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Abstract 
 
Uppsatsens syfte är att ta reda på hur TV4:s lokala nyhetsstationer skiljer sig runt om i landet. 

Jag har studerat TV4 Malmö, TV4 Göteborg, TV Luleå, TV4 Stockholm och TV4 Karlstad. 

Frågeställningen har varit: Hur skiljer sig TV4 Nyheternas lokala nyhetssändningar ifrån 

varandra i form av bildspråk, struktur, val av nyheter, intervjupersoner och programledare?  

Metoden som har legat till grund för min uppsats är Television monitoring guide. Jag har tittat 

på fyra olika sändningar på respektive nyhetsstation på TV4:s hemsida och antecknat fakta 

utifrån Television monitoring guide. Jag har sedan analyserat denna och kommit fram till 

följande resultat. De vanligaste ämnena som man väljer att rapportera om handlar om 

samhällsutveckling och våldsbrott. Män är överrepresenterade bland dem som intervjuas, i 63 

procent av fallen intervjuas en man. Tittat på ålder så är det vanligaste att personer mellan 35 

till 64 år intervjuas, 72 procent av alla är i den åldern. Personer med utländsk bakgrund har 

väldigt liten representation i TV4:s lokalstationer. De flesta programledare är unga kvinnor 

som är stiligt klädda. Bildspråket skiljer sig inte så mycket mellan nyhetsstationerna, alla har 

medvetna slutbilder och en tanke bakom bildens komposition.  
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1. Inledning 
 

Vad är det för nyheter vi får presenterade för oss som tittare och vem väljer man att intervjua? 

Makten att bestämma det ligger hos nyhetsstationerna, men det finns också en norm för hur en 

nyhet ska presenteras och vad för typ av ämnen man väljer att ta upp. Samhällsstrukturen 

påverkar nyhetsstationernas arbete i form av att nyheterna återspeglar samhället men 

dessutom så påverkar även nyhetsförmedlarna samhället. Tittare och makthavare berörs av det 

nyheterna sänder ut. Kommunikationen är grunden i alla nyheter, syftet är att budskapet ska 

nå fram till mottagarna och för att få en lyckad kommunikationskedja så arbetar 

nyhetskanalerna utifrån olika policys och strategier. Men jag kommer att fokusera på 

nyhetskanalen TV4 i min uppsats. Genom mitt stora intresse för TV-nyheter så har jag 

upptäckt att TV4:s lokala sändningar skiljer sig runt om i landet, därför har jag valt att forska 

vidare i detta ämne och ta reda på mer. Jag vill få ett konkret svar på vad det är som skiljer sig 

och varför det gör det. Jag kommer att undersöka vad det är för skillnader och likheter mellan 

TV4:s lokalstationer runt om i landet. Finns det några skillnader eller är alla styrda av 

kanalens policy och struktur?  

TV4 är ett nationellt bolag men hur mycket makt har de lokala nyhetsstationerna och hur 

styrda är de egentligen av kanalens policy? Även fast det är samma nyhetsmall hos de lokala 

stationerna så är det intressant att studera om det blir det några skillnader i hur man 

producerar nyheter. Det ska jag ta reda på i den här uppsatsen.  
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2. Syfte och frågeställning  

 

Syftet är att ta reda på hur TV4:s olika lokala nyhetssändningar skiljer sig i Sverige. Jag 

kommer att studera nyhetssändningar från olika delar av landet, norr, söder, öst, väst och 

mellersta Sverige. Genom att undersöka nyhetssändningarna under olika veckodagar kommer 

jag att få en så stor spridning som möjligt. Det jag har valt att fokusera på när det gäller 

nyhetssändningarna är att studera skillnader och likheter i val av nyheter/nyhetsvärdering, 

vilka som kommer till tals i form av intervjupersoner, programledarens roll, bildspråket och 

nyhetssändningarnas struktur och uppbyggnad. Det är viktigt att studera alla dessa delar i 

nyhetsproduktionen för att kunna se likheter och skillnader mellan de olika nyhetsstationerna. 

Alla delar hänger ihop, är beroende och påverkar varandra. En nyhet kan inte presenteras utan 

programledare. En nyhet kräver ett väsentligt innehåll, intervjupersoner, bilder och struktur. 

Eftersom alla dessa delar är viktiga och beroende av varandra så anser jag att det är viktigt att 

studera samtliga fragment för att få fram en helhet. Det är viktigt att se hur 

nyhetsrapporteringen är strukturerad och skiljer sig runt om i Sverige för att se hur 

kanalstyrda de olika stationerna är och om de tar till några egna grepp vad gäller 

nyhetsproduktionen. 

 

Hur skiljer sig TV4 nyheternas lokala nyhetssändningar ifrån varandra utifrån 

nyhetsvärdering, intervjupersoner, bildspråk, programledare och sändningens struktur?  
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3. Metod och material  

 

I min uppsats så har jag använt mig av en kvantitativ metod för att besvara min 

forskningsfråga. Jag har valt att använda mig av Television monitoring guide som är en 

populär metod runt om i världen för att titta på vilka nyheter som representeras och vilka 

intervjupersonerna är. Metoden tar upp mycket om män och kvinnors representation i TV-

nyheter. Guiden som skapades för drygt tio år sedan har uppdaterats tre gånger och den tredje 

och sista versionen är från 20051. Metoden har använts världen över för att studera nyheter. I 

Television monitoring guide så antecknar man ner statistik i ett kolumndiagram där man för 

ner siffror via ett siffersystem i ett kodschema. Varje siffra har en viss innebörd. De olika 

ämnena i nyheterna har en varsin siffra som man för ner i diagrammet beroende på ämne. 

Dessutom finns det en siffra för kön, ålder och position på intervjupersonen och 

programledaren. Sammanfattningsvis så studerar man nyheterna och väljer den siffra som 

passar in för ämnet, intervjupersonen och programledaren.   

 

Jag har använt metoden för att se om det finns några likheter och skillnader mellan TV4:s 

lokala nyhetssändningar. Jag har valt att fokusera på vilken typ av nyhet det är, vem som 

representeras i form av intervjuperson och programledare. Jag har antecknat information i 

samtliga kolumner i Television monitoring guide, när jag sedan har analyserat denna så har 

jag dock inte använt all fakta eftersom jag anser att viss kolumninformation inte är väsentlig. 

Det jag har valt att ta med från television monitoring guide är val av ämne, om nyheten har 

betydelse för lokalbefolkningen eller för hela landet, programledarnas kön och ålder. 

Intervjupersonernas kön, ålder, yrke och om dessa kommer till tals i form av offer. Guiden tar 

upp mycket om relationen mellan män och kvinnor och om kvinnor har en central roll i 

nyheten. Det jag har valt att ta med inom genusområdet är att studera om nyheten förstärker 

stereotyper mellan män och kvinnor, vilket det finns en kolumn för i Television monitoring 

guide. Jag har då studerat om nyheterna framställer mannen eller kvinnan på ett stereotypiskt 

sätt, efter den norm som finns i samhället om hur en man eller kvinna ”ska vara”. Detta anser 

jag är viktigt att ta upp eftersom genus har blivit en viktig diskussion i mediernas 

representation.  

 

 

                                                 
1 http://www.whomakesthenews.org/media-monitoring-methodology.html#involves 

http://www.whomakesthenews.org/media-monitoring-methodology.html#involves
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Anledningen till att jag har valt att använda Television monitoring guide är för att jag anser att 

den på ett strukturerat sätt kategoriserar konkret fakta. När underökningen är gjord kodar man 

av diagrammet och för ner statistik, då ser man hur det verkligen ser ut i TV-nyheterna.  Jag 

anser att det är bra med en kvantitativ metod när man ska studera konkret fakta.  

