 0
SVT1 20070417 08:44         16 GOMORRON SVERIGE 0 5 15 20 80 0 0
SVT1 20070417 09:16         6 GOMORRON SVERIGE 0 10 20 15 45 0 5
SVT1 20070418 05:57         3 GOMORRON SVERIGE 0 0 10 20 15 0 0
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SVT1 20070418 06:43         11 GOMORRON SVERIGE 5 0 10 25 40 5 0
SVT1 20070418 07:16         14 GOMORRON SVERIGE 10 15 25 45 90 10 10
SVT1 20070418 07:44         16 GOMORRON SVERIGE 0 10 15 30 75 0 10
SVT1 20070418 08:16         14 GOMORRON SVERIGE 0 5 20 35 80 0 5
SVT1 20070418 08:44         16 GOMORRON SVERIGE 0 5 10 25 60 0 5
SVT1           20070418 09:16 6 GOMORRON SVERIGE 0 0 5 20 55 0 0
SVT1           20070418 09:28 1 GOMORRON SVERIGE 5 5 5 25 50 0 5
Kanal Datum Starttid Längd Beskrivning A3-14 Rat [Tot] A15-24 Rat [Tot] A25-39 Rat [Tot] A40-59 Rat [Tot] A60-99 Rat [Tot] M3-14 Rat [Tot] M15-24 Rat [Tot] M25-39 Rat [To
SVT1 20070419         05:57 3 GOMORRON SVERIGE 0 0 5 15 15 0 0
SVT1 20070419 06:44         10 GOMORRON SVERIGE 0 0 10 20 55 0 0
SVT1 20070419 07:16         14 GOMORRON SVERIGE 5 10 25 20 80 5 5
SVT1 20070419 07:44         16 GOMORRON SVERIGE 0 5 30 35 80 0 5
SVT1 20070419 08:15         15 GOMORRON SVERIGE 0 5 35 25 85 0 5
SVT1 20070419 08:44         16 GOMORRON SVERIGE 0 5 30 15 70 0 5
SVT1 20070419 09:15         8 GOMORRON SVERIGE 0 5 20 10 50 0 5
SVT1 20070420 05:57         3 GOMORRON SVERIGE 0 0 0 5 5 0 0
SVT1 20070420 06:43         9 GOMORRON SVERIGE 0 5 15 25 45 0 5
SVT1 20070420 07:15         15 GOMORRON SVERIGE 5 10 30 50 90 0 10
SVT1 20070420 08:15         15 GOMORRON SVERIGE 5 5 20 20 75 5 5
             
            Sum 115 275 1015 1815 3835 55 205 5
            Min 0 0 0 5 5 0 0
            Max 10 15 40 55 125 10 15
        Med 2 5 18 32 69 1 4 
            StDev 3 4 9 12 26 2 4
            Univ 1288 1101 1815 2436 2099 661 563 9
            Panel 402 288 563 711 648 212 136 2
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