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Abstract            
 

Title: The News Team and the Video Reporter – How the News Team and the Video 

Reporter creates the reality when they work “on the field” with help of different 

techniques and how it affects the final news feature. 

 

The purpose of this essay is to describe how the TV News Team and the lone Video 

Reporter use different practical methods as they work on the field, getting the material 

they need to make the news feature. This includes journalistic techniques such as asking 

questions in a certain way and photographic techniques like staging and framing. In a 

wider perspective my study seeks to add new dimensions to theories and research about 

TV News and its practices and why it looks the way it does. 

To learn about these techniques I observed a Local News Station for one week (TV4 

Värmland). I also included my own experience from working at three different Local 

News Stations during the last one and a half years. The result shows that a set of 

techniques are used to produce every news feature and that using these can be a problem 

when they are related to certain ideals on the News Station such as “objectivity” and 

“unbiased News”. My main result I would say is an addition of a practical phase to the 

complexity of how news culture creates a vision of what news should look like and 

routines that are created to meet this vision. 

I hope my essay will inspire to further research within the field of participation studies of 

the News Station and its “News Culture”. 
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Sammanfattning – Vad handlar uppsatsen om?    

   

Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen kring hur ett nyhetsinslag produceras 

och varför nyhetsinslagen ser ut som dom gör. Jag visar hur nyhetsteamet och 

videoreportern använder sig av olika journalistiska och fotografiska tekniker när de 

jobbar med insamlandet av material ute på fältet, tillexempel vid intervjuer och filmandet 

av klippbilder. Det är min åsikt att nyheter är konstruerade efter strama ramverk som 

berättar hur nyheter ska se ut och utifrån dessa har det skapats rutiner som nyhetsteamet 

och videoreportern följer. Det är med hänsyn till att jag själv har jobbat på tre lokala 

nyhetstationer och följt dessa rutiner som min idé till uppsatsen har formats allteftersom 

jag har medvetandegjort dessa genom att läsa tidigare teorier och forskning om 

nyhetsredaktionen. 

Vidare bestämde jag mig för att göra en observationsstudie på TV4 Värmland för att 

ytterligare öka min förståelse för nyhetsarbetet och för att få chansen att följa med ut på 

reportage utan att själv vara delaktig i produktionen. Kombinationen av praktisk 

erfarenhet, observation och kopplingen till tidigare teorier och forskning har gett mig en 

god metodologisk grund till att presentera och problematisera kring hur arbetet på fältet 

går till. Detta har vidare gjort så att jag valt att inte skriva alltför mycket om olika 

teoretiska begrepp som tillexempel vad sociologi är för något eller skillnaden mellan 

forskning på makro- eller mikronivå utan jag nöjer mig med att ge korta redogörelser. 

Jag tycker att det är viktigare att knyta an till teorier om nyhetsmedia och tidigare 

forskning om nyhetsredaktionen som använt sig av just observation som metod. Det 

senare kallas för ”newsroom studies” och man kan alltså säga att min uppsats passar in 

under den kategorin där nyhetsredaktionens vardag granskas för att få en större förståelse 

för hur arbetet där går till. 

Utifrån dessa observationsstudier har forskarna sedan skrivit teorier som jag anser vara 

relevanta för denna uppsats men jag har hittills inte hittat någon forskare som haft samma 

fokus som jag. Detta är något som jag anser vara bra eftersom de resultat som den 

tidigare forskningen ger i grunden handlar om samma vardag som jag granskat och mina 

resultat då kan knytas ihop med deras och ge utökad förståelse för ett praktiskt moment 

som det ofta är svårt att få grepp om och som jag inte hittat mycket skriftligt material om. 

Det är också förklarandet av detta praktiska moment som min uppsats till största del 

handlar om, hur vi som nyhetsteam och videoreportrar använder oss av journalistiska och 

fotografiska tekniker för att få fram det nyhetsinslag vi vill. 

Jag har valt att dela upp teknikerna just i journalistiska tekniker och fotografiska tekniker 

för att sedan under dessa rubriker kategorisera dem och ge dem namn efter hur de 



 4 

används enligt följande: Journalistiska tekniker – manipulation, påtryckning, 

förkortning och vinkling; fotografiska tekniker – regi, iscensättning och kameratekniker.  

Vidare handlar uppsatsen om hur dessa tekniker används i producerandet av varje 

nyhetsinslag men självklart till olika grader och med varierande konsekvenser. 

Men att teknikerna används ser jag inte som uppsatsens huvudresultat, snarare handlar 

det om den komplexitet som omger TV-nyheternas vardag och dess rutiner. Att dessa 

tekniker är en del av det som Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt valt att kalla 

handlingsetik som innebär att nyhetsarbetet präglas av en egen kultur där egna regler 

kring ideal och yrkesmoral har utvecklats. Enkelt uttryckt menar jag att de tekniker vi 

använder oss av på fältet och hur vi använder oss av dom är anpassade efter den 

nyhetskultur som vidare bestämmer hur ett nyhetsinslag ska se ut och hur 

nyhetssändningen ska se ut. Avslutningsvis menar jag att det viktigaste med uppsatsen är 

att ge en utökad förståelse för nyhetsteamets och videoreporterns praktik och hur TV 

nyheter borde ses mer som en produkt av redaktionens gemensamma verklighet än en 

spegling av samhällets verklighet.    

Det finns ett stort behov av vidare forskning när det gäller dessa praktiska moment och 

jag hoppas att min uppsats kan inspirera till sådana studier. Ett exempel skulle vara att 

försöka utreda mer om varför dessa specifika tekniker används. 

Jag hoppas också att denna studie kan inspirera till förändring hos den enskilda individen 

på nyhetsredaktionen på det sätt att hon/han får upp ögonen för hur vi skildrar vår 

omvärld. 
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Kapitel 1  Inledning        
         

1.1 Min uppsats, min åsikt 

 
”Trots att den journalistiska verksamheten i praktiken innebär att man 

konstruerar de bilder som påverkar samhällsutvecklingen är denna insikt 

delvis förnekad i den officiella yrkesideologin. Om journalistikens betydelse 

som skapare av de verklighetsbilder som ligger till grund för debatt och 

beslut erkändes fullt ut skulle det kunna medföra ansvar kvaliteten och 

tillförlitligheten hos dessa konstruktioner. Det skulle till och med aktualisera 

ett ansvar för samhällsutvecklingen, vilket allvarligt skulle hämma 

rörelsefriheten på nyhetsmarknaden. Framför allt skulle utrymmet för 

sensationsjournalistiken ”avslöjanden” och spekulationer i människors oro 

antagligen minska inför krav – både från eliten och publiken – på att 

journalistiken har ett ansvar för att nyheternas verklighetsbilder har täckning 

och relevans i relation till verkligheten”. 

     - Mats Ekström & Stig Arne Nohrstedt, 

      Jourmalistikens etiska problem, s. 85. 

                                                                                                                                                                                                                               
Jag skriver uppsatsen därför att den behövs. Vad jag vet finns det idag ingen diskussion 

på nyhetsredaktionerna på TV4 som tar upp hur nyheter är en del av, påverkas och 

påverkar vår bild av samhället. Jag har under mina ett och ett halvt år på TV4 aldrig varit 

med om ett möte där vad det innebär att göra nyheter diskuteras och problematiseras. Där 

medarbetare får säga vad nyheter är för dom och hur de tycker att nyheter i ett 

demokratiskt samhälle bör se ut. Där egna värderingar formuleras och jämförs med de 

oskrivna regler som ligger inbäddade i det journalistiska yrket. Hur produceras ett 

nyhetsinslag, vilka tekniker används från idé till färdig produkt? Hur ser formen på 

nyheterna ut, studion, hur är upplägget med olika reportage?  

Jag vill få in en mer seriös diskussion om medierna och deras eget ansvar in på 

nyhetsredaktionerna runt om i landet. Eftersom nyhetsprogram är en del av samhället, en 

del av vår kultur, en del i ett politiskt ekonomiskt maktspel och en del av patriarkatet har 

vi som medieanställda ett ansvar att tänka efter hur vi vill att ett demokratiskt och fritt 

samhälle ska se ut och göra nyheter därefter. Detta är såklart ingen lätt uppgift eftersom 

alla individer har en egen världsuppfattning men vi måste sluta skilja vår arbetsmoral, 

den journalistiska ”yrkesetiken” från vårt eget hjärtas etik och vår egen moral. Så det 

handlar om att skriva en uppsats för att belysa problematiken inom några av de processer 
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som skapar nyhetsinslaget med en specifik inriktning på nyhetsinhämtandet och de 

tekniker videoreportern och nyhetsteamet använder sig av när de är ”ute på fältet”. Men 

det är också ett ställningstagande därför att ”personal is politic” och jag anser att en 

medial självgranskning och ett kritiskt tänkande kring vad nyheter har för påverkan på 

oss som en del av arbetsflödet och på vår publik är nödvändig för att se hur våra 

nyhetsprogram kan förändras och förbättras till ett mer demokratiskt forum. 

 

Jag har sedan sommaren (juli) 2005 jobbat på tre olika lokal-tv stationer på TV4. 

Samtidigt har jag fördjupat mig i olika teorier och studier inom medie och 

kommunikationsvetenskap med målet att skriva en uppsats under våren 2007. Mötet 

mellan praktiskt utförande av uppgifter såsom sändningstekniker (bildproducent), 

fotograf, redigerare och videoreporter tillsammans med mina utökade teoretiska 

kunskaper har gett mig en djupare insikt om min och mina kollegors roller och TV 

nyheternas roll i samhället. Jag har insett att vi har ett större ansvar än att ”bara” 

producera ett spännande och snyggt nyhetsinslag. För som jag tidigare nämnt är vi också 

medproducenter och en del av hur samhället ser ut genom dess sociala struktur, kultur 

och ideologier. 

Varje medarbetare på nyheterna måste tänka på hur de producerar nyheter och varför. 

Dessa tankar och funderingar kanske dyker upp då och då på de redaktioner som jag 

arbetat på men jag anser att det finns ett behov av att diskutera dessa problem speciellt 

när de flesta utföranden i produktionen av nyhetssändningen är en så stor del av rutiner 

att man knappt är medveten om att de används. Det är just ett sånt moment som jag valt 

att titta på i denna uppsats och det blir ännu mera intressant på grund av att det, vad jag 

vet, inte finns någon tidigare forskning som har samma ingångsvinkel.  

Det här arbetet handlar om videoreporterns och nyhetsteamets journalistiska och 

bildtekniska arbete som sker ”ute på fältet” vid inhämtandet av nyhetsmaterialet. Det 

kommer att ställa sig i raden av den forskning som ser på varför ett nyhetsinslag ser ut 

som det gör men alltså med fokus på ett praktiskt moment. 

Jag kommer att försöka ge vissa förklaringar till något som kallas för nyhetskultur och 

allt vad det innebär i form av nyhetsvinkel, objektivitet & opartiskhet, nyhetsspråk, 

journalistisk etik med mera.  

I vidare mening är jag som tidigare nämnt intresserad av varför nyhetsinslag ser ut som 

de gör och hur nyhetsmedier ger mening och konstruerar vår världsbild.  

      
 



 8 

1.2 Varning för fågelinfluensan 

 

Jag vill berätta om det inslag som fick mig att inrikta mig specifikt på hur arbetet på fältet 

går till. Det var när jag diskuterade ett inslag om fågelinfluensan som sänts på en av 

TV4s lokalstationer med den fotograf som filmat och det visade sig att det var starkt 

vinklat. Anledningen till att jag tog upp diskussionen med fotografen var att jag följt hur 

löpsedlar förstorade hotet från influensan och att jag var nyfiken på om det inslag som 

hade sänts i TV på liknande sätt dramatiserade nyheten. 

Turkiet fick under denna period en hel del löpsedlar på bland annat Expressen om att 

fågelinfluensan hade hittats där. TV teamet hade utifrån en artikel i just Expressen fått i 

uppdrag att rapportera om hur tullen hade valt att ha extra uppsyn över dessa resenärer 

när de nu hämtade sina nyanlända bagage men man skulle också fråga dom om vad de 

tyckte om fågelinfluensan och dess hotbild. 

De flesta resenärer påpekade att de inte visste eller märkt något av någon smitta. En 

påpekade att de inte hört något innan de fick en svensk tidning i handen. Så inslaget 

verkar ju inte bli så spännande eller dramatiskt alls. Någon minut in i inslaget så nämner 

reportern att risken för att smittan ska införas till Sverige är i det närmaste obefintlig, 

likaså att drabbas av smittan om man åker till Turkiet, detta enligt EUs smittskyddsenhet. 

Så varför görs då inslaget där det förklaras att tullinspektörerna kommer att undersöka 

misstänkta bagage med ”extra tjocka specialhandskar och munskydd”? För det visar sig 

också vara så att, när jag diskuterar just det inslaget med fotografen, det inte alls fanns 

några specialhandskar eller munskydd utan det var helt vanliga handskar och skydd som 

dessutom inte fanns framme utan var inlåsta i ett av tullinspektörernas förråd. Reportern 

hade bett tullarna att ta fram skyddsutrustningen för att kunna ge en mer dramatisk 

karaktär till nyhetsinslaget. Så vad var det nyhetsteamet försökte förmedla i sitt 

reportage? Det handlar om fågelinfluensan som har beskrivits i kvällstidningar som en 

stundande pandemi där miljontals svenskar skulle dö. Är det rädslan för det som 

reportern ville hitta på flygplatsen? 

Hur vanligt är det egentligen att nyhetsteamet med hjälp av olika tekniker väljer att 

påverka innehållet för att det ska bli mera dramatiskt? Det skulle visa sig att det hände 

oftare än jag trodde, att det var en del av den dagliga rutinen för de som jobbar med 

nyheter. 
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1.3 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med uppsatsen är att få en större förståelse om varför nyhetsinslaget ser ut som det 

gör. Det handlar framförallt om att analysera på vilket sätt han/hon använder sig av olika 

tekniker som är en del av ett mycket rutinmässigt sätt att arbeta och hur det kan 

problematiseras bland annat i relation till etiska principer inom journalistiken. 

Som i alla andra yrken så behövs tekniker för att skapa produkten. I TV nyheter handlar 

det bland annat om hur journalisten förbereder/fördjupar sig i det ämne som 

nyhetsreportaget handlar om och sedan hur detta processeras till frågor. Den specifika 

tekniken i journalistens fall som jag valt att titta på är hur frågorna är uppbyggda och hur 

dom ställs eller helt enkelt hur en journalist jobbar ”ute i verkligheten”. 

När det gäller fotografen vill jag belysa på vilket sätt han/hon väljer att filma det material 

som ska bli nyhetsreportaget. Vad använder han/hon för vinklar, utsnitt och framförallt 

vilka tekniker fotografen använder för att regissera/iscensätta en bild.  

 

Uppsatsens huvudfrågeställningar är: 

• Hur använder sig nyhetsteamet och videoreportern av olika journalistiska och 

fotografiska tekniker under materialinsamlingen ute på fältet? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Ett av mina största problem med den här uppsatsen har varit i att försöka begränsa dess 

omfång. Jag har ett stort intresse för hur nyheter produceras och anser mig ha en ganska 

stor kunskap om hur det går till framförallt på det praktiska planet. 

Men en viss avgränsning måste ändå göras för det finns inte möjlighet i ramen för det här 

arbetet att fördjupa sig i nyhetsskapandets alla processer. 

1. Maktstrukturer – jag har inte granskat vilka maktrelationer som påverkar 

nyhetsteamets/videoreporterns sätt att agera. 

2. Redigering – jag har valt att inte titta närmare på redigeringen utan bara på så vis att 

jag vet att den processen finns med i bakhuvudet på nyhetsteamet/videoreportern i arbetet 

på fältet. 

3. Semiotik – jag har valt att inte analysera betydelsen av de olika utsnitt av bilder som 

nyhetsteamet/videoreportern tar ut. 

4. Storlek – jag kommer inte att påstå att min studie gäller för alla nyhetsstationer, alla 

typer av reportage eller alla nyhetsteam/videoreportrar. Men jag kommer att ha åsikter i 

diskussionen. 
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5. Kön, ålder – jag gör inga anspråk på att min studie söka förklara skillnader mellan 

videoreporterns agerande på grund av kön eller ålder. 

 

Varför lokalstationer på TV4? 

Till en början hade jag för avsikt att göra min observationsstudie på TV4s riksnyheter. 

Men tyvärr hade de inte tid att ta emot mig av olika orsaker. Det kändes då naturligt att 

göra en observation på någon av de lokala stationerna TV4 har runt om i landet. Efter att 

ha fått avslag både från stockholmsredaktionen och från redaktionen i Göteborg tog jag 

kontakt med TV4 Värmland. 

Och även där fick jag först ett nej, men jag stod på mig och förklarade på ett djupare sätt 

min avsikt i ett bedjande e-mail och fick tillslut ett godkännande för att göra min 

observationsstudie där. Svårtillgängligheten, att faktiskt få tillträde till nyhetsredaktionen 

nämner många forskare som en av de faktorer som bidrar till att de observationsstudier 

som gjorts och nu görs är så få.  
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Kapitel 2  Förförståelse        
 

”The news we receive on any given day is not as unpredictable as much 

journalistic mythology would have us believe. Rather, the doings of the world 

are tamed to meet the needs of a production system in many respects 

bureaucratically organized”. 

- Philip Schlesinger, Putting Reality Together,  

s. 47. 

 

I följande kapitel vill jag förklara närmare vad det innebär att vara fotograf, reporter eller 

videoreporter och jobba på en nyhetsredaktion. Jag kommer inte att gå djupare in på 

några teorier utan hålla mig till de erfarenheter jag själv har från att ha jobbat på TV4 

Värmland, TV4 Göteborg och TV4 Öresund och allt vad det innebär i form av egna 

upplevelser och diskussioner med redaktörer, bildproducenter, fotografer, reportrar och 

videoreportrar. Dessutom kommer jag att använda mig av de iakttagelser och intervjuer 

från min empiriska observationsstudie på TV4 Värmland. 

 

2.1 Vokabulär 

 

Jag kommer i texten att återkomma till vissa vanligt förekommande uttryck och 

arbetsbenämningar inom TV nyhetsjournalistikens värld. Här följer en kort beskrivning 

av dessa: 

Speak = Reportern läser in texter för att förtydliga/föra handlingen framåt i form av 

ljudsspår som läggs till i nyhetsinslaget. 