 

För att kunna genomföra denna undersökning så har jag tittat på nyhetssändningarna på TV4:s 

hemsida. Hemsidan heter nyhetskanalen och visar alla 24 lokalstationernas sändningar. Det är 

både lättillgängligt och praktiskt att titta på deras sändningar via nätet. Jag har tittat på 

samtliga nyhetssändningar klockan 18.30 som är TV4:s lokalstationers huvudsändning. Varje 

sändning är runt 7 minuter lång och är uppdelade på inslag och telegram.  

 

Jag anser att metoden jag har valt är ett bra val för att se konkret på vad nyhetssändningarna 

innehåller. För att få ett tillförlitligt resultat så har jag tittat på flera sändningar för att kunna 

skåda ett mönster. Av TV4:s 24 lokala stationer har jag valt att studera TV4 Malmö, TV4 

Göteborg, TV4 Karlstad, TV4 Stockholm och TV4 Luleå för att få en sådan bred geografisk 

spridning som möjligt. Varje nyhetsstation har ett täckningsområde vad gäller deras 

nyhetsrapportering. Alla lokala nyhetsstationer ska rapportera nyheter från deras län. Oftast 

rapporteras och görs inslag från residensstaden i varje län men alla stationers 

täckningsområde gäller för hela dess län. De olika länen hos de fem nyhetsstationerna jag har 

studerat är till ytan olika stora vilket också har betydelse för nyhetsrapporteringen. Nedan 

följer kartor på länen där de olika nyhetsstationerna ligger, där ser man tydligt 

storleksskillnaden mellan länen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

 

      TV4 Malmö        TV4 Luleå            TV4 Stockholm     TV4 Göteborg          TV4 Karlstad 

      Skåne län       Norrbottens län          Stockholms län   Västra Götalands län  Värmlands län 

    2 

 

Jag har analyserat alla dessa stationers 18.30-sändningar datumen 11/3, 16/3, 20/3 och 15/4. 

Anledningen till att jag valt dessa datum är för att dem datumen representerar olika dagar, 

dessa datum är en måndag, fredag och två dagar en onsdag. På samtliga sändningar så har jag 

använt Television monitoring guide. De två sista datumen 20/3 och 15/4 så har jag även tittat 

på strukturen och uppläggningen på hela sändningen. Jag har antecknat längd på inslag och 

telegram för att se om det finns likheter eller skillnader i strukturen på nyhetssändningarna.  

 
3.1 Problemformulering 

 

Television monitoring guide är skapad för att genomföra vissa typer av underökningar som till 

exempel val av nyheter och ålder, kön och yrke på intervjupersonerna. Men metoden 

innefattar inget om det visuella i nyheterna, därför har jag valt att titta på bildspråket utöver 

denna metod. Jag anser att det är viktigt att studera bildspråket eftersom det också är en viktig 

del av kommunikationen i nyheter. I TV mediet kommunicerar man till stor del genom  

bilder. När jag har studerat bilderna i nyheterna så har jag utgått ifrån mina kunskaper inom 

bild och foto som jag har fått under min utbildning. Jag har tittat på alla sändningar och 

antecknat hur bildkompositionen är, symboler och kamerarörelser mm. Television monitoring 

har ingen kolumn för etnicitet på intervjupersonerna eller reportrarna. Jag anser att det är en 

                                                 
2 http://www.sna.se/webbatlas/lan/ 
 

http://www.sna.se/webbatlas/lan/
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viktig aspekt att studera inom nyhetsverksamheten. Jag har därför valt att studera detta vid 

sidan om Television monitoring guide. Då har jag antecknat om någon av intervjupersonerna 

är utländska eller har utländsk bakgrund. När jag har studerat de med utländsk bakgrund så 

har jag tittat på namnskylten på intervjupersonen och tittat om personen har ett utländskt 

namn. De som jag har kategoriserat som utländsk är de som inte kan prata svenska och som 

inte är svensk medborgare, till exempel någon från utlandet som är på besök i Sverige. Det 

kan vara svårt att kategorisera vem som har utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund 

räknas även de som är födda i Sverige och som har en förälder som är född utomlands. Jag har 

utgått ifrån namnet på personen. Etnicitet är svårt att bedöma genom TV eftersom jag inte kan 

prata med intervjupersonerna själv och fråga vart dem eller deras förälder kommer ifrån.  

 

Något som skulle kunna vara ett problem med att titta på sändningarna via Internet är att de 

försvinner därifrån efter en tid och om man vill gå tillbaka och titta så finns de inte kvar på 

hemsidan. Men att titta på nätet är det enda sättet att studera nyhetssändningarna. Genom att 

studera sändningarna grundligt och anteckna så ska detta inte vara ett allt för stort problem.  
Jag anser att television monitoring guide är tillförlitlig metod men det finns alltid delar som 

man måste ta hänsyn till. När jag har studerat ålder på de medverkande intervjupersonerna så 

har jag utgått från mitt synintryck. Det är lite problematiskt och det kan slå fel på några år på 

åldern men det är svårt att komma ifrån. Ålder kan vara svårt att bestämma men eftersom jag 

har breda ålderskategorier ska ett överslag på något år inte påverka allt för mycket. Även 

programledarnas ålder har jag utgått från mitt synintryck.  

 

Ett ytterligare problem med metoden kan vara att den inte är anpassad för just Sveriges 

nyheter. Television monitoring guide är skapad i USA och det märks ibland på de kategorier 

som det finns att välja bland i guiden. På val av nyheter har de med kategorier som terrorism 

bland annat, ett ämne som inte är lika stort representerat i Sverige. På yrken på 

intervjupersonerna kan man välja president och diplomat mm. Men Television monitoring 

guide måste anpassas och kunde användas i hela världen. Men det är en del specifika yrken 

som finns i Sverige som inte finns med i den guiden. Alla länder är unika och guiden kan inte 

anpassas specifikt för alla länder eftersom den ska kunna användas globalt.  

 

I Television monitoring guide finns kolumner för programledarens ålder och kön, inget om 

deras klädsel, framtoning och attityd. Det var något jag ville studera så jag har studerat detta 

och antecknat det i mitt block. Det finns inget i Television monitoring guide om sändningens 
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uppbyggnad men det är något som jag anser är viktigt att studera för att kunna se varje 

sändnings struktur. Jag antecknade alla tider på telegram och inslag i mitt block.   

 

När jag har studerat vilka nyheter man väljer att ta med så har jag undersökt vilka ämnen som 

förekommer och vilka ämnen som tas upp på respektive nyhetsstation. När jag har studerat 

intervjupersoner så har jag undersökt ålder, kön, etnicitet och yrke/sysselsättning. Vad gäller 

programledarens roll så har jag studerat ålder, kön, klädsel, kroppsspråk och tonläge. 

Angående bildspråket så har jag analyserat bildutsnitt, grafikskyltar, symboler och 

kamerarörelser som tilt, panorering, zoom. Strukturen på nyhetssändningen studerar jag 

genom att analysera hur många inslag som förekommer per sändning, jag har klockat tiden på 

längd på inslag och telegram på sändningarna från den 20/3 och 15/4 för att se hur en 

sändning är uppbyggd. Jag tar även upp olika formgrepp som de olika stationerna har.  
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4. Bakgrund 

 
Varje svensk ägnar sig i genomsnitt åt 2 timmars Tv-tittande per dag och varje dag tar 

majoriteten av tittarna del av minst ett av televisionens nyhetsprogram. 3 

Televisionen är den ledande informationskällan till nyheter trots nya snabba nyhetsförmedlare 

som Internet. På en fem gradig skala så ligger TV på plats 4 som källa för nyheter medan 

Internet har en skala på 2,14.  