Synk = Den bild som används för att visa vem som intervjuas i ett nyhetsinslag. 

Klippbild/Miljöbild = Kamerabilder av miljö, intervjuobjekt etcetera som används för 

att fylla ut/dramatisera nyhetsinslaget. 

Soundbite = En utvald bit av en intervju som klippts ned för att passa i reportaget. 

”På fältet” = En videoreporter som är ute på fältet är ute i samhället eller ”ute i 

verkligheten” och samlar in material i form av bilder, intervjuer etcetera. 

Nyhetstorka = När redaktionen tycker att det inte finns så mycket att rapportera om. 

”Det händer inget” som det kan uttryckas. 

Spin Doctor = En informatör på ett företag eller instutition som skickar ut förslag på 

nyheter till redaktionerna. 
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2.2 Min bakgrund på TV4 

 

Jag började jobba på TV4 Värmland sommaren 2005 då jag fick ett sommarvikariat på tre 

veckor som bildproducent (det heter numera sändningstekniker). Mina huvuduppgifter 

var att förbereda dagens huvudnyhetssändning som under sommaren också innehöll en 

del som kallades solfaktor 4. Ett soffprogram där TV4 bjöd in kända värmlänningar för 

en intervju ute på deras terrass. Som bildproducent fick jag ett övergripande ansvar för 

den tekniska kvalitén på sändningen och dess innehåll. Jag fick snabbt lära mig ett 

rutinmässigt sätt att jobba på för att kunna hantera det arbetsflöde och den stress som 

uppstår när man hela tiden jobbar mot den deadline som själva nyhetssändningen innebär. 

Redan min första dag efter min inskolningsvecka följde jag ett mönster över hur jag 

hanterade min arbetsdag. Dessutom fick jag lära mig att jag skulle se över varje 

nyhetsinslag innan sändning och bedöma om det rent tekniskt var sändningsbart. 

Tillexempel att bilderna var snygga och att inslaget redigerats på ett bra sätt som passar 

det journalistiska innehållet. I början kunde detta kännas knepigt eftersom jag ofta inte 

fick speciellt mycket tid över till att verkligen kritiskt granska inslagen så som jag ville. 

Ofta var det knappt om tid kvar till sändningen och de ändringar som kunde göras var på 

detaljer när det gällde någon viss klippbild eller kanske att ljudet verkade ligga lite 

ojämnt. Jag insåg ganska snabbt att jag måste rätta mig efter ett rutinmässigt sätt att se på 

nyhetsinslagen för att inte stressa sönder. Tillexempel så insåg jag att jag helt kunde 

skippa att granska det journalistiska innehållet i ett inslag eftersom det inte var mitt 

ansvar. Jag var helt enkelt tvungen att koncentrera mig på att följa de rutiner som skulle 

underlätta mitt jobb som bildproducent, min invigningsperiod i nyhetskulturen hade 

börjat. 

 

”Normerna på redaktionen sätter gränser för vad som är möjligt, men det är 

samtidigt genom att tillgodogöra sig dessa normer som det för reportern blir 

möjligt att producera nyheter på ett relativt förutsägbart effektivt sätt och utan att 

ständigt hamna i situationer där man inte vet hur man skall gå vidare”.
 1
 

 

Efter tre veckor i Värmland fick jag ett sommarvikariat som bildproducent och fotograf 

på TV4 Göteborg. Jag märkte snabbt att de följde i stort sett samma rutiner som på 

redaktionen i Karlstad så stationsbytet innebar inga större problem rent arbetstekniskt. 

Däremot var det självklart så att mitt informationsintag och min inlärning av hur arbetet 

                                                 
1 Journalistikens etiska problem, Mats Ekström & Stig Arne Nohrstedt, s. 30. 



 13 

på en nyhetsredaktion fungerar var enormt. Jag ville så snabbt som möjligt lära mig de 

rutiner och sociala mönster som samexisterar för att kunna vara trygg i mitt arbete. Det 

blev oerhört viktigt att se på hur andra bildproducenter och fotografer jobbade. Hur de på 

snabbast sätt färdigställde sändningen i datorns sändningsprogram (Bossanova) eller hur 

man på snabbast sätt får de bilder som är nödvändiga för att göra ett gediget 

nyhetsreportage.  

Jag förstod snabbt att jag inte skulle ha tid att använda mig av min kreativitet på samma 

sätt som jag varit van vid under min studieperiod utan att det i första hand handlade om 

att lära sig rutiner och om den nyhetskultur som berättar för oss hur ett nyhetsinslag ska 

se ut och att utifrån dessa regler försöka vara kreativ.  

Ofta kände jag mig låst som fotograf när jag var ute på fältet för att filma och det gör jag 

fortfarande. 

Efter fem innehållsrika veckor bytte jag återigen arbetsplats och hoppade på ett vikariat i 

Malmö på TV4 Öresund. 

Efter detta andra byte såg jag att nyhetsarbetet följde samma rutiner även på denna 

redaktion och jag är övertygad om att det ser i stort sett likadant ut på de flesta tv-

nyhetsredaktioner runt om i Sverige. I Malmö jobbade jag till en början enbart som 

redigerare med ett projekt som hette Sverige idag. Det innebar att jag fick ett antal 

reportage från TV4s lokalstationer runt om i landet av vilka jag valde cirka fyra stycken 

som jag sedan klippte ner tillsammans med en redaktör till ett kortare reportagesvep på 

ungefär sju minuter. Reportagesvepet användes sedan av vissa lokalredaktioner för att 

fylla ut programtid om det hade varit såkallad nyhetstorka eller om det helt enkelt inte 

funnits tid att göra egna reportage på grund av de nedskärningar som genomfördes under 

denna tid. 

Sverige idag gav mig en stor erfarenhet om hur nyhetsinslag är redigerade och jag lärde 

mig snabbt om hur det gick att ”korta” inslagen ännu mera. 

Efter några månader valde TV4 att lägga ner denna programform och jag fick då mer och 

mer jobba som bildproducent, fotograf och redigerare. Sommaren 2006 gjorde jag mina 

första jobb som videoreporter vilket innebär att man som ensam reporter gör hela 

nyhetsinslaget. Det vill säga att planera, filma, intervjua för att sedan klippa ihop 

reportaget. 

Sedan dess har jag gjort cirka ett tiotal reportage som videoreporter. 

I skrivande stund springvikarierar jag på TV4 Öresund som sändningstekniker (tidigare 

kallat bildproducent), videoreporter och fotograf/redigerare. Jag känner väl till de rutiner 

och regler som ligger inbäddade i nyhetskulturen och jag följer dom också till hög grad. 
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Jag känner mig väldigt begränsad av dom samtidigt som det ger mig en stabilitet och 

trygghet att göra jobbet utan alltför mycket stress under en arbetsdag.  

 

2.3 Videoreportern, nyhetsteamet och redaktionen 

 

Medarbetarna på TV4s lokalstationer fick under hösten 2005 genomlida långa 

förhandlingar om de besparingar som enligt ledningen behövde genomföras på 

redaktionerna runt om i landet. Dessa besparingar gav inte bara konsekvenser när det 

gällde varsel av anställda utan det förändrade även arbetsflödet, rutiner ja helt enkelt de 

processer som måste genomföras för att skapa nyhetssändningen. En sådan förändring var 

inträdet av videoreportern, även om det förekommit på vissa lokalstationer tidigare. Men 

den stora skillnaden i och med omorganisationen blev att alla TV4s lokalstationer 

behövde anpassa sig till den formen och detta under en bestämd tidsperiod nämligen 

under våren 2006. Att vara videoreporter, eller VR som är den förträffliga förkortningen, 

innebär att man ska kunna fungera som journalist, fotograf och redigerare. Och det 

innebär i sin tur att videoreportern skickas ut ensam för att sköta materialinhämtningen 

till nyhetsinslaget, det såkallade nyhetsstoffet. Låt mig då påpeka att detta tidigare varit 

och på många ställen fortfarande är tre olika yrkeskategorier. Detta sätter självfallet en 

hel del press på videoreportern som under tillexempel en intervju måste tänka inte bara på 

det journalistiska upplägget såsom frågor utan han/hon ska samtidigt vara medveten om 

ljusförhållanden, kamerautsnitt, ljudupptagning och andra praktiska aspekter som 

tillkommer för att ge nyhetsinslaget ett kvalitativt bildinnehåll. När sedan 

materialinsamlingen är gjord ska ”speakar” läsas in och bilderna tankas in i 

redigeringsprogrammet där allt ska sammanfogas alltså klippas ihop till slutprodukten; 

nyhetsinslaget. 

Så för att förklara videoreporterns uppdrag bör man egentligen förklara tre yrkesgruppers 

uppdrag var och ett för sig. Men jag kan tyvärr inte studera hela processen för att skapa 

nyhetsinslaget det finns det inte tid till i denna uppsats. Så jag är mest intresserad av 

videoreportern som journalist och fotograf, för det är de yrkesrollerna han/hon har ute på 

fältet. Ljussättare och ljudtekniker skulle kunna nämnas som ytterligare arbetsuppgifter 

men är idag något som det inte lämnas utrymme för. Ljussättning sker i 

nyhetssammanhang oftast med befintligt ljus (alltså den belysning som finns på platsen 

för intervjun) eller med en enkel "ljusspot" som monteras längst fram på kameran och 

ljudet kontrolleras med hjälp av lurar som kopplas till kameran och med hjälp av mätare 

på kamerans display.  
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På senare tid har utbildningar runt om i landet medvetet börjat anpassa kurser för att 

utbilda videoreportrar men idag är de flesta (på TV4) vidareutbildade inom företaget. Det 

vanligaste var tidigare att journalister/reportrar gavs en foto och redigeringsutbildning 

men efter nedskärningarna så behövde redaktionsledningarna runt om i landet utbilda all 

den personal som skulle lära sig att jobba som videoreporter även fotografer, redigerare 

och bildproducenter. 

 

Nyhetsteamet 

När nyhetsmaterialet ska hämtas in till redaktionen är den mest klassiska formen för detta 

inhämtande att en reporter skickas ut på fältet tillsammans med en fotograf. I TV mediet 

bestod teamet till en början dessutom av en ljud och ljustekniker som följde med ut för att 

göra nyhetsinslaget men idag ser de tekniska möjligheterna ut på helt andra sätt i och med 

inträdet av den digitala tekniken och ljud och ljusteknikerna har sedan länge försvunnit 

från TV4s lokala nyhetsstationer. Så i den här uppsatsen när jag pratar om nyhetsteamet 

så menar jag att det består av en reporter (journalist) och en fotograf/redigerare. 

 

Vilka jobbar på redaktionen? 

Precis som på de flesta andra arbetsplatser så finns det tydliga strukturer och hierarkier i 

arbetsfördelningen på en nyhetsredaktion. På TV4 Värmland ser det ut på följande sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationschefen har det övergripande ansvaret för TV4 Värmland, det är han/hon som tar 

de yttersta besluten vid större frågor. Däremot finns en uppdelning mellan stationschefen 

och redaktionsansvarig (RA) som ser ut så att stationschefen sköter först och främst 

ärenden rörande säljarna och ekonomifrågor i reklamförsäljning etcetera. 

Redaktionsansvarig är precis som det låter ansvarig för redaktionen och jobbar också ofta 

som redaktör vissa dagar. Som RA är man också ansvarig utgivare vilket innebär att man 

ansvarar för det som sänds ut i TV. 
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Tekniskansvarig (TA) tillhör i TV4 Värmlands fall en 

sändningstekniker/fotograf/redigerare som är frikopplad vissa dagar för att jobba med att 

restaurera/uppgradera tekniken på stationen så som kamera utrustning, studio etcetera.  

Redaktörerna är som sagt de som bestämmer vilka nyheter som ska sändas och har 

därigenom en slags chefsposition där de bestämmer över nyhetsteamen och 

videoreportrarna. Sändningsteknikern (ST) har huvudansvaret för de tekniska aspekterna 

för dagens sändningar och ska också se över ljud och bildkvalité i inslagen. 

Programledaren ansvarar för sitt eget manus och jobbar under morgon (6.30, 7.30, 8.30, 

9.30) och kvällssändningarna (17.55, 18.50, 21.55) som sin egen redaktör. Men vid 

huvudsändningen (i skrivande stund 9.15) är det redaktören som bestämmer hur 

ordningen (körschemat) av nyheter läggs upp och har också det yttersta ansvaret för 

sändningen rent innehållsmässigt. Förändringar när det gäller sändningstider och 

omorganisationer gör dock så att det ovanstående kan förändras snabbt (nästa planerade 

omorganisation sker i februari 2008). Intake jobbar med information för framtida 

nyhetssändningar och bjuder in gäster till studion. Det är dock viktigt att poängtera att 

man idag har flera olika arbetsroller på lokalstationerna på TV4, programledaren jobbar 

ofta även som redaktör eller reporter/videoreporter, RA är som sagt också ofta redaktör 

och ST även videoreporter/fotograf och redigerare. 

 

2.4 Att producera ett nyhetsinslag 

 

“(yet) the study of news sources and their relationship with news 

organisations is absolutely central to the discussion of the ‘big questions’ that 

should be at the heart of any consideration of news journalism” 

- Paul Manning, News and News Sources A Critical 

Introduction, s. 1. 

 

Vad vi kommer att lära oss till en viss mån i detta arbete är att hur en nyhet väljs ut och 

sedan skapas är ingen slumpartad process utan är istället en del av ett mycket rutiniserat 

sätt att jobba, att skapa ordning ur ett kaos.  

För enkelhetens skull har jag valt att dela upp processen i fyra olika delar nämligen: 

1. Nyhetskällor 

2. Nyhetsurvalet 

3. Materialinsamlandet  

4. Redigering 
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Nyhetskällor 

Det är viktigt att förstå att en nyhet inte är en fri händelse tagen från luften, som 

redaktören på nyhetsstationen cyklade in i på väg till jobbet (det har säkert hänt någon 

gång) utan nyheten är snarare ett resultat av en komplex relation mellan redaktionen och 

olika nyhetskällor. Nyhetskällor kan vara allt från övrig media som tillexempel de större 

nyhetsbyråerna TT, Reuters och AP, annan TV såsom public service, de större 

dagstidningarna, kvällstidningar till ”spin doctors”, fackföreningar, myndigheter, företag 

och privatpersoner. Men alla nyhetskällor har inte samma möjlighet att nå fram med sin 

kommunikation till nyhetsredaktionen. Dels därför att nyhetskällor har olika mycket makt 

och pengar samtidigt som de sociala strukturerna i samhället med ideologier, kultur och 

trender spelar stor roll för vad nyhetsstationen på ett mycket rutinmässigt sätt fångar upp 

för nyheter i sitt nät. Vissa källor anses vara ”säkra” och behövs inte granskas kritiskt på 

samma sätt som en mindre säker källa. 

 

”I det dagliga arbetet har reportern tillgång till ett inarbetat system av källor, 

uppgiftslämnare och informationskanaler, samt normer som anger vilka källor 

som redan på förhand kan betraktas som tillförlitliga och vilka man måste vara 

mer misstänksam mot. Genom dessa kanaler erhålls information och uttalanden 

som kan betraktas som en slags fakta, vilkas sanningshalt eller objektivitet 

journalisten inte behöver undersöka eller ta ställning till”.
 2
                                       

 

Som exempel så används TT flitigt på TV4 som en säker källa där information ofta tas till 

telegram detta trots att det ett flertal gånger visat sig att TT har spridit missvisande 

information. Så processen att producera ett nyhetsinslag börjar redan här, när redaktören 

kommer in på morgonen och slår på sin dator för att gå igenom de dagliga rutinerna i allt 

från att läsa morgontidningen till att ringa polisen och se om ”något har hänt” (på TV4 

Öresund är det programledaren som är sin egen redaktör, på morgonen och kvällen, som 

har som en av de”viktigaste uppgifterna” att ringa polisen3).  

Så med andra ord om det är så att man vill ha en större förståelse varför nyheter ser ut 

som dom gör då spelar nyhetskällorna en central roll. 

 

 

                                                 
2 Journalistikens etiska problem, Mats Ekström & Stig Arne Nohrstedt, s. 22. 
3 En redaktör på TV4 Öresund använde sig av denna formulering när jag frågade om morgon rutiner. 
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Ett målande exempel för hur mycket nyhetskällorna påverkar de nyheter vi dagligen tittar 

på är följande citat från Kari Andén-Papadopoulus bok Kameran i krig. 

 

”De fyra stora internationella nyhetsbyråerna – Associated Press (AP), United 

Press International (UPI), Agence France Press (AFP) och Reuters – 

konstituerar ett dominerande globalt nyhetsnätverk. De står för omkring 80 

procent av de internationella nyheter som cirkulerar runt jorden varje dag. The 

big four, som de också har kallas, har en kommersiell marknadsattityd till 

nyheter”.
 4
  

 

Nyhetsurvalet 

Det är redaktionsledningen som går igenom de händelser som kommer att bli dagens 

nyheter. De sitter oftast tillsammans vid en central belägen plats på redaktionen, de är 

spindlarna i nätet och i det nätet fångas vissa nyheter upp och behandlas och andra släpps 

igenom. Det ligger alltså utanför reporterns uppgift att göra detta urval men reportrarna 

kommer då och då med egna idéer till vad som skulle kunna bli ett reportage. Dessutom 

är det oftast en viss diskussion kring de olika uppdrag som delas ut på morgonmötet om 

hur reportagen kan läggas upp och vad som egentligen har hänt. 

Men det går samtidigt inte att bortse från redaktörens/redaktionsledningens maktställning 

och de har oftast redan ett speciellt tänk kring de nyheter som delas ut och det influerar 

självfallet reporterns inställning, mer eller mindre, till uppgiften. 

Redaktionsledningen kommer oftare med dessa idéer när det gäller ”viktiga” eller 

”hårda” inslag (ex. mord, terrordåd, stormen Gudrun etcetera) som kan komma att toppa 

nyhetssändningen, detta på grund av att redaktören då ofta tagit sig mer tid att sätta sig in 

i nyheten. När det gäller ”mjukare” inslag (ex. intervju med någon artist, 

konstnärsporträtt, pulkaåkning på vintern) får oftast nyhetsteamet/videoreportern ett 

större eget ansvar.  

På TV4 Värmland sker det huvudsakliga mötet där uppdragen delas ut runt klockan tio. 

Dagsredaktören för mötet och går igenom gårdagens kvällssändning, sedan de tidiga 

morgonsändningarna och slutligen ”programmet” som är det för våren 2006 införda nya 

soffprogram som går i samma stil som TV4 riks nyhetsmorgon. Detta var under 

observationstiden i Maj 2006 och ser förmodligen något annorlunda ut idag. På TV4 

Öresund har jag upplevt att samtalen kring reportagen har försvunnit mer och mer. Under 

någon månad på TV4 Öresund så förekom inga möten där jobben diskuterades alls utan 

                                                 
4 Kameran i krig, Kari Andén-Papadopoulos, s. 20. 
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reportern tilldelades jobbet när han/hon kom till redaktionen. Mötena kom sedan igång 

igen och en viss diskussion finns kring uppdragen men jag upplever det som det blir 

alltmer till en rutin att inte ifrågasätta redaktören om de jobb som ska göras och att 

reportrarna själva alltmer sällan kommer med egna uppslag till nyheter. 

När sedan mötet är över börjar videoreportern/nyhetsteamet att förbereda sig för att sticka 

ut på fältet. 

     

Materialinsamlandet 

Videoreportern/nyhetsteamet måste sedan sätta sig in i den nyhet som ska bli ett inslag. 

Det sker framförallt genom en diskussion med redaktören som ofta lämnar över det 

material som behöver bearbetas tillexempel information från andra medier eller 

nyhetsbyråer, genom telefonsamtal till berörda av nyheten och som skulle vara 

intressanta att intervjua. 

När sedan videoreportern/nyhetsteamet har läst på och bokat tid för intervjuer med 

berörda så är det dags att ge sig ut på fältet. Så det blir dags att packa ihop den tekniska 

utrustningen. Oftast använder sig videoreportern av en liten kamera (Sony PD150 är 

vanligast på TV4s lokalstationer) som är lättare och smidigare än de större modellerna. 

När det gäller nyhetsteamet så varierar det om fotografen tar en ”stor” kamera eller inte 

det beror helt enkelt på vad fotografen känner sig bekväm med och vilka kameror som 

finns tillgängliga. Anledningen att jag tar upp kamerafrågan är att det är till följd av 

nedskärningar och även den tekniska utvecklingen som man använder sig av de mindre 

kamerorna. De mindre kamerorna har sämre bildkvalité och ljudupptagning än de större 

men när man jobbar som videoreporter är det ibland mycket krävande att hantera en stor 

kamera. Dessutom är det en kompetensfråga men som sagt framförallt en ekonomiskfråga 

eftersom det var nedskärningar som tvingade fram formen videoreporter. Förutom 

kamera packas stativ, batterier, mikrofon, videoband, kameralampa och eventuellt filter 

och reflektorer. 

Sen ger sig alltså videoreportern/nyhetsteamet ut i samhället för att göra intervjuer och 

filma klippbilder. Detta är ofta den mest tidskrävande processen och när det är gjort 

återvänder alltså videoreportern/nyhetsteamet till stationen för att föra över materialet in i 

datorn och redigeringen.  

 

Redigering 

Redigeringen är intressant inte bara för att det är slutprocessen innan nyhetsinslaget ska 

sändas utan också för att den klassiska formen för nyhetsinslaget och hur den skapas är 

rutiner som både begränsar och ger videoreportern/nyhetsteamet utrymme. Begränsar på 
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det sättet att reportern vill ha korta och konkreta svar vid intervjuer för att få plats med 

svaren i det korta inslaget. Att fotografen inte kan filma hur mycket som helst eller för 

konstiga vinklar. Samtidigt som rutinerna, precis som jag skrivit förut, ger 

videoreportern/nyhetsteamet möjligheten att göra jobbet utan att känna för mycket stress 

eller behöva ta ansvar att ifrågasätta hur nyhetsinslaget skulle kunna se ut. Så när 

videoreportern/nyhetsteamet ger sig ut på fältet så finns tanken på redigeringsprocessen 

och det slutgiltiga inslaget redan där.   

På arbetsplatsen finns ett antal redigeringsplatser eller rum som är speciellt anpassade för 

klippning av material med tv-monitor och högtalare. Här sker alltså sedan urvalet av det 

som ska komma att bli nyhetsinslaget. När allt material är ”intankat” i datorn, eller det 

material som anses vara intressant, så bestämmer sig sedan reportern för vilka delar av 

intervjuerna som ska användas och vilka speakar som ska läsas in. Sedan väljer 

redigeraren vilka klippbilder som ska läggas till den stomme som reportern valt ut. En 

videoreporter gör jobbet helt på egen hand men får vägledning av redaktören. 

Redigeringen är en mycket raffinerad process då nyhetsinslaget oftast blir mellan en till 

två minuter långt och det klipps och dras i detaljer för att få det exakt som 

videoreportern/nyhetsteamet vill. Sedan granskas materialet av redaktören eller 

bildproducenten eller båda, olika stationer har olika rutiner, och de ger sina synpunkter 

och ber om eventuella ändringar. 

När sedan reportaget är färdigt läggs det upp på nätverket så att bildproducenten kan 

plocka fram det och lägga det i rätt ordning i sändningsprogrammet för 

nyhetssändningen. Redigeringen är absolut något som jag skulle vilja skriva mer om 

eftersom det är där nyhetsinslaget får sin form utifrån den bild som 

nyhetsteamet/videoreportern redan har av inslaget. I den processen är det inte bara 

intressant att se vilka videoklipp som inkluderas utan också vilka som exkluderas. 
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Kapitel 3  Metod         
 

”It is difficult to contest the authors’ argument that if we really want to 

understand news, then we have to look at news construction through the 

day-to-day minutiae of news gathering”. 

- Oliver Boyd-Barrett, Approaches to Media, s. 

275. 

 

Jag ska i detta kapitel redovisa för hur jag under ett och ett halvt år jobbat, läst, 

reflekterat, observerat och studerat för att sedan försöka skriva ned en del av det i en 

kritisk uppsats om hur ett nyhetsinslag konstrueras. I första delen berättar jag om 

observationsstudier som metod och sedan om den observationsstudie jag gjorde på TV4 

Värmland där jag beskriver enkelt om hur jag kontaktade dom och sedan hur veckan 

förlöpte med observation, intervjuer, anteckningar, samtal med mera. 

Vidare är det viktigt att ni som läsare kan få en större möjlighet att förstå och kritiskt 

granska det jag skriver. Jag vill att ni själva ska kunna bilda en uppfattning om hur ett 

nyhetsinslag konstrueras och göra en egen bedömning om ni tycker det sker på ett 

tillfredställande sätt eller inte. 

 

3.1 Observationsstudier 

 

Forskare har länge varit intresserade av nyhetsmedier men den största delen av den 

forskning som bedrivits under 1900-talet har varit effektrelaterad och alltså analyserat om 

nyheters effekter på publiken. Dessa studier är självklart relevanta och det går att lära sig 

mycket om nyheter av resultaten men för att förstå nyheter så måste de som producerar 

nyheterna, både nyhetskällor och de som är inblandade i skapandet av nyheter studeras. 

Detta var något som låg nära till hands bland annat för sociologer som tidigare bedrivit 

observationsstudier på andra arbetsplatser och några svarade på efterlysningen om en 

djupare studie av nyhetsredaktionen. Så under 60 och 70-talet ägde en viss förändring 

rum från effektrelaterade studier till produktionsstudier eller som det också kallas: 

innehållsinfluerade studier. 

Jag ska i min undersökning granska videoreporterns/nyhetsteamets arbetssätt framförallt 

när det gäller den nyhetsinhämtning som sker ute på fältet. 

Detta innebär att endast intervjuer eller enkäter skulle vara otillräckliga. Dels på grund av 

att reportern skulle kunna svara på ett sätt som är förenligt med journalistisk etik istället 

för att berätta vad som egentligen händer i praktiken och dels för att jag vet att många val 
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som leder till dramatisering är en del av ett rutiniserat sätt att arbeta och som då sker till 

en viss del omedvetet. 

Så för att verkligen kunna förstå vad som sker vid materialinsamlingen måste jag alltså 

vara med på plats. Jag måste observera och anteckna de tekniker som används för att 

sedan kunna ställa det i relation till vad som anses vara journalistisk etik och andra större 

sammanhang. 

Så jag var tidigt medveten om att jag behövde göra en observationsstudie för att verkligen 

kunna komma ”under ytan” på det jag ville studera. 

Det handlar om en mediesociologisk metod där jag följde morgonmöten där de olika 

nyhetsuppdragen delades ut, för att sedan följa videoreportern/nyhetsteamet under dagen 

i alla situationer från materialinsamling till färdigt nyhetsinslag. 

Författarna till boken ”Mass Communication Research Methods” visar på följande 

styrkor när det gäller observationsstudier: 

 

Observation avslöjar och synliggör det osynliga. Observationsstudier är den enda metod 

som kan avslöja och synliggöra den del av medieproduktionen som vanligtvis är gömd 

för oss. Intervjuer och interna dokument ger mycket information men de vilar på 

mediearbetarnas egna synsätt och värderingar. Vad jag menar är att även ifall jag skulle 

kunna få ut användbara anekdoter eller information om professionella värderingar så är 

det observationen som ger en avmaskering av arbetsmetoderna. Det är nämligen inte 

säkert att de anställda som är inbäddade i en mediekultur kan reflektera kring antaganden 

om media eller kring de komplexa system som begränsar media. 

 

Observationsstudier motverkar felaktiga slutsatser. Genom observation kommer man 

bakom sceneriet av den media som sänds ut och får därigenom en större förståelse för de 

komplexa system av makt, ramverk och avtal som begränsar media till dess form och till 

vad som kommer sändas och vad som inte kommer att sändas. Detta är viktigt eftersom 

många mediekritiker ofta drar slutsatser om arbetet med media utifrån en granskning av 

det som sänds (tidningstext, tv program etcetera). Självklart är det viktigt att denna 

granskning görs men det är ännu viktigare att tankar om medias makt, avsikter eller 

konspiration i förhållande exempelvis till en nyhetssändning förankras i en gedigen 

kunskap om medieproduktion. Observationsstudier ger en empirisk grund och tyngd till 

förklaringar om varför medieutbudet ser ut som det gör. Som exempel så kan det material 

som inte används i ett nyhetsinslag granskas och analyseras något som är omöjligt för de 

mediekritiker som är beroende av publicerat eller sänt material. 
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En annan fördel med observationsstudier är att man kan kombinera själva observationen 

med andra metoder såsom intervjuer och diskussioner och samtidigt ta del av 

dokumenterad information. Genom denna kombination går det att få fram ordentligt 

mycket material som sedan kan jämföras i vad som kan kallas triangulation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Information som tillexempel framkommit i en intervju kan ställas mot vad som 

egentligen hände ute på fältet. Ett exempel från min observation skulle kunna vara den 

reporter som menar att opartisk och objektiv journalistik är grunden till all god 

journalistik men som samtidigt använder sig av rutiner där vinkeln på inslaget bestäms 

innan han ger sig ut på fältet. Genom att jämföra informationen får jag en möjlighet att 

djupare reflektera kring varför det ser ut just på det sättet och det ger mig möjligheten att 

fortsätta ställa kritiska frågor tills jag känner att jag fått en tillfredställande bild av det jag 

observerar. 

 

Observationen kan komplettera medieteori. När det gäller medieteori så ger 

observationsstudier möjligheten att kvalificera eller korrigera de antaganden som görs i 

teorierna. Teorierna ger en kunskapsgrund som sedan måste jämföras med de bevis, det 

som kan observeras på tillexempel en nyhetsredaktion. Tidigare studier där man använt 

sig av observation har både bekräftat och motsagt sig olika antaganden i teorier som 

kulturstudier och politisk-ekonomi. Det är viktigt att förstå att en teori inte kan stå ensam 

som förklaring till medieideologi eller kultur utan att också förankras till iakttagelser av 

vad som faktiskt sker. 

 

Vidare visar författarna i en femte och sjätte punkt att observationsstudier ger oss en 

större förståelse för ovissheten och komplexiteten kring kulturell produktion. Genom att 

observera kommer man utanför de ramverk som utgör grunderna för teorier som kan göra 

så att man låser sig vid en verklighet som blir alltför teoretisk utan empiriska fakta. 

Genom att studera både rutiner och den ovissa naturen som medieproduktionen utgör är 

det lättare att se den komplexitet som slår hål på alltför enkla teoretiska förklaringar. 
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Observationsstudier har också identifierat det samspel och den press som kommer utifrån 

medieorganisationen, hur exempelvis en nyhetsredaktion inte är en fristående autonom 

arbetsplats utan i allra högsta grad påverkas av förändringar i samhället såväl som av de 

inbäddade rutinerna i nyhetskulturen.5 

 

Två av de mest kända studier som gjorts med hjälp av observationsstudier är Deciding 

What´s News (1979) av Herbert J. Gans och Putting Reality Together (1978) av Philip 

Schlesinger.  

Även om det har skett stora förändringar sedan 70-talet när det gäller tekniska 

förutsättningar och global utveckling så ser det redaktionella arbetet, alltså det som avgör 

vad som blir nyheter, enligt Gans förord till den nya upplagan (2004) av hans bok i stort 

sett likadant ut. Gans gjorde sin studie på bland annat på NBC och CBS mellan åren 1965 

och 1975 (de andra nyhetsorganisationerna var tidningar varför jag ej tar upp dom i detta 

sammanhang). Det innebär att han behandlade den amerikanska marknaden som ju redan 

på den tiden hade reklamavbrott och ett intäktstänkande i samband med nyheterna. 

Därför anser jag att det liknar den rådande situationen på TV4 som också finansieras av 

annonsintäkter. Däremot bör vi tänka på det sändningsavtal som TV4 ingått med den 

svenska staten där det ställs vissa krav på kanalen. Här regleras bland annat hur mycket 

nyheter som ska sändas på nationell och regional nivå. Avtalet förnyades 2006 och gäller 

nu fram till övergången till det digitala marknätet 2008.  

Philip Schlesinger gjorde sin studie på BBC:s radio och tv kanaler mellan 1972 och 1976 

då han gjorde sammanlagt 90 dagars full observation. Hans intressen var huvudsakligen 

hur produktionen av nyheterna ter sig och han höll sig på redaktionen. Han tar upp 

nyhetsredaktionens rutiner, inställningen till objektivitet och opartiskhet och deras 

tidsbundna besatthet av aktualitet och att bemöta en deadline. 

 

”Most ’news’ is constructed within a framework of firm expectations which are 

used to guide the deployment of available resources. For television in particular 

such planning is particularly important as there are technical requirements (…) 

which make the timefactor particularly pressing”.
6
  

 

De tekniska förutsättningar Schlesinger syftar på är bland annat fältarbetet där det ska 

filmas, intervjuas etcetera för att sedan återvända till redaktionen för att klippa ihop 

                                                 
5 Mass Communication Research Methods, Anders Hansen, Simon Cottle, Ralph Negrine och Chris 
Newbold, s. 43-46. 
6 Putting reality together, Philip Schlesinger, s. 79-80. 



 25 

nyhetsinslaget. Tillexempel är tiden då nyhetsteamet/videoreportern ska samla in 

materialet på fältet begränsat till några timmar för att de också ska hinna hem och 

redigera ihop nyhetsinslaget. Han menar alltså att det rameverk av förväntningar som 

finns på hur nyheter ska se ut bland annat grundas på de tekniska förutsättningarna och 

den tidsmässiga begränsningen som detta innebär. 

 

3.2 Observation i praktiken 

 

Jag gjorde som tidigare nämnt en veckas observation på TV4 Värmland vilket jag om det 

inte vore för min arbetslivserfarenhet skulle ha sett som alltför otillräckligt. Jag började 

varje dag strax innan tio och följde sedan morgonmötet klockan tio och antecknade det 

som jag kände var relevant för de rutiner och den nyhetskultur som jag till en viss del 

beskriver i detta arbete. Men fokus låg framförallt på att följa videoreportern eller 

nyhetsteamet från den punkt då han/hon/de tilldelats uppdraget till dess att reportaget var 

färdigt. Jag har gjort utförliga anteckningar om varje jobb jag var med på som innehåller 

journalistens frågor och regisserande av svar, diskussioner och kommentarer med 

kollegor, intervjuobjekt och mig, fotografens bildvinklar och regisserande av bilder och 

övriga tekniker som jag tycker är relevanta för denna uppsats. 

Under min vecka hann jag följa med ut på fyra olika reportage, varav två var med 

nyhetsteam och två med videoreportrar. I sammanställningen av observation tar jag er 

med på ett jobb om Övervakningskameror och som handlade om hur vi blir registrerade 

på olika ställen i vårt samhälle. Sedan var jag i Kristinehamn med en videoreporter som 

gjorde ett jobb om bilinbrott eftersom statistiken (enligt en lista i Expressen) över 

bilinbrott visat sig vara hög just där. Tredje jobbet var en uppföljning på jobbet om 

Övervakningskameror och en delintervju för ett kommande inslag om ungdomsvåld som 

jag har valt att inte redogöra för i större utsträckning i denna uppsats (se förklaring under 

kapitel 5.1). I det fjärde reportaget följde jag med en videoreporter för att träffa en 

stillbildsfotograf som fortfarande jobbade med framkallning i mörkerrum och som var 

aktuell med en utställning. 

Jag har också valt att beskriva ett reportage om salmonella där jag själv jobbade som 

fotograf. 

 

3.3 Intervjuer  

 

För att komplettera mina observationer valde jag att göra intervjuer med de personer som 

jag följde ute på fältet. Tyvärr så var den reportern som gjorde inslaget om 
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övervakningskameror i samhället så upptagen att jag under min observationsvecka aldrig 

hann intervjua henne. Jag planerade då för en telefonintervju men den blev av olika 

orsaker från min sida aldrig av (framförallt för att jag själv jobbade mycket). När jag 

sedan tog upp arbetet med uppsatsen igen kändes det som om det gått för lång tid sedan 

reportaget för att kunna göra en tillfredställande intervju med reportern. 

Så under veckan i Värmland gjorde jag tre intervjuer med en journalist/videoreporter, en 

fotograf/videoreporter och en redaktör. 

Intervjuerna tog cirka en och en halv timma och spelades in med mikrofon på band.  