 

TV4 började sina sändningar via sattelit den 15 september 1990. TV4 började sända i 

marknätet våren 1992. De första lokala nyhetssändningarna inleddes hösten 1992 och först ut 

var TV4 Skåne, TV4 Göteborg, TV4 Stockholm och sedan startades resterande stationer i rask 

takt därefter5. Det finns 24 lokalstationer runt om i Sverige. Tidigare så fanns det 16 stationer 

men i och med omorganisationen som har skett i år så har det blivit en del förändringar och då 

är utökningen av lokalstationer en del av utvecklingen. Tidigare så sände varje station ut sina 

egna nyheter men nu så finns det 4 centralorter som sänder ut nyheterna. Alla de 24 

lokalstationerna har egna redaktioner med videoreportrar som gör inslag. En videoreporter är 

en reporter som åker ut och gör inslaget själv, intervjuar, filmar och redigerar sitt egna inslag. 

Inslagen skickas sedan till respektive centralort där programmen sätts ihop. De fyra 

centralorterna är Umeå, Göteborg, Stockholm och Malmö.  

Den här satsningen ligger helt rätt i tiden. Lokala nyheter engagerar många och med fler 

stationer och fler reportrar kommer TV4:s lokala nyheter ännu närmare tittarna, säger 

Josefin Ziegler, redaktionschef TV4 Sverige. 6 

 

TV4 Nyheterna har haft och har fortfarande i viss mån en ambition att vara ett nyhetsprogram 

som skiljer sig från andra. När TV4:s riksnyheter startade 1990 så var ett av syftena att man 

skulle lyfta fram den ”vanliga” människans perspektiv. Man har talat om det så kallade ”TV4-

stuket” som innebär att man har ett mjukare och lättsammare nyhetsurval med mindre politik 

och där man istället tar upp nyheter som har relevans för vardagen. Även på det sättet man 

presenterar sig själva som nyhetskanal skulle vara lättsammare och nyhetsankarnas 

personligheter skulle få synas. När ansvariga började titta på hur nyhetsprogrammen togs 

emot av tittarna kom de fram till att publiken tyckte om ”stuket” men var lite skeptiskt 
                                                 
3 Jönsson, 2004 s. 11 
4 www.grn.se. Mångfald i TV-nyheterna, 2004, delrapport 2. s.11 
5 http://www.tv4.se/1.289419 
6 www.tv4.se 

http://www.grn.se/
http://www.tv4.se/1.289419
http://www.tv4.se
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angående TV4 nyhetsvärdering. Efterhand började TV4 följa en mer traditionell 

nyhetsvärdering men behöll ”TV4-stuket”. Enligt TV4 nyhetspolicy från 1997 så säger man  

att man inte ska vara ett komplement till de andra nyhetskanalerna utan att man ska vara 

ledande på nyheter, vilket även känns igen i den aktuella policyn7 

 

Idag har TV4 Sverige, som täcker alla TV4:s lokala nyhetsstationer en nyhetspolicy som 

innefattar en mängd olika riktlinjer. Utgångspunkten i policyn är att de journalistiska 

bedömningarna som görs utgår ifrån tittaren och deras vardagsliv. Varje redaktion har skapat 

en lokal kommunikationsprofil för att matcha tittarna så bra som möjligt. Då har man studerat 

vilka som främst tittar på kanalen på varje plats där nyhetsstationerna ligger och tagit fram en 

målgrupp anpassad till den lokala platsen. Man har tagit fram en huvudmålgrupp där man har 

tagit hänsyn till kön, ålder, intresse och yrke mm för att kunna anpassa nyheterna på bästa sätt 

till målgruppen. Nyhetspolicyn säger också att strävan är att bli ett ledande nyhetsprogram. 

Dock finns inget bevakningsansvar att bevaka något visst område utan det främst är att rikta 

sig till den lokala målgruppen. När redaktören väljer ut ämnen ska denna alltid kunna svara på 

varför det angår, engagerar, intresserar och underhåller den målgrupp som varje 

nyhetsredaktion har tagit fram. I nyhetsrapporteringen så menar TV4 att man ska utgå ifrån att 

målgruppen bor på editionsorten, alltså den ort där nyhetsredaktionen ligger och välja nyheter 

därifrån. TV4 skriver också i sin nyhetspolicy att man ska fokusera på innehållet och välja en 

klar vinkel och ett ”case”, det vill säga någon som är drabbad eller berörs. För att nå fram i det 

stora nyhetsbruset så är det viktigt att spetsa nyheterna och välja budskap i inslagen. Ett 

”case” är till fördel då det hjälper till att förklara ett skeende. Det skapar även känslor och 

väcker engagemang hos tittarna. Policyn tar även upp vikten av att fokusera på det 

bildmässiga. Den rörliga bilden är TV4:s viktigaste redskap där snabba nyhetsbilder är syftet. 

I nyhetsvärderingen ska man ha i åtanke att välja bildmässiga nyheter för att passa 

målgruppens önskemål. TV4 arbetar aktivt med bild och form och fokuserar på att uppmuntra 

till bild och berättarmässiga experiment8. 

 

TV4 har tagit fram en profil hur de profilerar sig som nyhetskanal. Nyhetssändningarna ska 

vara rappa och ha en dramaturgi som fångar tittarna, vara begripliga och inte använda för 

krångliga ord. Personal på TV4 ska hellre ha glimten i ögat än att vara pretentiösa. 

Reportrarna ska vara TV4:s ansikten i landet och vara bekanta för den lokala publiken. Det 

                                                 
7 Jönsson, 2004 s. 78  
8 TV4:s nyhetspolicy, TV4 Luleås nyhetschef 
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finns även en profil hur programledarna ska vara. Det viktigaste är att de är inbjudande, 

trovärdiga och på ett begripligt sätt presentera redaktionens nyheter. Även programledarna 

ska vara kända för sin publik9.  

 

TV4 Sveriges Affärsidé 
 

Genom vår lokala närvaro finns vi mitt bland människorna 
och skapar engagerande innehåll. 

Med attraktivt innehåll erbjuder vi attraktiva annonsprodukter 
till lokala annonsörer. 

Lokal-tv stärker och utvecklar TV4:s olika verksamheter. 
Lokal-TV stärker och utvecklar TV4:s olika verksamheter med 

en lönsam och långsiktig affär. 

 

TV4 Sverige innefattar alltså alla lokala nyhetsstationer och deras slogan lyder:  

TV4 Sverige- Ledande på nära nyheter som gör skillnad10.  

 
 

Av TV4:s totala programutbud så är 11 procent nyheter. Det har framkommit att andelen 

nyhetsprogram har minskat något i totalutbudet. 1998 så var 12 procent av TV4:s 

programutbud nyheter så det är ingen markant förändring. Men de senaste tre åren så har 

nyhetsprogrammen stärkt sin ställning på bästa sändningstid11.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 TV4 nyhetspolicy, TV4 Luleås nyhetschef 
10TV4 nyhetspolicy, TV4 Luleås nyhetschef 
11 www.grn.se Svenskt TV-utbud 2006 (2007) 

http://www.grn.se/
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5. Tidigare forskning och teori  
 

Nyhetsmedierna kan ses som en del av informations och opinionsförmedlingen i samhället 

genom att förmedla information om olika samhällsfrågor till allmänheten, vilket dessutom ger 

plats till olika åsiktsinriktningar12. Det offentliga samtalet styrs till stor del av medierna, vi 

påverkas helt klart av medierna och det vi hör om på TV blir ofta ett samtal i samhället. 