 

3.4 Diskussion – svårigheter med metoden 

 

Innan jag började min observation på TV4 Värmland började jag fundera på hur jag 

skulle agera för att så lite som möjligt störa arbetsflödet. Jag kom snabbt fram till att jag 

inte skulle prata i onödan och se till att svara ärligt på frågor om mitt arbete men utan att 

gå för djupt in på min frågeställning. 

Det var mycket intressant att se hur jag själv och de anställda reagerade på mitt sätt att 

vara, hur jag försökte hålla mig i bakgrunden och observera. 

Jag började som sagt varje dag med att vara med på morgonmötet där de olika 

sändningarna diskuterades och dagens jobb delades ut. Jag valde att sitta bland 

medarbetarna men inte på en alltför central plats och jag gjorde diskreta anteckningar i 

mitt block. Det bör också nämnas att eftersom jag tidigare jobbat på TV4 Värmland 

under tre veckor så var jag för vissa av de anställda inte ett främmande ansikte vilket 

visade sig redan under första dagen då en av sändningsteknikerna kommenterade 

skämtsamt: - ”Nu skriver han Josephson”. 

Jag försökte vid sådana tillfällen alltid att få sådana händelser att passera så smidigt som 

möjligt genom att reagera men försöka att undvika att interagera och på så sätt ”ge fyr åt 

elden”. 

 

Vid ett annat tillfälle blev jag tillfrågad om jag kunde agera intervjuobjekt i det reportage 

som skulle göras om övervakning. Reportern menade det att ”du vet ju hur det går till”. 

Jag svarade då att det skulle bli svårt eftersom jag måste anteckna och att det nog var 

bättre om dom hittade någon annan. För mig blev detta också ett intressant samspel 

eftersom det samtidigt visar på hur konstruerat ett nyhetsinslag kan bli. Hur förhåller sig 

denna videoreporter till journalistiska och etiska ideal såsom objektivitet och opartiskhet? 

Vad skulle det kunna få för konsekvenser om jag hade valt att vara med i reportaget och 
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gått reportern till mötes i alla sina önskningar? Jag ska återkomma och berätta om 

reportaget senare i uppsatsen.  

En liknande händelse uppstod också ute på fältet då jag blev tillfrågad av en 

videoreporter om jag kunde ställa upp som intervjuobjekt i en såkallad voxpop, där man 

helt enkelt frågar människor man möter om vad dom tycker om en specifik fråga som har 

med reportaget att göra. Även denna gång avböjde jag självklart.  

Det svåraste med arbetet kring observationen och min övriga tid på TV4 har varit att vara 

klarsynt när det gäller de rutiner och de faktorer som påverkar hur arbetet ser ut på 

nyhetsredaktionen. Jag har ju själv blivit en del av dessa rutiner och det arbetssätt som jag 

också kritiserar. Det känns ibland så naturligt att jag jobbar på det sätt jag gör att det är 

svårt att se vad som får mig att göra på just det ena eller det andra sättet vid ett visst jobb, 

det har krävts en hel del tankearbete för att hålla distansen. Samtidigt har det varit 

plågsamt att vara så kritisk till hur vi arbetar och ändå fortsätta att använda sig av de 

rutiner som jag sätter under förstoringsglaset något som gjort så jag blivit extra 

eftertänksam när jag jobbar på fältet. Vid observationen på TV4 Värmland var jag väl 

medveten om detta och det gjorde så att jag blev extra uppmärksam på detaljer kring 

arbetet och hur de anställda uttryckte sig.  

En fördel med att vara så insatt när det gäller arbetsflödet på redaktionen är att jag aldrig 

kände mig i vägen under min observationsstudie. Jag känner att jag kunde flyta med på 

ett sätt som jag inte tror är möjligt för en observatör som inte vet hur rutinerna fungerar. 

Tillexempel behövde ju reportrarna aldrig förklara för mig vad som skulle göras under en 

dag utan jag kunde enkelt bara följa i deras fotspår. De behövde aldrig säga att; - Ja nu 

ska vi ju ringa runt här först och samla information och sedan får du hänga på för då ska 

vi ner i garaget där bilarna står. 

Jag känner också att min påverkan på redaktionen därigenom blev minimal, den såkallade 

forskareffekten, eftersom jag för dom anställda inte bara blev en observatör utan att jag 

också var en kollega. 

Under hela min observation antecknade jag flitigt något som också kan ses som en 

begränsning eftersom jag i vissa fall hade svårt att hinna skriva ned det som sades. Men 

till största del tycker jag att det fungerade mycket bra. 

Däremot anser jag att en veckas observationsstudier egentligen är alldeles för lite för att 

lära sig om nyhetskultur och om den komplexitet som det innebär att jobba med nyheter. 

Jag hade gärna observerat under en längre tid och på olika stationer. Om det inte hade 

varit för den erfarenhet jag har från att jobba med nyheter så tror jag aldrig att det hade 

varit möjligt att skriva den här uppsatsen. 
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Kapitel 4  Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 
 

”The media define the world through news, commentary and also fiction. 

Their mediations determine what gains prominence and what recedes into 

the background, what is included and what is excluded. In addition to 

providing ‘windows of the world’ offering selective perspectives, the media 

also signify and interpret. They provide explicit frameworks of explanation, 

as well as tacit understandings based on associations of ideas, evocative 

images, ‘natural’ chains of thought. They also furnish codes that label and 

classify, by, for example, distinguishing between the normal and deviant, 

natural and unnatural. The media both map the social world and explain its 

workings”. 

- James Curran, Media and Power, s. 163. 

  

För att kunna förstå varför jag anser att människor bör ha ett kritiskt förhållande till 

nyhetsmedier är det viktigt att placera medierna i ett större sammanhang, ur ett teoretiskt 

perspektiv, nämligen deras del i vår sociala värld eller framförallt hur nyhetsmedier 

samverkar med samhället och konstruerar och rekonstruerar vår bild av det.  

Jag ska i den inledande delen av det här kapitlet delge de perspektiv som är av yttersta 

vikt för detta arbete och för mig personligen med hjälp av dom kan jag sedan jämföra de 

teoretiska utgångspunkterna med det jag lärt mig från att jobba med och observera 

nyheter. Först blir det viktigt att se, utifrån en makronivå, på hur nyhetsmedier, som jag 

tidigare nämnt, samspelar med vårt samhälle och hur den växelverkan har teoretiserats 

utifrån olika perspektiv. Sedan vill jag visa på teorier som inriktar sig specifikt på 

nyhetsorganisationen och hur journalister jobbar och som gör så att vi närmar oss det som 

kallas mikronivå. Låt mig också passa på att skriva det att dessa vetenskapliga teorier inte 

är fasta sanningar och att det inom varje teori ryms flera olika möjliga tolkningar/åsikter. 
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4.1 Perspektiv på nyheter 

 

”but institutions like the media are peculiarly central to the matter since they are, 

by definition, part of the dominant means of ideological production. What they 

produce is, precisely, representations of the social world, images, descriptions, 

explanations and frames for understanding how the world is and why it works as 

it is said and shown to work”
 7
 

 

Det Stuart Hall menar är, fritt översatt, att medierna, och i mitt fall nyheterna, 

representerar genom sina inslag den verklighet vi bor i och återskapar den med bilder, 

förklaringar, beskrivningar, texter etcetera som vidare ger oss en bild av hur världen är 

och varför den är så som den visas och sägs vara. Halls citat liknar det inledande citatet 

från Curran och det finns många andra forskare som tar upp just hur media på ett så 

komplext sätt samverkar med vår kultur, vårt samhälle.  

Kulturstudier är ett sådant forskningsområde som tar upp just ovanstående problematik. 

Här är kultur inte bara det vi ofta syftar till när vi pratar om kultur som populärkultur, 

högkultur eller ett lands kultur utan framförallt handlar det om den vardagliga kulturen, 

hur saker och ting omkring oss har en viss mening och hur vi agerar. Kulturstudier är en 

interdisciplinär forskningsteori vilket innebär att ett flertal olika teorier, hämtade från 

bland annat politisk-ekonomi och sociologi, möts och det finns flera olika möjligheter att 

använda sig av den i praktiken. I mitt fall blir det viktigt att hålla sig till en kritisk 

utgångspunkt i teorin det vill säga att jag anknyter mig till den skara av forskare som 

använder kulturstudier till att kritiskt granska media för att ställa den i relation till 

samhälle, politik, ekonomi och kultur och hur samspelet däremellan ger oss en gemensam 

uppfattning om vår värld. 

 

”Nyhetsvärderingar behöver en konsensuskunskap om världen (Hall op cit). Utan 

denna kunskap om sociala strukturer skulle varken nyhetsmedarbetare eller dess 

läsare känna igen eller förstå nyhetsberättelser. Så nyhetsarbete baseras på 

antaganden om att vi har en gemensam ’stock of cultural knowledge’ och att vi 

alla har tillgång till samma ’maps of meaning’ (Hall 1977, Hall et al 1978). 

Denna syn förnekar samtidigt strukturella diskrepanser mellan grupper och 

klasser i samhället och det kan i sin tur få långtgående politiska konsekvenser”.
 8
 

                                                 
7 ”The whites of their eyes”, Stuart Hall ur: Bridges & Brant (Eds), Silver Linings, Lawrence and Wishart, 
London 1981, s. 35. 
8 Rasism och antirasism på dagordningen, Birgitta Löwander, s. 43. 
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Det kan tillexempel betyda att om man ser på homosexualitet som avvikande och 

annorlunda så är det också sannolikt att det framställs så i nyheterna. Ett annat exempel är 

tillexempel hur manligt och kvinnligt kan framställas som varandras motsatser och något 

naturligt istället för att ifrågasätta könsrollerna. Det finns många exempel på texter där 

kvinnliga politiker beskrivs utifrån sitt utseende och deras förmåga att kombinera politik 

med att vara mamma etcetera medan män i samma position ofta beskrivs utifrån deras 

karaktär. Det är exempel på en konsensuskunskap om världen. 

 

”A Political Economy of Massmedia starts with the recognition that the media are 

first and foremost industrial and commercial organizations which produce and 

distribute commodities”. 
9
 

 

TV4 är helt annonsfinansierat, vilket innebär att det är reklamen som gör så att kanalen 

går runt rent ekonomiskt. Man skulle kunna säga att det är reklamen som betalar 

nyhetsredaktionernas löner något som sällan diskuteras. Jag uppfattar det som lite tabu, 

bland journalister, att erkänna hur kommersialismens intressen på vissa sätt styr 

innehållet i dagens nyhetssändningar. Det är alltså mycket enkelt att härleda kopplingar 

från den politisk-ekonomiska forskningsteorins idéer, till hur det ser ut på TV4, som ju 

grundar sig på sammankopplingar mellan stora mediekonglomerat, som till exempel 

Bonnier, och den ekonomiska och politiska eliten. Medier är, i detta synsätt, framförallt 

vinstdrivande företag och en del av det ekonomiska systemet.  

Commodities kan i ovanstående citat översättas till (handels-)vara eller artikel och de 

nyheter som produceras av TV4s lokalstationer är i allra högsta grad en vara som används 

av säljarna, som sitter i anslutning till redaktionen, för att sälja reklamplatser.  

 

Som jag tidigare skrivit så är videoreportern framförallt ett resultat av de besparingar och 

nedskärningar som gjorts på TV4. Idag ska alla som jobbar som reporter eller fotograf på 

TV4s lokalstationer också kunna arbeta som videoreporter. TV4 ägs idag till 100% av 

Bonnier (under tiden jag skrivit denna uppsats så har ägarförhållandena ändrats två 

gånger), denna mediajätte äger i sin tur en hel del annan media. De äger tillexempel 

tidningar (Expressen, DN, Sydsvenskan), tryckerier, filmbolag, biografer (SF) med mera 

så de täcker in alltifrån produktion till distribution. 

                                                 
9 Murdock & Golding citerade i Kompendium kultur, medier och samhälle, kap 2 s. 188, D. Mcquail. 
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Om vi bortser från Public service företagen så ägs de flesta medier i Sverige av följande 

företag; Bonnier, MTG, Schibstedt, Proventus. 

Så det är tydligt att en relativt liten grupp människor har en väldig mediemakt i Sverige 

och även ifall Bonnier enligt de själva anser sig efterleva en god publicistisk sed så kan 

det finnas en konflikt mellan att följa den och att gå med maximal vinst. Eller som 

Bonnier själva formulerar det;”Vi ska vara ett av de största, lönsammaste och snabbast 

växande företagen”.10   

Hur ska tillexempel de anställda på TV4s lokalstationer kunna prestera maximalt 

journalistiskt när det efter nedskärningarna (2006) också är så att man faktiskt producerar 

mer nyheter. 

Cjell Fransson, fackombud på TV4 Jönköping uttryckte sig på följande sätt i en artikel i 

journalisten:  

 

”Färre ska göra mer jobb. Nu är det mycket snabbare nyheter i fem minuter 

långa sändningar. "Det blir mer vinklat och vi kan inte gräva”.
 11
 

 

De ekonomiska resurserna har helt klart har påverkat arbetsflödet på TV4s lokalstationer, 

det får då också konsekvenser för det sätt man arbetar på fältet eftersom man som 

videoreporter ska göra det dubbla jobbet ensam. Det blir då som jag tidigare skrivit 

viktigt att anpassa sina rutiner till det nya för att kunna hantera arbetsbördan. Däremot 

tror jag inte att det leder till att nya journalistiska eller fotografiska tekniker används på 

fältet däremot anser jag att teknikerna används på ett nytt sätt och att det blir mindre tid 

över till att reflektera kring hur teknikerna används. Dessutom blir det svårt att hinna med 

att både ”filma av” och ”lyssna av” i vissa situationer.  

 

– (…)säg att du är ute på en presskonferens tillexempel och du inte kommer att få 

en enskild stund med dom här personerna utan dom berättar det dom berättar nu 

och det är den informationen du har att grunda din intervju på då hamnar du helt 

plötsligt i en knipa. Ska du stå och lyssna på vad personerna säger och inte få 

några bilder överhuvudtaget av själva händelsen eller ska du springa runt och 

fota och inte hört ett smack? 

 

                                                 
10 Bonniers värdegrund finns att läsa på deras webbsida, www.bonnier.se.  
11 ”TV4 ledningen tvingas besöka lokalstationerna”, av Håkan Lindqvist, Journalistens nättidning,  
2006-04-11. 

http://www.bonnier.se
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Den politisk-ekonomiska teorin fick till en början mycket kritik för att inte ta hänsyn till 

de mer komplexa sociala och kulturella system som i allra högsta grad påverkar jobbet på 

nyhetsredaktionen och hur en nyhetssändning ser ut. Forskare som Denis Mquail har 

under senare tid dock gjort stora framsteg på att tillämpa även det i den politisk-

ekonomiska medieforskningen.  

Det är idag självklart för de flesta forskare att medier och dess organisationer inte går att 

problematisera kring utan att relatera till samhället och dess kultur, ideologier etcetera 

och all den komplexitet som det innebär och viceversa när det gäller mediers relation till 

ekonomi och makt.  

 

“Den politiska ekonomin, liksom nyhetsproduktionen, fungerar i kraft av 

kulturella värderingar. Och marknadskrafter bidrar omvänt till att forma såväl 

nyheterna som den vidare kulturella ordning dessa  

ingår i”.
 12
  

 

Jag har tidigare skrivit om hur jag själv uppfattar det ramverk av rutiner som om det 

hindrar min kreativitet men att det samtidigt ger mig en möjlighet att minska den stress 

och de påfrestningar som det innebär att varje dag jobba mot en deadline. Detta är något 

som Anthony Giddens, en brittisk sociolog, tar upp i sin struktureringsteori. Han anser att 

det sociala handlandet till stor del är vane och rutinmässigt och att genom ett sådant 

handlande så återskapar man och stärker också de rutiner inom det område man använder 

dom. Samtidigt menar Giddens att vi ständigt har ett reflekterande och intutionellt drag 

där vi ifrågasätter detta handlande och vad som är målet med det. Därigenom kan 

tillexempel en kritisk hållning utvecklas till de rutiner vi utför och göra så att vi också 

väljer att försöka förändra dess mönster. Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt tar ut 

följande huvuddrag ur Giddens teori och ställer det i relation till journalisternas etiska 

handlande. 

(1) teorin framhåller begränsningarna i analyser som endast fokuserar strukturella 

förhållanden, och betraktar dessa som tvångsmässiga, utan att närma sig i detta 

fall journalistikens vardag för att förstå vad dessa förhållanden innebär i 

praktiken. 

(2) Den betraktar institutioner och strukturella villkor inte bara i termer av regler och 

begränsningar utan också som resurser och möjligheter. 

                                                 
12 Kameran i krig, Kari Andén-Papadopoulus, s. 18. 
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(3) Struktureringsteorin innebär att man lägger stor vikt vid det rutinmässiga i den 

journalistiska praktiken utan att betrakta journalisterna som determinerade eller 

helt formade av färdiga roller. I varje situation finns en potentiell möjlighet att 

göra annorlunda, att bryta mot mönster, och det är genom sådana handlingar som 

strukturer så småningom kan förändras. 

(4) Genom begreppet praktiskt medvetande kan man förstå betydelsen av den del av 

journalisternas yrkeskunskap som inte går att reducera till medvetna 

överväganden, formulerade intentioner eller attityder. Vi menar att 

nyhetsreportrarnas sätt att hantera kraven på t ex saklighet, allsidighet och 

moraliska hänsyn bygger på ett stort mått av praktiskt medvetande. Att 

nyhetsreportrar tämligen ofta beskriver sina reportage i termer av ”ett vanligt rakt 

jobb”, eller på liknande sätt, tolkar Ekström och Nohrstedt som ett uttryck för att 

man utan närmare eftertanke eller diskussioner vet vad som skall göras. 

(5) Teorin visar hur viktigt det är att också analysera de konsekvenser av 

journalisternas arbete som går utöver avsikterna med det man gör. Detta gäller 

inte minst de etiska konsekvenserna. 13 

 

Så Giddens teori poängterar det jag tidigare skrev om att de rutiner vi som jobbar med 

nyheter följer inte bara begränsar oss i den mening att vi är låsta till att göra på ett visst 

sätt. För det ”låset” ger oss också möjligheten att skapa nyheterna, det minskar stressen 

och gör så att vi ”slipper” använda vår fulla potential när det gäller kritiskt granskande 

och kreativitet för att kunna möta den deadline som nyhetssändningen innebär. Samtidigt 

som Giddens alltså påpekar att det är viktigt att poängtera att journalisterna inte är 

handlingsförlamade utifrån organisationen utan att arbetet med nyheter kan hela tiden 

förändras och utmanas. Därigenom måste också varje enskild journalist kunna stå till 

svars för sina handlingar. 

 

4.2 Journalistikens etiska problem 

 

”Even if a perfect and complete reconstruction (or construction) of external 

reality were philosophically or logistically feasible, the mere act of 

reproduction would constitute a distortion of that reality. Thus, objective or 

absolute nondistortion is impossible. The concept of distortion is nevertheless 

                                                 
13 Journalistikens etiska problem, Mats Ekström & Stig Arne Nohrstedt, s. 31. 
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valid, but only as a relational one. News can be judged as distorted in 

relation to a specified standard (or ideal) of nondistortion”. 

- Herbert J Gans, Deciding What´s News, s. 305. 

 

Ett intressant faktum är att fotografer och journalister har olika bakgrund när det gäller 

utbildning, arbetslivserfarenhet etcetera. Det innebär alltså att en videoreporter som 

tidigare arbetat som fotograf med all sannolikhet har en lite annorlunda tankebana när det 

gäller arbetet på fältet än vad en videoreporter med journalistisk bakgrund, självklart har 

alla individer olika tankebanor men det jag är ute efter är att en utbildad fotograf med all 

sannolikhet känner till olika tekniska metoder för att göra en bild mer dramatisk. 

Tillexempel att filma en politiker underifrån i såkallat grodperspektiv skulle ge en ökad 

känsla av makt och auktoritet (möjligt också hotfullhet). Det är grundläggande kunskaper 

för en fotograf och dessa tekniker används flitigt. Fotografen lär sig också tidigt att 

använda sig av framing/staging för att få en mer spännande bild och det kan handla om 

allt ifrån att placera ett objekt i framkant av bilden till att be någon gå förbi kameran med 

en cigarett i handen.  

Journalisten lär sig tidigt om objektivitet och opartiskhet, att kunna stå ”utanför” nyheten. 

Att kritiskt granska uppgifter, källor etcetera men att inte använda sina egna värderingar 

för att bedöma nyheten (i en diskussion med en kollega kanske men inte i nyhetsinslaget).  

Så videoreportern/nyhetsteamet står alltså inför ett dilemma där etiska journalistiska ideal 

väger mot att göra nyhetsinslaget dramatiskt och spännande.  

Så här berättade en videoreporter om hur han tyckte att ett reportage om villainbrott 

behövde göras mer spännande. 

 

– Gör man en grej på villainbrott till exempel, då tycker jag att det är tråkigt att 

visa villor utanpå bara utan att visa bilder på vad det handlar om, då har jag 

tagit bilder på tillexempel krossat fönster, någon går in och rafsar åt sig liksom… 

juveler. En pappa fick en gång agera, alltså pappan i familjen som blivit rånad 

fick agera helt enkelt en rånare, man måste ju göra bilden intressant. 

  

Men i motsats till det reportern får lära sig om objektivitet och opartiskhet så lär han/hon 

sig i praktiken frågetekniker som används för att få en viss sorts svar och i vissa fall 

handlar det om att, precis som fotografen, regissera någon och be personen svara som 

journalisten vill. Något som blir tydligt i och med detta svar från en reporter om hur han 

lär de fotografer som ska bli videoreportrar om journalistik. 
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– Försöka förklara för någon som inte har arbetat som journalist att det är inte 

frågan som är det viktiga, det är svaret men för att du ska få det svaret måste du 

kanske fråga på ett visst sätt. Ställ en fråga så att du får det svar du vill ha på det 

sätt du vill ha det för det är det som är det viktiga. Du kan få ett svar som inte 

funkar för att han säger det på helt fel sätt liksom. Försök att tänka hur du vill 

använda svaret i reportaget innan du ställer frågan så att du får det svar du vill 

ha. 

 

Det finns oerhört mycket forskning om journalisten. De har blivit observerade på 

nyhetsredaktioner, de har blivit intervjuade och kritiserade. Vi vet idag relativt mycket 

om hur journalister jobbar. Jag har däremot inte hittat speciellt mycket forskning om hur 

journalisten jobbar på fältet och än mindre om hur nyhetsfotografen gör det. Detta är ett 

mycket intressant faktum nu när dessa arbetskategorier möts och jag tror att många 

forskare nu kommer få upp ögonen för videoreportern och problematisera detta nya 

arbetssätt för att se vilka konsekvenser det har på nyhetsinslaget. Men de tekniker jag 

berättar om i denna uppsats tycker jag faller in under det Ekström och Nohrstedt valt att 

kalla för handlingsetik. 

Handlingsetiken relaterar till de ideal som finns publicerade i olika handböcker för 

journalister, yrkesregler, som till exempel Spelregler för press, TV och radio, interna 

debatter och interna policydokument. 

Men samtidigt så grundar den sig också på de villkor som man måste ta hänsyn till i det 

dagliga arbetet. Tillexempel så uppfattas kritiskt granskande som ett av journalistikens 

viktigaste ideal men hur ser det egentligen ut i praktiken på TV4s lokalredaktioner där 

resurserna är knappa och produktionsnivån är hög? Som jag ser det är knappt något inslag 

som utgår från detta ideal. Detta är också något som Ekström och Nohrstedt betonar; ”de 

genomförda studierna visar på betydande gap mellan ideal och praktik. Tidigare 

forskning har visat att journalister själva anser att man i praktiken inte alls uppfyller de 

viktigaste idealen”.
14
 

 

De fortsätter att beskriva hur de följt arbetet vid ett 90-tal nyhetsuppdrag och har funnit 

att en mycket liten del av de i praktiken ägnar sig åt kritisk granskning. De menar vidare 

att om man tar en titt på arbetets villkor så är det inte särskilt förvånande; 

”produktivitetskraven är ofta höga, tidsramarna är snäva, kraven på förutsägbarhet är 

höga och andelen specialreportrar är låg”. Videoreportern/nyhetsteamet ska färdigställa 

                                                 
14 Journalistikens etiska problem, Mats Ekström & Stig Arne Nohrsterdt, s. 200. 
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sitt material på kort tid, vilket gör så att det blir svårt att välja ett ämne som är där det är 

svårt att avgöra vad resultatet kommer bli samtidigt så förväntas vi kunna göra reportage 

om en mängd olika ämnen. 

Så handlingsetiken har utvecklats ur och påverkas av en mängd olika faktorer och 

därigenom har de tekniker som jag beskriver i uppsatsen också uppkommit. Teknikerna 

är en del av handlandet där nyhetsteamet/videoreportern hela tiden tar beslut för att 

tillexempel möta den deadline som väntar i och med nyhetssändningen eller för hur 

formen bör vara på inslaget för att medarbetarna på redaktionen ska gilla det. 

 

4.3 Den objektiva och opartiska journalisten  

 

”Anspråken på objektivitet, opartiskhet, saklighet, korrekthet uttrycks i 

professionens ideologi. I praktiken har det också utvecklats en rad strategier, 

av mer eller mindre rituell karaktär, som visar hur oerhört väsentligt det är 

för professionen att upprätthålla föreställningen om nyheterna som 

förmedling av en säker, korrekt och opartisk kunskap. Programledarnas i de 

flesta fall korrekta och entydiga sätt att presentera nyheter på är ett 

exempel. 

- Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt, 

Journalistikens etiska problem, s. 44. 

 

För att få en större förståelse hur videoreportern/nyhetsteamet jobbar idag, rent 

journalistiskt, och varför måste vi se hur historien skapat de rutiner och ideologier som är 

inbäddade i nyhetsorganisationen. Nyhetsorganisationer har länge i sin professionalism 

strävat efter en objektiv och opartisk journalistik. Två begrepp som också blivit ordentligt 

omdebatterade av både massmedieforskare och journalister själva. Vad är då objektiv och 

opartisk journalistik? I den objektiva journalistiken ska reportern eftersträva att stå 

utanför själva händelsen som blir nyhet. Han/hon ska inte låta sina egna värderingar 

påverka nyheten utan verkligheten ska ”speglas” utan förvrängning. Vidare ska 

journalisten i sin opartiska strävan precis som det låter inte ta ställning för något i 

nyheten och låta de berörda parterna till största möjliga mån komma till tals.  

Det jag vill trycka på här är att om den professionella journalisten strävar efter 

objektivitet och opartiskhet i sin rapportering så uppstår en konflikt om journalisten väljer 

att dramatisera nyheten. De videoreportrar och redaktörer jag intervjuat eller diskuterat 

med har alla menat att den objektiva och opartiska journalistiken är mycket viktig; ”det 

sitter i ryggmärgen” som en av dom sade. Samtidigt har samtliga pratat om vikten av att 
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förbereda sig innan man ger sig ut på fältet och gärna bestämma vinkeln och skriva en 

påa så att man ”vet vad man vill ha”. 

Dessa rutiner som bildats i anslutning till en mer professionell syn på journalistiken är 

idag en viktig faktor i det som styr nyhetsarbetet. Tillsammans med organisationen bildar 

de ett ramverk som enligt Herbert J Gans homogeniserar de anställda vid 

nyhetsredaktionen: 

 

”Obviously, journalists are, in the end, individuals, but news organizations are 

also sufficiently bureaucratized that very different personalities will act much the 

same way in the same position”.
 15
 

 

Något som jag själv i allra högsta grad håller med och det är något som jag upplevt 

personligen. Det finns inte utrymme för att hitta egna rutiner och sätt att jobba på man 

måste ”falla in i ledet”. Det är inte mina åsikter som ska komma fram i nyhetsreportaget 

utan det är nyhetskulturens, redaktionens åsikt om hur vi ska förmedla de inblandade i 

reportagets åsikter i en snyggt paketerad och mycket liten förpackning (med tanke på att 

inslaget brukar bli högst två minuter). Jag upplever det som att mina personliga åsikter 

stoppas undan för att jag ska följa dessa osynliga regler på gott och på ont. Samtidigt är 

det självklart så att varje individ kommer att påverka nyhetsinslagets innehåll utifrån 

hans/hennes sätt att uppfatta ”nyhetsvärlden” och den större världsbilden. Gans syftar till 

att de ramverk som finns följs på liknande sätt och inte att tillexempel att ett nyhetsinslag 

som görs av en videoreporter skulle se likadant ut om samma inslag gjordes av en annan 

reporter. 

 

Jag vill kort redogöra för några viktiga aspekter i utvecklingen av den moderna 

journalistiken i Sverige och hur det har resulterat i nedskrivna regler som ges ut av 

Pressens sammarbetsnämnd. I slutet av 1800-talet framfördes kritik mot de såkallade 

notisjägarna. De var en samling journalister som mot betalning rapporterade i notisform 

från bland annat rättegångar. Enligt tidigare forskning var det så att det låg i notisjägarnas 

syfte att sälja så mycket notiser som möjligt och därför vinklades ofta rapporterna till att 

bli extra sensationella. Publicistklubben (PK) ansåg att det blev nödvändigt att ingripa 

och gjorde ett uttalande där de menade att tidningarna istället skulle använda sig av egna 

anställda för att rapportera från polis och rättegångsärenden. Det var alltså inom 

brottsjournalistiken som de etiska idealen om saklighet och ett generellt rop på ett större 

                                                 
15 Deciding what´s news (1978), Herbert J. Gans, s. 8. 
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etiskt ansvar ifrån pressen utvecklades. PK utfärdade de första reglerna år 1900 och sedan 

de följande 1933 och de nämner hur man bör vara försiktig när det gäller bland annat 

självmord och anmälningar av olika slag. Journalisten skulle alltså vara uppmärksam på 

att det kan finnas skandaleringsmotiv bakom anmälningar och att de inte bör stå 

oemotsagda. 

1953 införs kravet på korrekt information i publicistreglerna som säger: 

 

”Läsarnas förtroende är grunden för all sund journalistik. Detta förtroende kan 

vinnas och bibehållas endast genom en oavlåtlig strävan att giva korrekt 

information”. 

 

Dessa regler har sedan dess blivit publicerade i olika former i Spelregler för press, radio 

och TV och däribland kan nämnas att det 1970 stod i den första rubriken i spelregler för 

pressen: ”ge korrekta nyheter”. 

I upplagan från december 2002 (där TV bytt plats med radio i namnet) har de under 

rubriken publicitetsregler samlat följande underrubriker; ge korrekta nyheter, var generös 

med bemötanden, respektera den personliga integriteten, var varsam med bilder, hör 

båda sidor och var försiktig med namn. 

Jag vill återge några av punkterna som jag tycker kan kopplas till det journalistiska 

idealet om objektivitet och opartiskhet. 

 

Ge korrekta nyheter: 

1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier 

kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling. 

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrants som 

omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge 

läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentar. 

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 

4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska 

illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt. 

 

Var varsam med bilder: 

    11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om   bildmaterial. 

    12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att 

det vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den 

är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering. 
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Hör båda sidor: 

    13. Sträva efter att ge personer som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att 

bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. 

Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada 

den som blivit anmäld. 16 

     

Enligt Ekström och Nohrstedt som tar hjälp av tidigare studier kring reglerna så har de 

snarare utformats efter journalistens praktik än tvärtom. Detta är något som jag tycker 

min uppsats framförallt i intervjudelen bekräftar eftersom redaktionens förhållande till 

etiska ideal verkar vara ganska tänjbara i sina gränser om vad som anses vara rätt eller 

fel. Och dessa ideal kan vara dels något som journalisten anser sig följa för att ge 

nyhetsinslaget legitimitet men samtidigt verkar idealen kunna skifta från ett reportage till 

ett annat.  

Sammanfattningsvis menar Ekström och Nohrstedt att nyhetsförmedlingen kan beskrivas 

som en kommunikation som måste kompromissa i sitt förhållande mellan stat och 

marknad och mellan folk och elit. För när nyheterna blev en vara på marknaden blev 

också förhållandet till statsmakten och den styrande eliten allt känsligare. Så det gällde att 

anpassa sig dels till marknadens önskemål och behov samtidigt som de måste följa de 

regler och ramar som den statliga censuren innebar. 

Utifrån denna balansering kan man förstå varför de etiska idealen är så tänjbara. 

 

”Ideal och syften formas av de samhällskrafter som har makt att påverka 

nyhetsförmedlingens ställning. Därför kan publicisternas utfästelser om ”sanna”, 

”korrekta” och ”objektiva” nyheter både handla om att den förmedlade 

informationen tillgodoser makthavarnas krav, genom anpassning till deras 

föreställningar om vad dessa ideal ska representera, och om att locka publiken 

med garantier om att informationen är tillförlitlig”.
 17
 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Spelregler för press, TV, radio. Utgiven av Pressens samarbetsnämnd dec. 2002, s.8. 
17 Journalistikens etiska problem, Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt, s. 84. 
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4.5 Videoreporterns och nyhetsfotografens etiska värderingar. 

 

”The photojournalists observed and interviewed were generally adept at 

identifying various ethical values in their work. They were also generally 

willing and able to identify other competing values such as honesty, justice, 

beneficence, and compassion. They did not, however, always recognize the 

impact of the non-ethical values on their ethical beliefs when it came to 

justifying their actions”. 

- Robert M. Steele, Video Ethics: The Dilemma of 

Value Balancing, s. 11-12. 

 

Jag har som jag tidigare nämnt inte hittat speciellt mycket forskning som fokuserar på hur 

nyhetsfotografen jobbar. Jag tycker att det är lite konstigt faktiskt för även om 

videoreportern som arbetsform inte existerat i mer än några år så har ju nyhetsteamet 

alltid bestått av en reporter och en fotograf och fotografen är i allra högsta grad 

involverad i hur nyhetsinslaget ska produceras och vinklas.  

Det är min erfarenhet att fotografens idéer värderas mycket högt av reportern och det kan 

handla om allt från var en person bör intervjuas, mot vilken bakgrund etcetera till att 

faktiskt iscensätta passande bilder till nyheten tillexempel att be någon fimpa en cigarett i 

ett askfat i ett nyhetsinslag om rökning. 

Så varför har inte nyhetsfotografen arbete på fältet granskats i en större utsträckning? 

När jag skriver nyhetsfotografen så tänker jag framförallt på tv-fotografen. Det finns mer 

litteratur om stillbildsfotografen och som framförallt handlar om etiska principer men så 

har ju också stillbildsfotot existerat under en längre tid. Och det är givetvis så att rutiner 

som stillbildsfotograf följt med och sedan anpassats till rörliga bilder och det är viktigt att 

förstå att fotografen är precis lika inbäddad i nyhetskulturen som journalisten om än den 

till en viss del ser lite annorlunda ut. 

 

”Pressfotografer styrs i minst lika hög grad som skrivande reportrar av 

organiseringen av nyhetsbevakningen i tid och rum. Enkelt uttryckt kan man säga 

att nyhetsfotografen tenderar att producera standardbilder som en strategisk 

anpassning till det redaktionella tänkandet i standardnyheter”.
 18
 

 

                                                 
18 Kameran i krig, Kari andén-papadopoulus, s. 20. 
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De studierna jag har hittat om tv-nyhetsfotografen är framförallt publicerade i tidskriften 

Journal of Media Ethics och en av dom är som jag ser det den mest intressanta för denna 

studie nämligen: ”Video ethics: the dilemma of value balancing” av Robert Steele.  

Steele visar i sin studie att fotografer ofta tänker mycket på etiska regler förknippade med 

journalistiken och att de är bra på att uttrycka sina etiska åsikter. Men när de håller i 

kameran så måste tv-fotografen balansera sina egna värderingar med de mål och den etik 

som finns på deras arbetsplats, nämligen konkurrens, press från kollegor, förväntningar 

från organisationen och ledningen, regler för produktion och journalistiska normer. 

Detta skapar just det dilemma som jag tidigare pratat om, där värderingar om tillexempel 

opartiskhet och objektivitet ställs emot en förväntning om att leverera ett spännande 

reportage.  

Steele tar också upp maktförhållandet mellan reportern och fotografen, att om det uppstår 

frågetecken kring hur något ska vinklas då förväntas reportern vara den som i slutändan 

bestämmer. 