Nyhetsmedierna anses även ha stor betydelse för demokratin, politikerna är beroende av 

medierna för att kommunicera med befolkningen. Riksnyheterna är de som  

förmedlar beslut som berör hela Sverige medan lokalstationerna förmedlar politiska beslut 

som berör den lokala publiken.  

 

5.1 Information och kommunikation 

 

Nyheter grundar sig i information och kommunikation. Kommunikation beskrivs som 

processen för människors kontakt med varandra. Det finns två tankelinjer av denna definition. 

Den ena traditionen menar att kommunikation är förmedling av olika signaler såsom budskap, 

attityder och känslor mellan sändare och mottagare. Den andra menar att kommunikation är 

en gemensam aktivitet mellan dem som ingår i kommunikationen. Ordet kommunikation 

härstammar från det latinska ordet comminicare och betyder att göra något gemensamt. 

Information står för innehållet i kommunikationen. Kommunikation i relation till information 

beskrivs som social samverkan med hjälp av meddelanden. 13 

 

Kommunikationsmodellen 

 
 
                                                 
12Jönsson, 2004 s. 11 
13Larsson, 2001 s25f 
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Modellen som utformades av Shannon och Weaver på 1940-talet var från början skapad för 

att studera telefoni men har sedan kommit att utvecklats och används idag som kommunikativ 

bas i alla typer av kommunikationer.14 Modellen är ett exempel på processkolan för att de ser 

kommunikationen som överföring av meddelanden. Effekten av budskapet är det som står sist 

i ledet i kommunikationsmodellen är det allra viktigaste eftersom syftet är att på något sätt 

påverka. Brus är också viktigt att vara medveten om eftersom bruset är det som kan störa 

effekten. Brus är allt som läggs till signalen mellan sändningen och mottagningen och som 

inte avsetts av källan15 Om det blir störningar i nyhetssändningen så att det blir svårt att höra 

vad som säga påverkar det kommunikationen negativt och kan ibland helt förstöra budskapet.  

 

5.2 Mångfald 

 

En etablerad norm i nyhetsmedierna är att verksamheterna och innehållet ska karakteriseras 

av mångfald och begreppet är något man stöter på många gånger när man läser forskning som 

är gjord om TV-nyheter. De flesta medier eftersträvar att ha mångfald men begreppet varierar 

beroende på sammanhang och perspektiv. Enligt svenska akademins ordbok så är mångfald 

något som är växlande och varierande. Och nationalencyklopedin beskriver mångfald som ett 

stort och varierat antal. Mångfald är ett viktigt kriterium för nyhetsverksamheten. Mångfald 

kan ses ur olika perspektiv, geografisk mångfald, ämnesmångfald, aktörsmångfald, 

åsiktsmångfald mm16.  

 

Det finns många rapporter där man har räknat ut olika kanalers mångfald. Då har man tittat på 

mångfald i programutbudet. Ju fler olika typer av program som en kanal har i sitt utbud ju 

större är mångfalden. En maximal programbredd innebär att alla teoretiskt förekommande  

programtyper finns i utbudet17. Bredden i TV4:s programutbud har minskat något över tid, det 

gäller då främst det underhållningsinriktade utbudet. Informationsinriktade program har 

däremot ökat något de senaste åren särskilt på bästa sändningstid18. När det gäller nyheter så 

försöker man eftersträva mångfald i geografisk spridning, mångfald i val av ämnen och 

mångfald i aktörer. Utgångspunkten är att nyheterna ska spegla olika ämnesområden och delar 

av världen och ge utrymme till relevanta intressen och grupper i samhället. Man vill alltså ha 

                                                 
14 Larsson, 2001 s.39 
15 Fiske, 2004 s.19 
16 www.grn.se Mångfald i TV-nyheterna (2004), delrapport 2.  
17 www.grn.se Svenskt TV-utbud 2006 (2007) 
18 www.grn.se Svenskt TV-utbud 2006 (2007) 

http://www.grn.se/
http://www.grn.se/
http://www.grn.se/
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en bredd och variation i nyhetsinnehållet19. De studier som har gjorts där man har undersökt 

mångfalden i alla TV-nyhets kanaler visar att det är en låg grad mångfald i de svenska TV-

nyheterna mätt i relation till den omvärld nyhetsmedierna gör anspråk på att skildra. 

Slutsatsen är att det är låg mångfald vad gäller områden som representeras, Stockholm är den 

stad som dominerar i riksnyheterna. Mångfalden är som störst när det gäller de aktörer som 

kommer till tals. Bredden i nyhetsrapporteringen förändras relativt lite över tid men de 

förändringar som sker tyder på en ökad bredd vad gäller att andelen Stockholmsnyheter 

minskar och andelen kvinnor bland dem som kommer till tals ökar. Jämför man de olika 

kanalernas mångfald så kan man se att public service programmen har den största bredden 

och då främst Rapport. Att TV4 har kortare sändningstid kan vara en bidragande faktor till att 

de inte uppnår samma bredd i sina nyhetsprogram20.   

 

Som jag tidigare nämnt så står ofta Stockholm i centrum i nyheterna. I en studie gjord mellan 

1991 till 2000 visar att 69 procent av riksnyheterna innehöll nyheter från Stockholm.21 Men 

för att representera alla regioner i landet så finns de lokala nyheterna. En rapport som gjordes 

på 1970 och 1980-talet där man jämförde Rapport och Aktuellt angående ämnesmångfald 

visade att båda programmen hade liknade prioriteringar om vilka som var de viktigaste 

dagshändelserna. De ämnen som fick störst utrymme var arbetsmarknad, utrikesrapportering, 

ekonomi och näringsliv, samt regering. Ämnet arbetsmarknad fick klart mindre 

uppmärksamhet på 1980-talet jämfört med 1970-talet. När de gäller de som har intervjuats så 

framkommer det att Aktuellt och Rapport har blivit mer lika på 1980-talet än på 1970-talet. 

Under 1970-talet så var skillnaden att rapport intervjuade fler officiella personer som politiker 

medan aktuellt i större grad gav utrymme till privat personer22.  

 
5.3 Trender i TV-nyheterna   

 
I början av 90-talet diskuterades inflytandet från de kommersiella nyhetsprogrammen som 

medförde en snabbare klippning och en mer uppbruten redigering. Det finns en sådan 

utveckling med snabbare klipptempo men den blev inte lika snabb som MTV musikvideos 

som många befarade. Dessutom så har skakiga handkamerabilder och rekonstruktioner av 

                                                 
19 Jönsson, 2004 s. 41 
20 Jönsson, 2004 s. 254f 
21 Jönsson, 2004 s. 226 
22 Jönsson, 2004, s. 45 
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våldsamma händelser minskat. Direktrapporter och obearbetat nyhetsmaterial har blivit 

vanligare, dels på grund av att det är mycket billigare än rekonstruktioner.  

Nyhetssändningar har ökat med tid men samtidigt så minskas programtiden och det blir 

kortare sändningar. Dessutom skärs redaktionerna ner och det blir färre reportrar trots att 

sändningarna ökar. Arbetsbelastningen för de enskilda nyhetsreportrarna ökar23. Detta har jag 

märkt av personligen då jag arbetar som nyhetsreporter på en lokalstation. Allt större ansvar 

och mer arbete läggs på reportrarna. När jag började arbeta på TV4 så gjorde man sitt inslag 

under dagen och sedan skickade iväg till en server. Nu så är det många steg som ska göras när 

man väl har gjort sitt inslag. Förut lade bildproducenten som arbetade på stationen upp alla 

inslag på webben och skrev webbtext men idag när allt är centrerat kring de fyra 

centralorterna och när det inte finns någon bildproducent så ska de enskilda reportrarna 

publicera för webben och detta på samma arbetstid som förut. Så när man är klar med sitt 

nyhetsinslag så ska reportrarna börja skriva text med länk till TV-sändningen innan 

arbetsdagen är slut. Förut så hade lokalstationerna även egna nyhetsmorgonprogram med 

gäster i studion men det togs bort i samband med omorganisationen. Nu sänds ett och samma 

nyhetsmorgonprogram ut i hela Sverige.  