I det inslag om fågelinfluensa som jag berättar om i inledningen av uppsatsen där 

reportern hade bett tullarna att ta fram skyddsutrustningen för att kunna ge en mer 

dramatisk karaktär till nyhetsinslaget så menade fotografen att han inte tyckte det var bra 

alls men att “det var ju reportern som bestämde” och “hon vet ju hur hon ska leverera”. 

Så trots att fotografen ansåg att det inte var bra så filmade han ändå de konstruerade 

bilderna och reportaget. Steele menar att även ifall de flesta fotografer har stor respekt 

med sig på redaktionen så är det generellt så att det är reportern som bestämmer och tar 

besluten om vad som ska göras för att få det nyhetsinslag man vill ha medan teamet är ute 

på fältet. 

 

“Nevertheless, when it comes to value balancing in the gathering of the story 

elements, the reporter is expected to make the final decisions”.
 19
   

 

Så enligt fotografen på lokalstationen så var detta just ett sådant fall där reportern tagit 

just de besluten, han påverkades alltså av press från en kollega. Steele fortsätter att 

påpeka att pressen får kollegor också hänger ihop med förväntningar från ledningen och 

organisationen och det var också det fotografen påpekade när han sa att; hon vet ju hur 

man levererar. 

 

                                                 
19 Video ethics: the dilemma of value balancing, Robert M. Steele, publicerad i Journal of Mass Media 
Ethics Vol. 2, No. 2, (Spring/Summer, 1987), s.14. 
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Något som de flesta fotografer nämner är hur verkligheten inte uppfattas likadant genom 

kameralinsen. Jag upplever det som om jag inte påverkas i samma utsträckning av olika 

faktorer runt omkring mig. Jag kan nämna ett flertal tillfällen då jag nästan har blivit 

påkörd på grund av att jag valt att stå på ett visst ställe för att få en så bra bild som 

möjligt och sedan inte hört hur en bil närmat sig eller hur en cyklist fått svänga undan för 

att inte krocka med mig.  

I Steele´s studie beskriver en fotograf om hur han med kameran på axeln känner att han 

kan komma närmare olika situationer. 

  

”But, you put that camera on your shoulder, you change. It doesn´t change your 

personality. What it does is gives you an insulation between you and the subject, 

and unfortunately, I think, if the camera were not on your shoulder, you would not 

attempt to approach the person in a grief situation, as you would with the camera 

on your shoulder. It´s as though you think the camera invites you to be more 

arrogant and to take a few steps forward.”
 20
 

 

Tillsammans utgör de etiska faktorer som Steele nämner i sin studie en förståelse för hur 

fotografen och journalisten jobbar. De tekniker som används ute på fältet och som jag 

beskriver och tar upp till diskussion är just de tekniker som Steele granskar och 

ifrågasätter ur ett etiskt perspektiv. Och dessa fototekniker har ju uppstått och anpassats 

efter alla faktorer som påverkar nyhetsteamets/videoreporterns dagliga arbete.  

Självklart är det så att fotograferna också följer den handlingsetik som jag tidigare skrivit 

om och Steeles studie om fotografer påminner mycket om Ekströms och Nohrstetds 

undersökningar om journalister.  

                        

 

          

                
               
                  
                         
                      
                        
 

                                                 
20 Video ethics: the dilemma of value balancing, Robert M. Steele, publicerad i Journal of Mass Media 
Ethics Vol. 2, No. 2, (Spring/Summer, 1987), s.7. 
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Kapitel 5  Sammanställning       
 

”Att jobba som videoreporter innebär ju att man gör dubbelt så mycket vilket 

innebär att förberedelserna blir dubbelt så viktiga. Jag vill helst också skriva 

en påa så att när jag väl kommer ut så vet jag precis vad det är för material 

jag vill ta hem, jag försöker göra jobbet färdigt i huvudet innan jag åker ut 

för att det ska bli så smidigt som möjligt att jobba med både bildmässigt och 

journalistiskt.” 

- En videoreporter i min undersökning. 

 

Jag kommer i detta kapitel att sammanställa det jag funnit under min observation på TV4 

Värmland. Först beskriver jag de inslag jag varit med på där jag dessutom valt, som jag 

tidigare nämnt, att ta med ett inslag där jag själv jobbade som fotograf och ett inslag om 

fågelinfluensan som gjordes på TV4 Öresund. 

Sedan sammanställer jag de intervjuer jag gjorde under min observationsvecka. Jag vill ju 

också påpeka det att jag väljer att belysa de bitar jag tycker är speciellt intressanta för 

uppsatsen. För att vara lite ironisk så skulle man kunna se det som en skrivarteknik, den 

kan jämföras med de tekniker jag problematiserar kring då den på ett liknande sätt gör 

uppsatsen mer ”intressant”. Självklart finns det mycket mer att skriva om kring varje 

reportage som jag var med på men jag har valt att koncentrera mig på de bitar där det 

syns tydligast hur de journalistiska och fotografiska teknikerna kan ställas i kontrast mot 

bilden av nyheter som speglande av verkligheten. Namnen i som används i de olika 

reportagebeskrivningarna är fingerade. 

 

Under min vecka på TV4 Värmland följde jag som jag tidigare nämnt med på fyra 

reportage, varav två gjordes av nyhetsteam och två av videoreportrar. Jag kommer i 

denna del redogöra för tre av reportagen, jag börjar med det om kameraövervakning, 

eftersom det tydligast visar på de journalistiska och fotografiska tekniker som används 

och hur det påverkar nyhetsinslaget. Sedan fortsätter jag att beskriva Anders reportage 

om bilinbrott och efter det Davids reportage om en Värmlandsfotograf. Även i dessa 

reportage koncentrerar jag mig på hur teknikerna förstärker och i vissa fall ger den 

”verklighet” som eftersträvas av nyhetsteamet/videoreportern. 

Ett av inslagen har jag valt att inte redogöra för eftersom det var indelat i två 

kompletterande delar till ett inslag som redan hade gjorts och ett som skulle göras. Visst 

använde de sig av teknikerna jag beskrivit även i detta fall men jag tycker inte att det ger 

uppsatsen mer relevans om jag tar med det. 
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Istället kommer jag att skriva om hur jag själv använder mig av fotografiska och 

journalistiska tekniker i mitt jobb som fotograf och videoreporter. Detta gör jag bland 

annat för att visa att trots den kritiska hållning jag har så använder jag själv i varje 

nyhetsinslag de tekniker som jag också tar upp för kritisk granskning. Det gör jag under 

rubriken det egna inslaget och det handlar om salmonellasmitta. I det inslaget fokuserar 

jag helt på min egen roll som fotograf.  

Det vore dumt av mig att inte ta vara på dessa praktiska kunskaper jag har om hur 

nyhetsinslag skapas och jag har för avsikt att ta upp ytterligare ett exempel från min 

arbetslivserfarenhet på TV4 Öresund. Det handlar om fågelinfluensan och jag har nämnt 

det tidigare i uppsatsen.  

 

5.1 Tekniker 

 

Under min observation valde jag att kategorisera arbetet på fältet i olika tekniker. 

Uppdelningen gör så att det blir enklare att analysera det arbete som sker på fältet. Jag 

har valt att dela in teknikerna i journalistiska och fotografiska tekniker men de behöver 

inte nödvändigtvis skiljas åt då tillexempel videoreportern kombinerar dessa.   

Så här sa en reporter om hur han tänker när han i det mentorsystem som finns på TV4 

Värmland lär ut journalistiska frågetekniker: 

 

– Det är ju framförallt upplägget, hur du ska göra för att behålla det spåret att 

inte flumma iväg för mycket…öhm… frågetekniker hur ställer du en fråga för att 

få rätt svar liksom. 

 

Journalistiska och fotografiska tekniker: 

Manipulation, reportern försöker få ett visst svar genom att på ett mycket omtänksamt 

och kontrollerat sätt föreslå hur den intervjuade skulle kunna svara. Tillexempel: ”du 

skulle ju kunna svara så här ungefär för det är ju så du säger, du menar väl ungefär 

såhär.” 

Påtryckning, reportern använder sin position som maktmedel och pressar den intervjuade 

ett flertal gånger tills svaret är tillfredställande. Tillexempel: ”Men du måste ju ha en 

åsikt, vad tycker du!?” 

Förkortning, reportern förklarar att svaret är för långt och luddigt och ber den intervjuade 

att svara igen men kortare. Tillexempel: ”Jag får inte plats med det svaret kan du 

upprepa det du sa men kortare?” 
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Vinkling, reportern ställer ledande frågor utifrån den vinkel som han/hon vill ha på 

reportaget. Tillexempel: ”Tycker du att det är bra med övervakningskameror om det 

skulle kunna förhindra brottslighet som tillexempel misshandel?” 

Regi, fotografen ber den intervjuade eller övriga inblandade att handla på ett visst sätt 

framför kameran. Tillexempel: ”Jag vill att du tar kaffekoppen därifrån, fyller den där 

och sedan går och sätter dig där”. 

Iscensättning, fotografen placerar objekt i kamerabilden för att få en mer dramatisk 

effekt. Tillexempel: Skyddsmasker i förgrunden när ett team av människor jobbar för att 

kartlägga smittospridningen av salmonella. 

Kameratekniker, fotografen gör en zoom, skärpedragning eller placerar kameran i en viss 

vinkel i förhållande till innehållet i bilden för att få en mer spännande bild. 

 

5.2 Reportagen 

 

5.2.1 Big brother-samhället 

 

Reporter: Lena, jobbar även som bildproducent och programledare. 

Bakgrund: fotograf. 

Fotograf: Christer, jobbar även som bildproducent. 

Bakgrund: fotograf. 

 

När det här inslaget sändes presenterade programledaren inslaget på följande sätt i sin 

påa;  

- Vi följde med studenten Anna på en helt vanlig dag för att se hur ofta hon övervakas. 

Men vem var det egentligen som följde med vem i det här fallet? 

I detta reportage ville TV4 Värmland förmedla hur vi i samhället övervakas/registreras på 

olika platser såsom banker, gym, bensinstationer, butiker etcetera. Idén var tagen från det 

granskande samhällsprogrammet Drevet som sänds på TV4 riks. 

Lena som fått uppdraget hade haft dagen innan på sig att planera för reportaget. Hon hade 

tittat på var det finns övervakningskameror, var våra personuppgifter registreras och 

sedan gjort ett urval. Hon hade också funderat över olika bildvinklar och i vilken ordning 

hon vill filma de olika platserna. Lena går sedan under förmiddagen igenom olika idéer 

med Christer. Det är bestämt att de ska använda sig av Lenas vän Anna för att illustrera 

hur övervakad man kan bli under en dag (dagen innan frågade Lena mig om jag kunde 

ställa upp men jag avböjde vänligt). Efter någon halvtimmes diskussion och planering tar 

vi oss till lägenheten där Anna bor. Nyhetsteamet börjar förklara upplägget för Anna och 
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vilka olika platser de vill filma på och hur lång tid de tror det kommer ta. De beskriver 

också vinkeln på reportaget och kallar det ”big brother”-samhället och att de vill veta hur 

Anna tycker att det känns att bli så övervakad. Vidare diskuteras hur Anna ska agera för 

att kännas naturlig och hon blir själv mycket delaktig i att regissera sig själv. I den första 

scenen ska det visas hur Anna registreras när hon använder Internet och sedan hur hon får 

reklam från ICA och andra företag som registrerar hennes köp när hon handlar med 

tillexempel ICA kundkort. Christer talar om för Anna hur hon ska agera, alltifrån hur hon 

ska ta fram sin bärbara dator och öppna den till hur hon ska plocka upp posten från 

golvet. I det här reportaget är det faktiskt så att det helt och hållet regisseras ihop, det 

skulle kunna vara en liten kortfilm om övervakning. 

Detta är också något som Lena flera gånger nämner: 

 

Lena: - Du kan ju bli statist efter det här! 

 

Lena: - Det här påminner mig om en uppgift som vi skulle göra i skolan. 

Anna: - Att en journalist är lika med regissör. 

Lena: - Ja faktiskt, många gånger är det ju så. 

 

Anna: - Jag hoppas jag känns naturlig. 

Lena: - Ja du är ju jätteduktig! 

 

Jag: - Det blir ju en regisserad liten film det här. 

Lena: - Ja, regisserad verklighet! 

 

Anna blir filmad i följande miljöer där hon registreras på olika sätt; i hemmet, när hon 

tittar på klockor hos en urmakare, när hon är på banken, när hon handlar på 

systembolaget, när hon tankar bilen, när hon drar sitt kort på gymmet och slutligen när 

hon handlar på ICA och drar sitt kundkort. I alla situationer får hon tydliga instruktioner 

om hur hon ska agera. Lena gör en intervju med Anna innan de olika momenten och 

sedan efter, tanken är att tittarna ska få en före och efter bild, en ”aha”-känlsa om hur 

mycket vi faktiskt ”övervakas”. 

Problemet för Lena är att Tina inte tycker att det är så farligt med den registrering som 

sker och det passar inte ihop med vinkeln som är starkt kritisk. 

Så i slutintervjun så ger både Lena och Christer exempel på hur Anna kan svara. Anna 

ber också flera gånger om ursäkt för att hon inte tycker att det är så farligt ”Jag kanske är 

mer öppen än andra för det gör mig faktiskt inte så mycket att det finns 
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övervakningskameror”. Lena menar att självklart får Anna tycka som hon gör men att 

hon kanske skulle kunna svara att det; ”är förvånande att man blir registrerad så ofta som 

man blir” och att ”det ju inte är bra om det missbrukas”.  

Så Lena använder sig här av den journalistiska teknik jag valt att kalla manipulation, 

Anna ombeds snällt och eftertänksamt om att svara på ett visst sätt. I just det här fallet är 

ju också Lena och Anna goda vänner vilket ytterligare kan tänkas förstärka reporterns 

teknik.  

Tillslut är Lena och Christer nöjda med det material de samlat ihop och tackar Anna för 

att hon varit en så bra ”statist” och att hon varit jätteduktig. Vi återvänder sedan till 

stationen där reportern börjar tanka in materialet. När det gäller fotografiska tekniker så 

är ju detta ett exempel på ett inslag där Anna helt har regisserats alltså har Christer helt 

använt sig av regitekniker. I det här inslaget är det inte helt lätt att skilja ut de olika 

fotografiska teknikerna från varandra eftersom Christer också använde sig av att placera 

ut föremål såsom posten i början av inslaget, en såkallad iscensättning, och dessutom 

använde han sig av olika kameratekniker som tillexempel skärpedragning. Men jag anser 

att allt infaller under regitekniker just på grund av att Anna hela tiden har getts 

instruktioner om hur hon skulle agera. 

  

5.2.2 Bilinbrott 

 

Videoreporter: Anders, jobbar även som programledare och reporter. 

Bakgrund: Journalist. 

 

Anders är mycket bestämd och har tydliga åsikter, det är inte ofta han tvekar när han 

svarar på mina frågor. När vi ska åka iväg för att göra ett reportage om bilinbrott i 

Kristinehamn förklarar han snabbt vad han vill ha för vinkel på reportaget; Kristinehamn 

är Sveriges farligaste stad att parkera i. Anders har också poängterat vikten av att 

förbereda sig innan man tar sig ut på fältet speciellt när man jobbar som videoreporter: 

 

– Att jobba som videoreporter innebär ju att man gör dubbelt så mycket vilket 

innebär att förberedelserna blir dubbelt så viktiga. För att när jag är ute på 

platsen så är det mycket mer att tänka på så jag försöker ju alltid att för det första 

vara jävligt tydlig med vad jag ska göra för jobb liksom, den här vinkeln är den 

jag vill göra och ungefär det här förväntar jag mig att få ut av jobbet. 

 



 48 

När vi är framme i Kristinehamn hittar vi en parkering där Anders ska filma klippbilder. 

Han börjar med att sätta upp kameran på stativ och filmar en helbild av parkeringen, en 

bild som används för att tittaren ska kunna identifiera sig vart man befinner sig. Sedan 

väljer han att filma närbilder på bildörrar och bilrutor. Efter en liten stund tar han loss 

kameran från stativet och använder sig av handkamera och dramatiserar hur bilinbrott kan 

se ut genom att filma sin egen hand när han går från bil till bil och drar i dörrhandtagen. 

Anders gör en egen bild av hur han tror att bilinbrott går till eller hur han tror att en 

person som begår bilinbrott agerar. 

När han är klar med det så beger vi oss vidare till två andra parkeringar där han filmar 

fler bilar, vinkeln på kameran är mestadels neutral (förutom när han använder sig av 

handkamera) det vill säga att han varken filmar ur grodperspektiv (underifrån) eller 

fågelperspektiv (ovanifrån).  

Sedan är det dags för ett av de mer krävande momenten enligt Anders, han ska intervjua 

människor på stan i en såkallad voxpop. 

Efter att ha fått nej från ett antal personer så vänder Anders sig frustrerad till mig och 

undrar om jag vill ställa upp eftersom det är ett så krångligt och stressande moment, 

dessutom menar han att jag känner till vinkeln. Detta är andra gången jag blir tillfrågad 

att ställa upp i ett reportage och även denna gång avböjer jag men utan att ifrågasätta 

reporterns agerande, jag vill ju inte störa hans arbetsflöde. Däremot så är jag ju där med 

honom vilket innebär att han hade någon att fråga överhuvudtaget och uttrycka sin 

frustration till.   

Anders lyckas under cirka en och en halv timmas jobb att göra tre intervjuer och han 

ställer samma frågor i följande ordning. 

1. Kristinehamn har mest bilinbrott i förhållande till folkmängd i Sverige. Varför 

tror du att det sker så många inbrott? 

2. Har ni själva råkat ut för bilinbrott? 

3. Vad krävs för att bilinbrotten ska minska? 

 

Givetvis ställer han också följdfrågor beroende på de svar han får. När han intervjuar en 

äldre dam och hon på den första frågan svarar att hon inte vet höjer Anders rösten och 

fortsätter: - Men vad tror du? Du måste ju ha en åsikt?! 

Anders använder sig av en påtryckningsteknik där han använder sig av sin maktposition 

som videoreporter för att tvinga fram ett svar. Kvinnan svarar också tveksamt sedan på 

frågan och ser ganska osäker ut. 

Anders påpekar hur trött han blir på att personer inte vill ställa upp och hur dom är rädda 

för media. Och de personer som ställer upp tycker han är medieovana och står ofta inte 
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still framför kameran. Det är inte första gången under min tid på TV4 som jag får höra 

detta och jag har själv tänkt likadant.  