 
I amerikanska kabelkanaler har man nästan helt uteslutit det traditionella nyhetsberättandet i  

form av genomarbetade och källgranskade reportage och börjat med intervjuer och reportrar 

som talar direkt in i kameran. Att rapportera utan manus skapar inte något bestående utan är 

snart distanserat av händelseutvecklingen. Slutprodukten blir obearbetade rånyheter. Men 

detta syns inte lika ofta i Sverige och de lokala nyhetsprogrammen i USA har inte många 

likheter med Sveriges lokala nyheter. Emellertid så finns det likheter i strävan efter att 

effektivisera nyhetsproduktionen. Sammanslagningar och centralisering blir allt vanligare. I 

USA har man gjort det möjligt för lokalstationerna att samarbeta kring en gemensam 

nyhetsredaktion. Därigenom kunde man minska på personal och resurser24. Denna trend har 

tagit sig till TV4:s lokalstationer.  

 

 

 

 

                                                 
 
23 www.grn.se Mångfald i TV-nyheterna (2004), delrapport 2. s.15  
 
24 www.grn.se Mångfald i TV-nyheterna (2004), delrapport 2. s.16 

http://www.grn.se/
http://www.grn.se/
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5.4 Nyhetsinslagets struktur  

 

Berättartekniken i ett nyhetsinslag är att man börjar med det konkreta, för att sedan övergå till 

det abstrakta. Först måste reportern visa på problemet, visa hur det ser ut och engagera tittarna 

i frågeställningen genom de konkreta exemplen. När man har väckt nyfikenhet hos tittarna så 

kan man vidga perspektivet och visa förklaringar. Om man börjar med det abstrakta riskerar 

man att publiken aldrig bryr sig om historien. Jämfört med en nyhetsartikel i tidning som ofta 

börjar ”pang på” så har ofta TV- nyhetsinslaget en mer berättande dramaturgi.  

Nyhetshistorien har en genomtänkt början, mitt och ett slut. Den ska ha en drivkraft framåt av 

ett händelseförlopp eller en konflikt. I början av nyhetsinslaget som kallas för anslag inom 

dramaturgin väcker man intresse hos tittarna och förklarar vad inslaget kommer att handla 

om. Sedan gör man en avgränsning av ämnet så att det inte spretar utan håller sig till ett 

tema/vinkel. De bilder och händelser som man ser i början medför en dramaturgisk plantering, 

reportern antyder vad som kommer att hända i inslaget och sådana planteringar måste följas 

upp och få sin lösning25. Varje nyhetssändning har en vinjett där det står nyhetsstationens 

namn och en melodi spelas, detta för att tittaren ska känna igen vad det är för nyhetskanal och 

program man tittar på. En nyhetssändning består av telegram och inslag. Ett telegram är en 

nyhet som programledaren läser upp i studion. Ibland visas bilder till telegrammet och ibland 

syns bara programledaren i bild. Ett inslag är när en reporter har byggt upp en nyhet och 

berättar med sin röst i en speakertext vad nyheten handlar om, det är även intervjuer med 

berörda eller personer som är insatta i ämnet.  

 

Det som är lika i alla nyhetssändningar är att man börjar med den nyheten som man på 

redaktionen anser vara den viktigaste nyheten. Om det har hänt en olycka med många skadade 

i länet så skulle det vara en katastrof att inte börja med den om det nu inte hade hänt något 

större. Det minst viktiga läggs ofta på slutet och då har man ofta mjuka och lättsammare 

nyheter. Det brukar kallas för ”en rundis” en nyhet som avrundar nyhetssändningen.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Fichtelius, 2002, s 46f 
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5.5 Val av nyheter 
 
Varje dag bestämmer redaktören på redaktionen vilka nyheter nyhetsstationen ska göra. Det 

handlar om nyhetsvärdering. Flera av de nyheter som görs är planerade sedan innan och finns 

inskrivna i redaktionernas planeringskalender, det kan till exempel vara presskonferenser eller 

annat som kan planeras i förväg. Till detta så tillkommer oförutsedda händelser som olyckor 

eller katastrofer som har en självklar plats i nyhetsvärderingen men som inte går att förutspå. 

Ofta så har TV-nyheterna, radio och tidning samma nyheter. Då är det ofta bedömningar som 

bygger på värderingar som delas av alla nyhetsmedier. Vissa saker ska man som 

nyhetsförmedlare rapportera om. Politiska beslut, näringsliv och ekonomi är givna ämnen i 

nyhetsarbetet. Varje kanal försöker att hitta ”egna nyheter” som de är själva om och inte delar 

med sina konkurrenter, ju fler unika nyheter desto större är mångfalden. Men det är viktigt att 

titta på vilka dessa unika nyheter är. En mångfald som konstruerar en rad av udda nyheter är 

inte mycket värd. Man måste alltså titta på karaktären av de egna nyheterna26. Trots att olika 

kanaler gör nyheter om samma grej så kan vinkeln på inslaget vara helt annorlunda. En och 

samma nyhet kan vinklas på olika sätt och visa på olika perspektiv.  

 

Antalet tänkbara nyheter på en nyhetsredaktion är oerhört mycket större än vad som verkligen 

leder till nyhetsinslag i nyhetsprogrammen. Eftersom TV4:s lokala huvudsändning är runt sju 

minuter så är det bara de nyheter som redaktören anser vara viktiga och ha betydelse för 

tittaren som kommer med. Nyhetsbegreppet är nära förknippat med de system som 

nyhetsredaktionen verkar i, det vill säga det kulturella, politiska och ekonomiska miljö som 

omfattar nyhetsförmedlingen. De nyheter som sprids i Sverige behöver inte alls vara den 

samma i andra länder utan nyhetsspridningen hänger ihop med samhällets ekonomiska 

utvecklingsnivå och ideologi. Marknadsanpassningen påverkar nyhetsproduktionen genom att 

medierna väljer ut den nyhet som kan bearbetas för att passa marknaden men även de 

kommersiella behoven27.  

 

En rapport från granskningsnämnden visar att den vanligaste typen av nyheter i Rapport och 

Aktuellt är olyckor och brott, de utgör en fjärdedel av samtliga inslag. En femtedel av alla 

inslag är ekonomi, näringsliv och arbetsmarknad och cirka 15 procent handlar om sociala 

frågor28. 

                                                 
26 www.grn.se  Mångfald i TV-nyheterna (del 1, dec 2002) s. 7 
27 Andersson, 2002 s. 18f 
28 www.grn.se Spegling, produktion, mångfald - en studie av SVT och SR (2004) s. 63  

http://www.grn.se/upload/PDF-filer/info/mangfalditvnyheterna.pdf
http://www.grn.se/
http://www.grn.se
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Det är vissa ämnen som är mer vanliga i storstäder än i mindre städer, det är ämnen som 

tyngre kriminalitet, droger och sociala problem. Familjeföretag fortsätter att växa i 

mellanstora städer medan karriärbranscherna finns i Stockholm. Boende i glesbygdsområden 

känner maktlöshet och utsatthet. Invandrare finns mest i storstäderna men flyktingar som har 

problem med myndigheter och hotas att utvisas befinner sig på mindre orter där befolkningen 

står på deras sida. Men undantagen ges gärna som undantag. Ett exempel är en afrikansk 

danslärare i Luleå, då porträtteras han som en ovanlig man i ovanlig miljö29.  