Efter att han är klar med sina intervjuer så tar vi oss till polisstationen där Anders ska 

träffa den polis som anses ha mest information i ämnet. Efter ett tags väntande i 

receptionen dyker han upp och tar med oss in på sitt arbetsrum. Där börjar sedan Anders 

och polisen att gå igenom Expressens statistik och jämför den med polisens statistik och 

de samtalar också om vad bilinbrott kan definieras som. Sedan går Anders igenom sitt 

upplägg och ber polisen att sätta sig där han kan få en bättre bild, Anders vill slippa den 

vita bakgrunden som finns precis bakom polisens skrivbord. 

Sedan ställer Anders in ljud och bild och börjar sedan intervjun. 

Polisen förklarar att de flesta brott begås av en mindre grupp missbrukare och att 

statistiken faktiskt blivit bättre men att det borde göras mer för att ge missbrukarna en 

chans att bryta sig ur sitt drogberoende. Anders lyssnar men återvänder hela tiden till den 

höga statistiken och menar att det inte alls är bra och det är tydligt att han försöker få 

fram en viss typ av svar som bekräftar vinkeln eller förstärker den. 

När intervjun är klar ber Anders polisen att låtsas jobba vid sitt skrivbord och bläddra i de 

papper med polisens statistik över bilinbrott så att han ska kunna filma de klippbilder han 

behöver. Han tar först en helbild på när polisen bläddrar i sina papper och sedan en 

närbild på ansiktet och byter sedan vinkel för att ta en närbild på statistiken. 

Efter intervjun så diskuterar polismannen medias ansvar och säger lite uppgivet ”ja vi får 

se vad du får för vinkel på det där” och Anders svarar hastigt att ”vinkeln är ju given!”. 

Polisen menar att trots den höga statistiken har det faktiskt blivit bättre och att det finns 

tydliga orsaker till varför det är så svårt att få ner den. Reportern menar att statistiken är 

tydlig att ”det är ju extremt jävla högt” och påpekar sedan att ”man undrar ju vad ni 

gjorde egentligen 2004”. 

Det blir också tydligt i slutresultatet att Anders håller sig till vinkeln om att Kristinehamn 

är Sveriges farligaste stad att parkera i och det presenteras även på det sättet av 

programledaren. Han använder också handkamerabilderna i inslaget.  
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5.2.3 Fotografen 

 

Videoreporter: David, jobbar även som bildproducent och fotograf. 

Bakgrund: utbildad fotograf. 

 

Det här jobbet handlar om en känd Värmlandsfotograf som fortfarande jobbar med 

framkallning i mörkerrum och som är aktuell med en utställning. 

Det är återigen David som jag får följa med men den här gången ensam som 

videoreporter. På vägen till fotografen frågar jag David om hans fotobakgrund och hur 

han använder sig av olika fotografiska tekniker; 

 

– Det finns exempel där man märker att oj, hur ska vi göra för att få det här att 

fungera bildmässigt, hur ska vi göra för att fånga det här i bild, att man kanske 

har bett någon göra något som kanske inte är helt, att det kanske inte gick till 

riktigt så ändå men det tycker inte jag gör så mycket, det beror ju på vad det 

handlar om också. Oftast är det ju inte dom seriösa reportagen som man gör det 

på utan det kanske är dom mindre allvarliga reportagen, då är det ju bara 

underhållning man gör. Det är ju skillnad på att göra någon liten musik grej eller 

om man gör hårda nyhetspuckar. 

 

Så det här reportaget skulle enligt David kunna ses som ett av de mindre allvarliga och 

han har därför stor frihet och tar sig stor frihet att forma det efter egen vinkel. Fotografen 

heter Hans och vi träffar honom nere i källaren på en fastighet där han inrett en fotostudio 

och har ett anslutande mörkerrum. David sätter sig ner och pratar med Hans för att hitta 

en passande vinkel och när Hans nämner att det verkar som ungdomar, efter att ha tappat 

intresset för fotot som hantverk, återigen börjar bli mer nyfikna på hur det är att jobba i 

mörkerrum så menar David att det blir en perfekt vinkel. Men när Hans placeras framför 

kameran så är han ganska nervös och nämner överhuvudtaget inte att intresset för 

mörkerrum ökar bland ungdomar men däremot att han håller kurser för ungdomar. Så 

David börjar att be om ett svar; - Men kan du inte säga det som du sa innan?  

Hans menar då att han inte vet riktigt om det ökar men att han hoppas det och David 

säger då att han kan svara så att han tror att intresset ökar. Efter fyra omtagningar så 

tycker David att svaret fungerar men är ändå inte helt nöjd. David ber sedan Hans att 

ställa upp sin kamera och låtsas fota i sin studio och följer hans rörelser hela tiden med 

axelkamera. Efter det är klart så förflyttar de sig till mörkrummet och Hans visar hur det 

går till under framkallningen och berättar samtidigt hur han använder sig av olika 
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framkallningsvätskor etcetera. David regisserar hela tiden Hans bestämt genom att säga 

till honom vad han ska göra och vad han inte ska göra: ”Du kan komma gående härifrån 

och sedan flytta det här fotot”, ”Nej stopp du måste stanna där!”, ”Jag finns inte här 

utan låtsas jobba bara” är några exempel. Hans reagerar ganska nervöst på Davids 

bestämdhet och starka röstläge och David fortsätter att göra en hel del omtagningar.  

I intervjun efter jobbet kommenterar David fotografens svar; 

 

– Han var svår tycker jag, för jag tycker inte att han hade bra svar, så jag vet inte 

hur bra det här kommer bli i slutändan. Det kan bli lite stelt, ibland så känner 

man ju att dom här två meningarna blev perfekt dom kan jag använda i 

reportaget men det var inte så ofta idag som jag kände att wow! 

 

David fortsätter att berätta att han inte tyckte att fotografen var så ”spirituell” (alltså 

levande förf. anmärkning) och att han inte gav korta slagkraftiga svar. 

Detta är också något som helt klart märks under intervjuerna i studion då David gör flera 

omtagningar med Hans och uttrycker sin frustration ganska tydligt. Hans menar att han 

föredrar att vara bakom kameran och det syns ganska väl och det känns inte som om 

David gör honom mindre nervös. Så David använder sig till en viss del av manipulation 

när han försöker få fotografen att prata om det ökande intresset hos ungdomar och flera 

gånger i reportaget ber han om en förkortning av svaren. 

När det gäller fotografiska tekniker så använder sig David av att regissera Hans genom 

hela inslaget i allt från att låtsas att fotografera i studion, till att göra framkallning i 

mörkerrum och David är mycket tydlig och bestämd om hur han vill ha det. 

 

5.3 Mitt reportage 

 

5.3.1 Salmonellasmitta 

 

Fotograf: Daniel (jag), jobbar även som bildproducent och videoreporter.  

Bakgrund: utbildad medieproducent. 

 

Under en dag våren 2006 blev jag utskickad tillsammans med en reporter för att göra ett 

inslag om salmonellasmitta bland grisar på grisfarmar och om hur man ifrån kommunens 

sida satt ihop en grupp för att kartlägga smittan. Så först tog vi oss till den plats där 

gruppen samlats för kartläggningen för att intervjua någon ansvarig för gruppen och för 

att ta bilder. 
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Jag började med att filma den presskonferens som ansvariga för gruppen höll i. 

Presskonferenser känns ofta tråkiga att filma och jag filmar oftast de som håller i 

presskonferensen först, sedan letar jag efter någon åhörare som lyssnar ”aktivt” eller 

antecknar och sedan efter visuella element som visas på overhead eller delas ut i form av 

broschyrer etcetera. I det här fallet fanns kartor utdelade med platser markerade där man 

funnit smitta och platser där det finns grisfarmar. 

Efter att ha filmat de ”standardbilder” jag just beskrivit så var det dags att se gruppen i 

arbetet med att kartlägga salmonellasmittan. De var placerade vid en arbetsstation med 

cirka 8 datorer inne i något som skulle kunna ha varit en gammal kemisal med en del 

gamla provrör stående etcetera. Men runt själva arbetsstationen var det rent och 

provrören, skyddsmasker etcetera hade ingenting med deras arbete att göra. Det är just 

det som är intressant att trots att jag visste att provrör med mera inte hade med 

kartläggningen av salmonella smitta att göra så valde jag att använda mig av dom för att 

göra bilden mer spännande. Jag placerade bland annat en skyddsmask i förgrunden av 

kamerabilden med arbetsgruppen i bakgrunden och gjorde sedan en skärpedragning där 

fokus i bilden flyttades från arbetsgruppen till skyddsmasken. En fotografisk teknik som 

jag valt att kalla iscensättning där jag i detta fall använde ett objekt för att göra bilden 

mer dramatisk. Dessutom använde jag mig av en kamerateknik i fokusförflyttningen som 

förstärker den dramatiska effekten. Skyddsmasken är ju i början av klippet i oskärpa 

vilket gör så att blicken vilar på gruppen och när fokus sedan flyttas följer också blicken 

med.  

Sedan valde jag att filma provrör med mera även ifall det inte hade något att göra med 

salmonella utan endast för att prylarna fanns i närheten och jag kunde använda dom för 

att göra bilden mer intressant. Jag filmade också när en som jobbade i labratoriumet 

placerade ut falska salmonellaprover. I och för sig där det som skulle testas placerades 

men just då fanns det inget där att filma så reportern föreslog att vi skulle be om några 

”låtsasprover”. 

När vi var klara med att filma arbetsgruppen tog vi bilen till en grisfarm för att intervjua 

en bonde och för att filma grisar. Efter att ha gjort intervjun med bonden utomhus på hans 

gård fick jag sätta på mig en skyddsdräkt för att ta mig in till grisarna. Bonden själv hade 

dock inga skyddskläder och han hoppade dessutom in till grisarna och kelade med dom. 

Reportern tyckte dessutom att det var onödigt att ta med stativet in eftersom det kunde 

fastna hö och så på det och möjligtvis smitta. Det kändes konstigt att stå där med 

kameran och skyddskläder när bonden kelade med grisarna och någon skyddsmask hade 

varken han eller jag. 

När jag filmat klart tackade vi för oss och vi tog bilen tillbaka till redaktionen. 
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Jag tänkte att någon kanske skulle reagera på bilden jag tagit med skyddsmasken men jag 

fick endast positiva reaktioner på den. ”Bra effekt i den bilden” som en medarbetare 

uttryckte det. 

 

5.4 Sammanställning av intervjuer 

 

Som jag nämnt tidigare så är intervjuerna en viktig del för att komplettera 

observationerna som är gjorda på fältet. Det blir tydligt i vissa delar av intervjuerna att 

nyhetsmedarbetarna har en klar bild om hur man ska jobba med nyhetsinslag men när det 

ställs i kontrast till hur det faktiska arbetet utförs blir det tydligt att det uppstår vissa 

komplikationer tillexempel kring begrepp som objektivitet och opartiskhet. 

Här har jag valt att fokusera på de svar som först och främst har att göra med de tekniker 

som jag har kategoriserat. Men jag har också tagit med andra delar av intervjuerna som 

kan problematiseras utifrån det jag tidigare skrivit i uppsatsen bland annat i teori delen. 

Såhär uttryckte sig den redaktör jag intervjuade när jag frågade om begreppen objektiv 

och opartisk journalistik; 

 

– Det är en jävligt svår fråga för att på något sätt har man ju i ryggmärgen att all 

journalistik ska vara opartisk men samtidigt tycker jag ibland att man kan ta 

ställning lite mer än vad man gör nu, det beror lite grand på vad det är för 

ämnen. 

 

Men när det gäller att definiera i vilka inslag det skulle gå att ta ställning blir det inte lika 

lätt. Redaktören vrider och vänder själv på sina svar och upptäcker att det är svårt att ha 

objektiv och opartisk journalistik som ideal men att samtidigt vilja ta ställning. Även ifall 

man tar ställning för den ”lilla människan” i en fråga mot ett stort företag så är det ju inte 

säkert att den lilla människan har rätt menar han. När det gäller att använda sig av 

regisserande tekniker så tycker han att det inte är några problem så länge det inte 

förvanskar sanningen.  

 

– Det måste vara sant är väl det enkla svaret, sen kan jag tycka att det blir dåligt, 

det blir inte bra att regissera för mycket ibland. 

 

Han säger att ibland blir man trött på att se de gamla vanliga inslagen på kontor där 

någon sitter och bläddrar i papper i tre olika vinklar men att regissera det gör man ju ofta. 
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Vi fortsätter sedan att diskutera ”Big Brother”-inslaget och där menar redaktören att det 

var helt okej att använda sig av Anna för att illustrera hur vi blir övervakade i samhället; 

 

– Det är ett bra exempel för det är verkligen iscensatt från början till slut. Det 

skulle kunna hända och det händer men det är komprimerat till en dag liksom, 

men det är möjligt att man skulle ha sagt att vi följde med studenten Anna under 

en dag, en fiktiv dag eller något sådant. För vi säger ju det att vi följde med henne 

under en dag men det är ju vi som bestämt vad hon skulle göra under den här 

dagen egentligen. 

 

Men han tror inte att någon tittare känner sig lurad eftersom han själv tycker att det är så 

tydligt att de illustrerade en dag. Dessutom menar han att det inte finns någon konflikt i 

reportaget att de försöker ju inte ”sätta dit någon” utan de visar bara vart 

övervakningskamerorna finns. Däremot var ju inslaget starkt kritiskt och Anna blev ju 

ombedd att svara på ett sätt som skulle passa vinkeln. Detta kände ju inte redaktören till 

men det skulle vara intressant att höra om han då skulle tycka att inslaget blev mindre 

okej, om det skulle bli mindre sant. När vi pratar vidare om regisserande tekniker så 

nämner han själv ett reportage han var med om i Stockholm där SL hade haft problem 

med löv på spåren där han anser att fotografen gick för långt. 

 

– (…)fotografen åkte ut för att illustrera detta och byggde upp en stor lövhög på 

rälsen liksom och då tycker jag att då förvanskar man sanningen för så mycket 

löv var det inte och på det viset såg det inte ut och det förklarades inte någonstans 

att det här var för att illustrera. 

 

Däremot tycker han det är okej att som reporter ställa om frågor och att ibland be om 

kortare svar ”det är inte mer osant än att man som tidningsjournalist komprimerar när 

man skriver pratminus” menar han. 

Redaktören säger alltså att objektivitet och opartiskhet det sitter i ryggmärgen samtidigt 

som han menar att man skulle kunna ta ställning lite oftare, men när man kan göra det är 

en svår fråga. Han menar också att det är okej att regissera så länge det är sant. Men vart 

går gränsen för sanningen? Att lägga löv på spåret menade han var att förvanska 

sanningen men att iscensätta inslaget om kameraövervakning var helt okej. När jag 

nämner inslaget om fågelinfluensa som exempel menar han att det är allvarligare för det 

spelar på folks rädslor. 
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– För i det reportaget om övervakningskameror, det vi visar det är ju ändå sant 

för kamerorna finns ju där, men om man dramatiserar upp och spelar på folks 

rädslor ja då blir det ju allvarligare, det blir mer osant och det är ju en större 

fara.  

 

Här pratar han dessutom att något är mer ”osant” vilket genast får mig att tänka på att det 

betyder att inslaget om kameraövervakning också är ”osant” men mindre. Det är samma 

problematik fast omvänt. Dessutom så kan man ju fråga sig om inslaget om 

kameraövervakning också spelar på människors rädslor. Är det inte så att människor är 

rädda för att bli övervakade? Det tror jag och med all rätt och det är samma problematik 

som i inslaget om fågelinfluensan men mera legitimt enligt redaktören. Men oavsett om 

det ena eller det andra reportaget är mer rätt eller inte så är det tydligt att dom är 

konstruerade på liknande sätt. Det är också intressant att påpeka att nyhetsteamet vid 

filmandet av hur man registreras med kamera på bensinstationer var noga med att TV4s 

logga på bilen inte skulle synas när fotografen filmade av övervakningsmonitorn. Om 

redaktören menar att det är tydligt att de illustrerade hur en dag skulle kunna se ut varför 

är det då så viktigt att gömma loggan? 

När vi diskuterar vidare märker redaktören själv att det finns ett problem med 

iscensättandet. 

 

– Men det är som du säger alltså, gränsen här är ju ganska fin, man har en iver i 

och visa något och vara tydlig och berätta så det kan gå ut över hur 

verklighetsbaserat det är, det är en fara. Det är nog viktigt att diskutera det i 

sådana här fall liksom, det är ju helt klart. 

 

I min observation av Anders och hans inslag om bilinbrott så sade han i intervjun att man 

alltid påverkas av vem man själv är och vad man tycker men samtidigt att det inte 

behöver betyda att man speglar omgivningen och samhället på det sättet.  

 

– Alla ska få komma till tals liksom, oavsett vad jag tycker ska alla få komma till 

tals och vad jag tycker ska egentligen inte spela någon roll men någonstans 

längst bak så kommer det vara påverkas av vad jag tycker, så är det bara. 

   

I inslaget valde Anders att framhäva att Kristinehamn är Sveriges farligaste stad att 

parkera i samtidigt som han valde att inte ta med den del där polisen berättar och påvisar i 

statistiken att det faktiskt blivit bättre. Nyheten förmedlar hur något ser ut på ytan och 
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vad som inte görs istället för att berätta bakgrunden och vad som görs och skulle behöva 

göras. Inslaget berättar att det är farligt att parkera i Kristinehamn, att man borde vara 

rädd för att parkera där och att polisen inte gör sitt jobb. Handkamera tekniken där 

Anders rycker i bildörrar förstärker den dramaturgiska effekten ytterligare. Polisen visar 

också öppet sin frustration med att han inte tycker att media tar sitt ansvar för att visa den 

bild han tycker är viktigare att poängtera nämligen bakgrunden till problemet och att det 

ändå skett en minskning. Nu var det ju också så att polisen här fick kritik så det är klart 

att han kanske inte var så nöjd med vinkeln men vad är det som gör Expressens statistik 

mer relevant för reportaget än polisens? Är det så att det är för svårt för Anders att tänka 

om kring vinkeln? Som han tydligt uttrycker sig så vet han vad han vill ha innan han ger 

sig ut på fältet. 

  

– Jag försöker göra jobbet färdigt i huvudet innan jag åker ut för att det ska bli så 

smidigt som möjligt att jobba med både bildmässigt och journalistiskt. 