 

Redaktörerna har en avgörande roll för nyhetsrapporteringen. Deras värderingar och åsikter 

påverkar vilka nyheter som väljs ut. Detta är ofta omedvetet och inget som redaktören tänker 

på. Men det är självklart att grundvärderingar styr vad man väljer ut. Objektivitet är ett ord 

som genomsyrar nyhetsvärlden. En strävan av att inte låta sina åsikter och fördomar lysa 

igenom finns men kan inte alltid styras. Men det är inte bara redaktörernas värderingar som 

styr innehållet utan det är en rad saker som påverkar. Boken samma nyheter eller likadana av 

Jönsson tar upp fem kategorier som påverkar innehållet i nyheterna. 

 

1. Innehållet speglar verkligheten helt utan, eller med marginella störningar. 

2. Innehållet formas av de individuella aktörernas socialisation och attityder. 

3. Innehållet formas av mediernas rutiner. 

4. Innehållet formas av andra sociala institutioner och krafter i samhället. 

5. Innehållet formas av ideologiska positioner och upprätthåller status quo i samhället.  

 
Den andra kategorin lägger fokus på individerna och hur nyhetsinnehållet påverkas av 

journalisterna och deras personliga och professionella bakgrund, värderingar och attityder. 

Fjärde kategorin innefattar hur faktorer utanför medierna till exempel ekonomiska och 

kulturella faktorer konkurrenssituationen, källorna och publiken, påverkar nyhetsinnehållet. 30 

 
I Sverige finns det vissa normer för vad som räknas som en nyhet. I de fall där det finns klara 

och allmänt accepterade normer för nyhetsvärderingen blir utrymmet för den enskilda 

journalisten och redaktionen liten. Och tvärtom blir det om nyhetsbegreppet är oklart får den 

                                                 
29 www.grn.se Spegling, produktion, mångfald - en studie av SVT och SR (2004) 
 
30 Jönsson, 2004 s. 81 
 

http://www.grn.se/
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enskilda journalisten större möjligheter att komma med personliga värderingar vad gäller 

urvalet31.  

 
5.6 Intervjupersoner 
 
Nyhetsstationerna strävar efter att välja ut bra intervjupersoner som kan representera en 

grupp, berätta om en händelse eller tillföra sina kunskaper. Intervjupersonen ska tillföra något 

till inslaget, annars är intervjupersonen överflödig. Men vilka får egentligen komma till tals 

och hur väljer man ut intervjupersoner? Ibland bokar redaktören upp intervjuer med 

väsentliga personer för inslaget men oftast så läggs ansvaret på reportrarna som får hitta 

passande intervjupersoner. Var fjärde person som är med i ett inslag är en privatperson som 

intervjuats på gator och torg eller som är vittne eller drabbad av något. Lika många är 

politiker som intervjuats. Var tionde intervjuperson representerar näringslivet och lika många 

kommer från organisationer. Experter som får uttala sig är cirka 7 procent. Denna rapport är 

gjord på Aktuellt och Rapport och dem båda programmen visar i stort sätt samma siffror32.   

 
Ur ett mångfaldsperspektiv är kön också relevant vad gäller vilka som kommer till tals i 

nyhetssändningarna. Alla studier tyder på att män är överrepresenterade i sändningarna. En 

studie gjord 1999 om de svenska TV-nyheterna visar att bara en fjärdedel av dem som 

intervjuades var kvinnor33. Granskningsnämndens rapport från 2004 visar att två tredjedelar 

av alla medverkande i inslagen är män och det är speciellt i storstadsregionerna som män är 

överrepresenterade i nyhetsinslagen34. I denna rapport har man studerat public service 

kanalerna men man kan anta att det ser liknande ut för TV4 nyheterna. Enligt dessa siffror kan 

man se att det under dessa fem år har skett en ökning vad gäller fler kvinnor i nyhetsinslagen.  

Det som också har framkommit då man har tittat på alla kanalers TV-nyheter i Sverige är att 

män dominerar i vissa ämnen. Män kommer främst till tals i intervjuer då det gäller ”hårda 

nyheter” så som allmänpolitik, näringsliv och arbetsmarknad medan kvinnor kommer till tals i 

sociala frågor. Men oftast så är kvinnorna representerade som privatpersoner. Allmänt så visar 

studien att privatpersoner får stort utrymme i nyheterna, endast politiker får mer plats. 

Åldermässigt så är det främst personer i åldern 35 till 65 av de som kommer till tals som 

dominerar medan de som är under 18 och över 65 syns väldigt sällan. Det flesta 

intervjupersoner har svenskt bakgrund och väldigt sällan syns personer som är utländska. I 

                                                 
31 Andersson, 2002 s. 18f 
32 www.grn.se Spegling, produktion, mångfald - en studie av SVT och SR (2004) 
33 Jönsson, 2004 s. 48 
34 www.grn.se Spegling, produktion, mångfald - en studie av SVT och SR (2004) 

http://www.grn.se/
http://www.grn.se/
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den totala inrikesrapporteringen så kom personer med utländsk bakgrund till tals i 11 procent 

av fallen.  

 

I studien från 2004 så gjordes en jämförelse mellan rapport, aktuellt och TV4 nyheterna då 

man tittade på uppbyggnad på programmen och då kom man fram till att alla tre programmen 

lämnar lika mycket plats till intervjupersoner totalt sett men hur länge de fick tala varierade. 

Kortast tid fick intervjupersonerna i TV4 nyheterna men det stämmer överens med de olika 

sändningstiderna som kanalerna har. TV4 lämnar störst plats åt privatpersoner35. I 

storstäderna är kändisar och forskare överrepresenterade.36 

 

Intervjupersonernas fördelning på kön, ålder, etnicitet i TV4 nyheternas nationella 

nyhetsprogram (procent) 1991-2001 men gäller även 200237. 

   TV4Nyheterna 
Kön    
Kvinnor   26 
Män   74 
Totalt   100 
 
Ålder 
Barn (0-18)   3 
Yngre(19-35)  18 
Medelålder( 36-65)  72 
Äldre(65+)   7 
Totalt   100 
 
Etnicitet 
Etnisk svensk  96 
Svensk med annan etnisk bakgrund 4 
Utländsk   0 
Totalt   100 
 

Männens dominans i nyheter har på senare tid uppmärksammats och kritiserats, vilket kan 

vara en bidragande orsak till att det nu är fler kvinnor som kommer till tals än tidigare, men 

männen dominerar fortfarande av dem som intervjuas. De ämnen som de får komma till tals 

om skiljer sig mellan män och kvinnor. Kvinnor får i högre utsträckning uttala sig som 

enskild individ och som representant för allmänheten, detta utgör 36 procent av kvinnornas 

framträdanden och 16 procent av männens. Kvinnor får dessutom uttala sig om mjuka frågor 

                                                 
35 Jönsson, 2004 s. 48 
 
36 www.grn.se Spegling, produktion, mångfald - en studie av SVT och SR (2004) s.65 
37 Jönsson, 2004. s. 180 

http://www.grn.se/
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vård, skola och omsorg medan männen får uttala sig i hårdare ämnen som kriminalvård, 

politik och rättsväsende. Av männens framträdande så handlar det om 22 procent ekonomi 

medan det för kvinnorna är 15 procent. Männen får uttala sig i ”viktiga” nyheter, det kan 

därmed påverka hur maktstrukturerna skildras i samhället och förstärks i nyhetsmedierna38. 

 
Det går även att se en parallell till reporterns kön och intervjupersonen. Kvinnliga reportrar 

låter oftare än män kvinnor komma till tals. Mellan 1991 till 2000 så kan man se att de gånger 

som män är reporter så kommer kvinnor till tals i 20 procent av fallen medan när det är en 

kvinnlig reporter är 34 procent. När det gäller ålder så går det att utläsa att de som är i 

medelåldern (36-65) får komma till tals mest. Dessutom så dominerar de med svensk 

bakgrund stort. Jämfört med rapport och aktuellt så har TV4 större spridning vad gäller olika 

åldrar som intervjuas. De som är yngre (19-35) och de äldre (+65) får något större utrymme i 

TV4 nyheterna39.  

 
5.7 Programledarna  
 
Programledarens roll är att vara nyhetsredaktionens ansikte utåt, den som möter tittarna i 

rutan och den som vidarebefordrar information som nyhetsredaktionen tagit fram. 

Programledaren ska välja ord och stil som passar dem och som är lämpliga i sammanhanget. 

På redaktionerna så är det reportrarna som skriver påannonser och även ofta telegram som 

sedan programledaren ska läsa upp och då är det viktigt att programledaren anpassar dessa 

texter efter sin egen stil och uppläsning. Programledarens uppgift är även att få tittarna att tro 

på det de ser och framkalla ett förtroende. Enligt Stefan Lundin, språkvårdare på SVT, SR och 

UR så ska en bra programledare i nyheter kunna uppträda naturligt framför kameran och ska 

ge intryck av pondus och trovärdighet. Det är viktigt att hon/han presenterar nyheterna på ett 

neutralt sätt som en del av en saklig och opartisk nyhetsredaktion. Språket är ett av de 

viktigaste elementen i programledarrollen. Språket ska vara korrekt, begripligt och levande. 

Det ska inte kännas som att nyhetsuppläsaren läser direkt från en text. Mycket arbete görs för 

att åstadkomma ett levande språk. Det finns dock inte mycket tid för att släppa manus och lära 

sig att tala utan manus vilket kan ge ett mer levande språk40. För att få det att låta levande och 

inte läst från papper så är pauser bra att använda sig av. Programledaren ska ha en fast och 

trygg blick. Dennas ögon fokuserar på en punkt i kameran där blicken möter tittarens ögon. På 

                                                 
38 Jönsson, 2004 s. 179f 
39 Jönsson, 2004 s. 180f 
40 Andersson, 2002, s. 61f 
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kameralinsen rullar manustexten, vilket kallas för prompter. Texten är lagom stor i promptern 

för att den ska kunna läsas utan att blicken fladdrar. Då och då tittar nyhetsuppläsaren ner i 

sina papper för att det inte ska kännas läst och att det ska bli mer naturligt41. Programledaren 

bör ha en förmåga att utstråla närvaro och värme och kunna vara sig själv. Blicken är mycket 

viktig. Om personen skulle titta någon annanstans än in i kameran, till exempel åt sidan så är 

det förödande. Då tror tittaren att det har kommit in någon i studion och fokus läggs helt på 

det. Nyfikenheten väcks hos tittaren om vad det är som händer i studion och nyheten är 

bortglömd.  

 

Det har skett en stor förändring när det gäller programledarnas framtoning de senaste åren. 

Idag har programledarna en mer glad och vänlig framtoning jämför med tidigare år. Förr hade 

nyhetsuppläsarna en mer allvar ton. Denna glada vänlighet har sin bakgrund i de amerikanska 

framgångsrika morgonprogrammen som t.ex. ”Good morning America” som sedan togs upp 

av de kommersiella nyhetsprogrammen. I Sverige började denna avspända och vänliga ton i 

TV4 nyheterna men har idag påverkat de allra flesta nyhetsprogram på alla kanaler. Det är 

viktigt att visa tittarna att de som jobbar med nyheterna har bra sammanhållning och trivs med 

varandra. Ofta i slutet av nyhetssändningar möts nyhetsuppläsaren, sportreporter och 

meteorolog och småpratar lite, mest för syns skull.  Dessa trender påverkar atmosfären i 

nyhetsprogrammen42.  

 
Ethos, talarens trovärdighet pekar på att en bra talare vänder sig till publiken på ett sätt som 

skapar förtroende. Här är det både viktigt vad talaren säger, hur han eller hon ser ut och 

uppträder. Det är även viktigt att talaren har en känsla för kairos, situationskänslan och kan 

anpassa sitt tal till situationen. En god talare uppträder inte likadant på begravningar och dop 

utan bör anpassa sig efter det. Detta gäller för programledaren. Man kan inte som 

programledare vara glad när man berättar en nyhet om våld och död. Men om man berättar en 

glad nyhet så kan ett leende vara passande. Dessa urgamla retoriska grunder handlar om hur 

talare kan skapa olika kontakter mellan sig själv, publiken och det som utgör talets ämne43.  

 

Det finns en viss mall för programledarnas klädsel och stil. Programledarna i nyheterna är ofta 

strikt klädda, om det är en man så har han ofta kavaj, skjorta och slips. Om det är en kvinna så 

har hon ofta en dräkt. Man har inte t-tröja eller tjocka koftor. Programledaren kallas ofta för 
                                                 
41 Andersson, 2002 s. 64 
42 www.grn.se Mångfald i TV-nyheterna (2004), delrapport 2, s. 5 
43 Gripsrud, 2000 s. 208f 

http://www.grn.se/
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ankare, ett uttryck som kommer från USA. Programledaren ska vara en auktoritet, en trygg 

förankring och en hållpunkt44. Klädseln och utseendet är en så viktig del i nyheter. Det 

signalerar ut budskap till tittaren. Om en programledare hade en ovårdad stil så skulle 

trovärdigheten minska. Men även om man har en vårdad och proffsig stil så måste man tänka 

efter vad man sätter på sig. En för starkt färg eller ett plagg med mönster eller tryck kan dra 

för mycket fokus till sig och tittaren fokuserar på trycket istället för att lyssna på nyheten.  

 

Det skapas en trovärdighet av programledarna i och med att de är proffsiga och mer 

välinformerade än vad vi som sitter i TV-soffan är. De har en grund för sin presentation och 

tar sitt jobb på allvar och de vänder sig till oss. Detta innebär ett slags smickrande erkännande 

hos tittarna, de välinformerade tycker att vi är tillräckligt värdiga att tilltalas och 

programledarna ser tittarna rakt in i ögonen. Reportern kan också titta in i kameran och skapa 

ögonkontakt med tittarna men om intervjupersonerna gör det så bryter de mot de oskrivna 

regler, tittarna uppfattar dem då ofta som ouppfostrade, fräcka och fjantiga. 

En nyhetssändning består av både studio och inslag och det är viktigt att övergången mellan 

dessa sker på ett naturligt sätt annars riskerar sändningen att splittras och den blir inte 

sammanhängande och förtroendeingivande. Det är viktigt att övergången mellan 

programledaren i studion och inslagen blir så mjuk som möjligt.  

 

Talet i nyheterna styr stilen på programmet. Tillsammans med det visuella och det som sägs 

och hur det sägs skapar stilen på programmet. Ordet stil är ofta synonym med ordet ton och 

klassificera sig till röstmelodi och tonfall i talet. Man kan säga att rösten i programmet är dess 

stil och rösten kan vara sakligt auktoritär, auktoritärt nedlåtande, gemytligt samtalande eller 

hysterisk överspänd. Ofta har nyheter en väldigt formell stil. Antikens retoriker menade att ett 

bra tal ska upplysa, underhålla och beröra publiken45.  