 

Han menar också att det inte är frågan som är det viktiga det är svaret. Därför ska man 

”ställa en fråga så att man får det svar man vill ha”. 

Och det är ju intressant att fråga sig själv i en sådan situation; är det viktigaste att jag får 

det svar jag vill ha eller att den jag frågar ger det svar som den vill ge och att det 

förhoppningsvis är det vi kallar för ett ärligt svar?  

För om jag ställer en fråga för att få ett svar jag redan innan bestämt att jag vill ha 

kommer jag då nöja mig med ett svar som ser annorlunda ut?  

När det gäller de fotografiska teknikerna menar Anders att det viktigaste är att våga styra 

eftersom folk inte vet hur de ska agera framför kameran. Han tar ett exempel om en 

kaffekopp och beskriver; ”ta kaffekoppen här gå dit ställ den där, vänta på mig jag 

kommer tillbaka dit igen, nu går du in i bilden igen, sätt dig nu ned här”. Han menar att 

då får man tre bra bilder och man har bara använt tjugo sekunder av bandet. Dessutom 

har man gett personen med kaffekoppen tydliga instruktioner så att han slipper att känna 

sig osäker. Jag har själv gett liknande instruktioner och ger dom vid nästan varje inslag. 

Det är ganska komiskt hur man ber någon agera för att det ska se naturligt ut i ett 

nyhetsinslag. Det är ju tydliga likheter med hur skådespelare agerar i filmer. Vi är 

regissörerna och människorna i samhället får agera. ”Det blir som om du regisserar?” 

säger jag till Anders. 

 

– Ja regisserar, det är ju det vi håller på med jag menar visst vi speglar ju en 

verklighet men det handlar ju om att regissera, det är ju det vi gör liksom. Vi 
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regisserar vår bild av hur verkligheten såg ut därute och då är det ju lika bra att 

göra det ordentligt. 

 

David som ju är utbildad fotograf  men som också kan titulera sig journalist eftersom han 

ger sig ut på enmansjobb som videoreporter menar att det är grunden i all journalistik att 

vara objektiv och opartisk, ”i all god journalistik” säger han. Samtidigt berättar han att 

han ibland tar ställning och tar upp ett exempel. 

 

– Någon som kanske har råkat illa ut inom sjukvården till exempel inte fått den 

vård man velat, man tar ju ställning där egentligen tycker jag. Man tar ju från 

offrets sida så att säga det tycker jag och det den har råkat ut för och där tar man 

väl ställning. 

 

Men han efter att ha sagt det påpekar han att det är viktigt att försöka vara objektiv och 

opartisk. Han fortsätter sedan att beskriva hur han förhåller sig till etiska principer och 

menar att det handlar om att använda sitt sunda förnuft, att ”han följer alla de etiska 

principerna”. Tillexempel menar han att han håller avståndet när det gäller olyckor att 

han tycker att det är viktigt att respektera de inblandade. Annars är han ganska ”gåpåig” 

som fotograf men att han håller sig till de etiska principer som finns i övriga livet, ”man 

har väl moral och så”.  

 

– Jag har aldrig i alla fall ställts inför en sådan sits där jag har behövt tagit 

någon sådan hänsyn eller tänkt på det där jag känt att det varit annorlunda än det 

övriga livet så att säga. 

 

Det blir tydligt att det är svårt att definiera vad David anser vara etiska principer men att 

han inte verkar inkludera objektivitet och opartiskhet som sådana i just det här fallet. För 

när det gäller inslaget med fotografen så styr David ganska tydligt fotografen i hans svar 

och ber honom att anpassa dom efter den vinkel David valt. Dessutom så är ju David som 

jag tidigare skrivit inte nöjd med fotografens svar vilket ytterligare visar på att David 

ville ha vissa svar och hade en bild av hur han ville ha reportaget.  

 

”Det finns ett stort utrymme för att tillämpa de etiska idealen selektivt från fall till 

fall, dvs ge dem olika innebörd och prioritet i olika jobb. Att etiken fungerar i 

praktiken beror också på den handlingsetik som utvecklats är anpassad till 
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arbetets villkor och krav. I många fall fungerar handlingsetiken så väl att 

journalisterna inte ens uppfattar att det finns etiska problem i det de gör.”
 21
 

 

David berättar att han ofta använder sig av regisserande kameratekniker och att han inte 

tycker att det är något fel i det så länge det stämmer överens med vad han tror hände.   

Tidigare beskrev jag hur en videoreporter resonerade kring iscensättning och om hur han 

bad en pappa att agera rånare i ett reportage om villainbrott, det var David som gjorde det 

inslaget. När jag frågar honom var gränsen går i att göra nyhetsinslaget intressant svarar 

han att det ska vara så rätt som möjligt. 

 

– Såg det ut såhär? Ja antagligen, så tror jag att det såg ut i alla fall va då är jag 

nöjd. Men alltså om man däremot börjar hitta på eller förstora det då är man ju 

fel ute naturligtvis, det ska vara vederhäftigt. Det ska ändå vara så rätt som 

möjligt. 

 

Hur vet han att bilden av rånaren på det sättet han valt att illustrera det inte är förstorat 

och är det att hålla sig till objektiv och opartisk journalistik? 

 

Det blir tydligt i och med den här sammanställningen att vad som diskuteras i 

intervjuerna och vad som sker ute på fältet ger oss en anledning till att fundera kring hur 

vi som nyhetsmedarbetare tar vissa begrepp i användning som blir mycket problematiska 

i relation till hur nyhetsarbetet faktiskt ser ut, i förhållande till handlingsetiken. 

För vad är det som är sant? Är vi överens på redaktionen om vad som är sant? Vad är 

objektivitet och opartiskhet? Har vi en gemensam uppfattning om de orden på 

redaktionen? Var går gränsen för iscensättning? När tar vi ställning och när gör vi det 

inte? Hur ska nyheter i ett demokratiskt samhälle se ut? Är vi överens om det på 

redaktionen och med människorna i samhället? 

 

     
     
        
     
    
 

                                                 
21 Journalistikens etiska problem, Mats Ekström & Stig Arne Nohrstedt, s. 167. 
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Kapitel 6  Slutdiskussion                              
 

6.1 Sammanfattning 

 

I den här uppsatsen har jag velat belysa hur vi som jobbar med nyheter, hur 

nyhetsteamet/videoreportern ute på fältet använder sig av olika tekniker, journalistiska 

såväl som fotografiska, för att producera nyhetsinslaget. Och detta är ju givet hur skulle 

man annars få fram en produkt? Men som ni förstått så handlar det om att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till hur man använder dessa tekniker och att ni som tittare ska kunna få 

ett redskap för att få en större förståelse för varför nyhetsinslagen ser ut som dom gör och 

hur ni kan granska dom. 

Att känna till teknikerna är just ett sådant redskap, om jag tillexempel blir intervjuad av 

en reporter som ber mig att svara på ett visst sätt så kan jag ifrågasätta varför jag måste 

svara just så. Ni kan också nästa gång ni tittar på nyheterna tänka på hur den personen 

som är med i inslaget har regisserats. Illustreras det hur personen jobbar i tre olika 

kameravinklar vid sitt skrivbord kan ni tänka på att fotografen har bett honom/henne att 

göra så. 

Men framförallt vill jag att vi som jobbar med nyheter tänker efter hur vi använder oss av 

teknikerna och att vi för in diskussionen på redaktionerna.  

 

Jag vill återigen nämna hur Ekström och Nohrstedt delar in nyhetsjournalistikens etiska 

problem i två aspekter: 

1. Etiken som de ideal som beskrivs i handböcker, yrkesregler, policyformuleringar 

och interna debatter. 

2. Den handlingsetik som kommer till uttryck i det man faktiskt gör, dvs de mer 

situationsbundna handlingsregler som man följer i praktiken.  

 

De pratar alltså om de omständigheter som de som jobbar med nyheter på ett medvetet 

eller omedvetet sätt måste ta hänsyn till i det dagliga arbetet. Utifrån den teorin 

inkluderar alltså handlingsetiken de praktiska tekniker som jag belyser i uppsatsen och 

det är dags att de som jobbar med nyheter börjar öppna ögonen och blir medvetna om den 

nyhetskultur de är en del av och hur de agerar inom den för att sedan försöka ta sitt 

ansvar. 22 

                                                 
22 Journalistikens etiska problem, Mats Ekström & Stig Arne Nohrstedt, s. 140. 
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Men att teknikerna används ser jag inte som uppsatsens huvudresultat, snarare så är det 

bidraget studien ger till den komplexitet som omger TV-nyheternas vardag och dess 

rutiner.  

Enkelt uttryckt menar jag att de tekniker vi använder oss av på fältet och hur vi använder 

oss av dom är anpassade efter den nyhetskultur som vidare bestämmer hur ett 

nyhetsinslag ska se ut och hur nyhetssändningen ska se ut. Avslutningsvis menar jag att 

uppsatsens viktigaste poäng är att ge en utökad förståelse för nyhetsteamets och 

videoreporterns praktik och hur TV nyheter borde ses mer som en produkt av 

redaktionens verklighet än en spegling av samhällets verklighet.    

 

6.2 Vad kan vi göra? 

 

Jag tror att det viktigaste är att medvetandegöra hur man personligen använder 

journalistiska och fotografiska tekniker och att sedan börja ifrågasätta varför och hur man 

använder dom. Det skulle sedan kunna utvecklas till en fråga som de fackligt aktiva 

driver på redaktionerna och argumenterar för utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, att man 

faktiskt vill arbeta med nyheter på det sätt man utbildades till att göra det. Att ifrågasätta 

men inte nöja sig med samhället utanför redaktionen utan att också inkludera sig själva i 

granskningen och förändra det man inte tycker fungerar. Om medarbetarna på 

redaktionen kollektivt skulle jobba för en sådan förändring så skulle det förhoppningsvis 

gå att genomföra en förändring nerifrån och upp. Det går ju inte svara på om det skulle 

vara möjligt innan den dag det faktiskt skulle hända, den dag man skulle försöka. Jag har 

ibland diskuterat det med kollegor som genast avvisar att vi inte har en chans men jag är 

inte lika säker. Men hur vi medarbetare skulle mobiliseras för en sådan aktion är en annan 

fråga. 

Det är just därför det är viktigast att bli medveten om teknikerna på det personliga planet 

eftersom jag har svårt att se att TV4 AB helt plötsligt skulle införa samtal om 

nyhetskulturen och dess rutiner på redaktionerna där man tillsammans reflekterade kring 

hur nyheter i en demokrati bör se ut. Snarare ser det ut som den numer 100% ägda 

bonnierkanalen kommer att ”produktifieras” ännu mera i och med omorganisationen i 

februari 2008. Då kommer nyheterna framförallt att inriktas på att bli modulbaserade, det 

vill säga att de kommer att anpassas för att kunna säljas till ett flertal olika intressenter 

som matvarubutiker, busstrafik, flygplatser, tågstationer med mera. Kanske kommer vi att 

se nyheter på stan där affischer sitter just nu tillsammans med de senaste övriga 

bonnierprodukterna, ja vem vet.  
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Men en ”nyhetsarbetare” som är medveten om nyhetskulturen och på vilka sätt han eller 

hon anpassar sig till den kan också då och då välja att bryta mot den. Tillexempel skulle 

nog reportern som valde att be tulltjänstemannen att ta fram skyddshandskarna inte göra 

det igen om hon var medveten om vilka konsekvenser det skulle kunna få för tittarna, att 

hon kanske bidrog till att göra människor mer rädda. Om hon dessutom kände till vad det 

var som fick henne att göra det valet skulle hon kunna börja fundera ytterligare vilka 

mönster som hon följer och hur det påverkar nyhetsinslaget och förhoppningsvis börja 

bryta mot vissa av dom. 

Så var finns då den information som skulle kunna göra oss på nyheterna mer medvetna? 

Ja det finns ju en uppsjö av litteratur och de används också på de flesta 

journalistutbildningar och på utbildningarna för mediekommunikation. De flesta 

journalister jag kommer i kontakt med har läst en del litteratur av den typen men jag 

uppfattar det som att hos vissa så ligger denna självkritiska sida sovande under ytan av 

rutiner, regler och uppfattningen av att man måste anpassa sig till dessa och göra sitt 

jobb. Hos andra så trycks den undan som tillexempel hos många praktikanter som ofta 

läser mediekritiska kurser men som anpassar sig till normerna på redaktionen för att man 

kanske tror att om man är alltför kritisk så kommer det påverka ens chanser att senare få 

jobb på stationen. Men hur ska vi då väcka nyhetsredaktionernas självkritik ordentligt? 

Jag tror att ett steg i rätt riktning skulle kunna vara att mediekritiker och forskare ber att 

få göra föreläsningar på redaktionerna och som sagt försöker få de fackligt aktiva 

intresserade och självklart ledningen. Men ledningen kanske inte skulle vara lika 

angelägna att förändra på grund av att de känner ett större ansvar och förmodligen press 

att infria beslut ovanifrån. Men som sagt om diskussionerna sätts igång av någon öppet 

på redaktionen kanske de skulle spridas som ringar på vattnet.  

Och om organisationen inte kan anpassas efter de anställda som strävar efter en 

förändring så kanske reportrar och fotografer bryter sig loss och börjar göra egna nyheter, 

tekniken blir ju billigare och billigare och på webben finns redan ett antal alternativa 

nyhetskanaler som kan inspirera. 23   

 

 

 

     
   

                                                 
23 Se bland annat www.democracynow.org, www.guerillanews.org, och www.freespeech.org.  

http://www.democracynow.org
http://www.guerillanews.org
http://www.freespeech.org
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6.3 Vidare forskning 

 

Vi har i Sverige endast två kanaler som ska visa Nyhetsrapportering som inte ingår i ett 

företag med ekonomisk vinst som främsta mål och det är public service programmen 

Rapport och Aktuellt. Mediekoncentrationen i Sverige (och världen) är ett stort problem 

och jag anser att vidare forskning och aktivism är mycket viktigt för att värna om rätten 

till en nyhetsrapportering som tillhör alla grupper i samhället och som försöker bryta sig 

fri från stela normer och bidra till att vi kan närma oss varandra istället för tvärtom. Här 

kommer några förslag på vidare forskning. 

 

Varför används dessa tekniker? 

Jag har i min uppsats berättat om vilka tekniker som används på fältet men jag har inte 

gått på djupet och studerat varför de används. Jag tycker att Steele i sin studie om 

fotografer och Ekström och Nohrstedt i sin bok Journalistikens etiska problem ger en hel 

del förklaringar. Men att fråga varför man använder just de specifika teknikerna som jag 

beskriver har jag ännu inte sett i någon forskningslitteratur (självklart kan jag ha missat 

att det finns). Det skulle också vara mycket intressant att följa enbart videoreportrar något 

som var mitt mål från början. När jag gjorde min observation så hade det ännu inte skett 

en ordentlig övergång där det dagligen delades ut enmansjobb men det har det nu. Då 

skulle man kunna granska hur arbetet på fältet ter sig utifrån att videoreportern är både 

reporter och fotograf i ett.  

 

Vad händer i redigeringen? 

Redigeringen är en otroligt spännande plats att granska. Här väljs inte bara det som ska 

vara med i inslaget ut utan här väljs också material bort. Det klipps och det klistras och 

det kan röra sig om otroligt små detaljer som ändras. Flera minuter långa intervjuer klipps 

ned till några sekunder långa citat som förstärks med klippbilder och ibland kan tas ur sitt 

sammanhang (alltid skulle jag egentligen vilja påstå eftersom sammanhanget är hela 

intervjun). Ibland tar redigeraren musik eller effektskivor till hjälp för att förstärka 

ljudbilden och öka dramatiken. Det läggs till effekter som oskärpa och transitioner. Det 

händer helt enkelt väldigt mycket i redigeringsprogrammet. Så mycket att jag skulle 

rekommendera att välja ut en viss typ av inslag, tillexempel om brott och kriminalitet för 

att se hur det skildras. 
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Redaktionen ur ett genusperspektiv. 

Hur visar media upp manligt och kvinnligt? Hur ser det ut i nyhetsinslagen? TV4 

Öresund har ett jämställdhetsmål där lika många kvinnor som män ska få chansen att 

synas. Men hur visas könsrollerna upp i inslagen? Läggs det mer fokus på hur en kvinna 

klär sig och hur hon ser ut i jämförelse med mannen? Det är jätteintressanta frågor som 

jag anser är besvarade till en viss del av tidigare studier som visar att media ofta beskriver 

manligt och kvinnligt utifrån stereotypa bilder. Då är en intressantare fråga varför ser det 

ut så? Jag tror att svaret finns på redaktionen, att de personer som jobbar där har en viss 

föreställning om vad som är manligt och kvinnligt och det reflekteras i nyhetsinslagen. 

Vad har personalen för uppfattning om kön, genus och hur det påverkar samhället? Är det 

något de tänker på? Här finns en otrolig potential för forskning inom ett område där vi i 

Sverige, trots att vi gärna vill kalla oss ett av världens mest jämställda länder, inte 

kommit speciellt långt. 

 

Aktionsforskning. 
24Kort kan man säga att man i aktionsforskning påverkar det man studerar och analyserar 

resultatet och jag anser att det skulle vara mycket intressant att applicera på 

nyhetsredaktionen. Forskningsprojektet skulle innebära att man utifrån 

forskningsmaterial som jag skrivit om i uppsatsen och om mina egna upptäckter skulle 

införa etiska diskussioner med redaktionen innan de som blivit tilldelade jobb tar sig ut 

på fältet. I de etiska diskussionerna skulle man tillexempel kunna fokusera på 

journalistiska tekniker utifrån den handlingsetik jag tidigare berättat om och be 

nyhetsteamet/videoreportern att medvetet tänka kring det. Samtidigt skulle man på en 

annan redaktion låta arbetet flyta på som vanligt och sedan jämföra resultaten. Det skulle 

alltså röra sig om två observationsstudier där man i den ena väljer att aktivt försöka 

påverka resultatet. 

 

 

 

                    

                             

                               

                                  

 

                                                 
24 Aktionsforskning: om likheter och olikheter i användning och benämning inom pedagogisk forskning, 
Hans Lorentz, publicerad på http://www.pedagog.lu.se/forskning/skrifter/uppsats37.pdf.  

http://www.pedagog.lu.se/forskning/skrifter/uppsats37.pdf
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