 
 
5.8 Bildspråket  
 
5.8.1 Semiotik 

 

Det centrala inom semiotiken är tecknets betydelse. Inom semiotiken studeras tecken, 

symboler och ikoner och vad de kan symbolisera. Bilder är den del av det mänskliga språket 

                                                 
44 Gripsrud, 2000 s. 210f 
45 Gripsrud, 2000 s. 210ff  
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och är en del av vår vardag. Vi kan inte gå på en offentlig toalett utan att titta om det är en 

symbol av en kille eller tjej på dörren. Vi kommunicerar varje dag med bilder, till exempel de 

bilder vi bär på kroppen varje dag som tatueringar eller tryck på tröjan. Med det 

kommunicerar vi ut ett budskap om oss själva och vill genom det säga något till omgivningen. 

Tecken är en kommunikationsform och kan vara allt från tecken på vägskyltar i trafiken till att 

vi använder teckenspråk. Tecken kan vara symboler och ikoner. Symboler är något som 

representerar något i ett visst sammanhang. En frukt kan vara en symbol för mänsklig 

fruktsamhet eller en röd ros för kärlek. Symboler står för olika betydelser beroende på vilken 

kultur man kommer ifrån. Ikoner har till motsats till symbolerna en likhet med det som de 

representerar. De kristna ikonerna har genom fler tusen år knappt ändrat utseende alls46.  

 

Det vi ser på en bild, det konkreta, det bilden står för kallas för denotation. Om det är en bild 

på målade ägg och en porslinstupp bredvid så är det denotation. Betydelsen för det man ser 

kallas för konnotation. Föremålen konnoterar påsk för de flesta i Sverige. Vi förstår att 

föremålen står där för att det är påsk. Men det är inte alla som uppfattar föremålen som påsk, 

konnotationen är kulturellt betingat47. Alltså är konnotationen det vi associerar till bilden och 

det som får en förståelse till bilden. Våra personliga erfarenheter och kunskaper gör att vi har 

olika konnotationer till en viss bild. Omedvetet tolkar vi in en del i bilderna.  

Vad har dessa tecken, ikoner, symboler, denotation och konnotation med nyhetsinslagen att 

göra? Alla bilder som vi ser i nyhetsinslagen ger oss en känsla av vad inslaget handlar om, det 

ger en vidare betydelse till ämnet. Varje bild tillför ny information och konnoterar till en viss 

betydelse av bilden. Det finns många tecken och ikoner i nyheterna. Ofta är det bilder på 

tidningar med text, skyltar på väggar, vägskyltar mm. De olika tecknen och bilderna säger 

något till inslaget. Ofta finns det även många symboler i nyheterna. En flygande fågel får 

symbolisera frihet, filmat genom galler betyder att man är instäng och trängd. Det finns 

många grepp att använda för att förstärka en känsla i bilderna genom symboler.  

 
 
5.8.2 Bildspråket i TV-nyheter 
 
En studie på NRK:s nyhetssändningar visade att det så sent som på 80-talet var en blå vägg 

bakom nyhetsankaren, något som signalerar kyla och auktoritet, blått är traditionellt en 

konservativ och strikt färg. Det är fortfarande en kylig färg som karaktäriserar 

                                                 
46 Wearn, Pettersson och Svensson, 2004 s. 24 
47 Wearn, Pettersson och Svensson, 2004 s. 39f 
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nyhetssändningarna och det är ont om soffor och växter. Istället så är det en annan sak som 

har blivit en standard inom nyheter, ofta ser man en arbetande redaktion i bakgrunden, liksom 

en plasmaskärm med bilder från olika delar av världen.  

 

Vissa nyhetsprogram har nyheter med fart och spänning, bland annat genom snabba 

kameraåkningar och inzoomningar av programledaren både i inledningen och på slutet. Men 

dessa rörelser får inte bli för många och för häftiga för då tappar man en del av 

trovärdigheten48.  

 
En bild ses alltid i ett sammanhang och hur man tolkar bilden beror på vilket sammanhang 

den ses i, detta kallas för kontext. Kontexten påverkar vår uppfattning av tecken49  

En bild kan ha olika innebörd beroende på vilken text den tillskrivs. En bild utan text är fri för 

tolkning. Om man har en bildtext så tillskriver man ett budskap och vad bilden ska 

symbolisera. En och samma bild kan ha olika innebörd beroende på bildtexten. Detta går att 

applicera på samma sätt i nyheter. Där är texten som speakerrösten läser som tillför 

innebörden av bilderna. Om ljudet skulle falla bort och man bara skulle se en sekvens av 

rörliga bilder så skulle man inte veta riktigt vad det handlade om utan fri tolkning hade varit 

ett alternativ. Men med text får bilderna ett sammanhang. Bilderna måste också vara passande 

till det speakerrösten säger i inslaget. Bilderna måste vara strikt anpassade till ämnet, man kan 

inte gå utanför ramen och välja bilder som sticker ut, då blir tittaren fundersam och då följer 

man inte den traditionella nyhetsmallen. Dessutom tas fokus på bilderna om det inte är rätta 

bilder. Fokus ska hela tiden ligga på det som sägs och innehållet, inte på bilderna. Bilderna 

ska förstärka det som sägs och inte ta fokus från innehållet. Det finns något som heter 

bildkannibalism vilket menas att ”bilderna äter upp det som sägs” det är bilder som är så pass 

starka så att tittaren inte kan lyssna på det som sägs, bilden tar över. Ett klassiskt exempel spå 

det är ett nyhetsinslag från 1961. Det är ett inslag som handlar om sjukförsäkringsutredning 

om framtidens tandvård. Då visas bilder på när tandläkaren tar fram borren och i närbild 

börjar borra i patientens tänder, samtidigt hörs ljud från borren. Då är det knappast någon som 

hör var speakerrösten säger. Det finns även tillfällen då bild och text klaffar dåligt. Att visa 

bilder på cyklar när man pratar om bilar är ett sådant exempel som inte passar så bra. Man kan 

även bli övertydlig och det kallas för apelsin-TV. Då visas en apelsin när man pratar om 

apelsiner, för att snabbt ersättas av äpplen när man pratar om äpplen. Detta blir extremt 

                                                 
48 Gripsrud, 2000 s. 210 
49 Wearn, Pettersson och Svensson, 2004 s. 152 
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övertydligt och töntigt50. När bild och text passar bra ihop så är det mycket som TV reportern 

slipper säga, detta ser man tydligt om man jämför med radiomediet. Mycket som 

radioreportern måste ta sig tid att berätta kan TV reportern enkelt visa i bild. I TV nyheter så 

kan man vara mer sparsmakad och använda sekunderna till att informera om innehållet51. Man 

ser om någon ser förtvivlad eller glad ut, något som måste beskrivas i radio. Bäst är att låta 

bilderna vila och tala för sig själv. Varje bild bör ligga minst 4 sekunder annars ser det ut som 

att den bara blinkar till i bild.  

 

Bilderna i nyhetsinslag är relativt enkla och man använder inga filmiska konstgrepp. Det finns 

inte så mycket tid att ta snygga och filmiska bilder till ett nyhetsinslag då man på en dag ska 

leverera ett inslag till sändning. Om det hade varit för häftiga och snygga bilder så kanske det 

inte hade passat till den traditionella nyhetsmallen där det är enkla bilder som är normen. Då 

det passar att ha lite mer konstnärliga bilder och nytänkande är när man gör lite mer 

lättsammare nyheter, inslag om konst, utställningar till exempel. Det är ofta fasta bilder utan 

kamerarörelser i nyhetsinslagen. Men då och då används in och utzoomningar, panoreringar 

då man rör kameran i vågrät riktning, tiltar då man rör kameran lodrätt och dessutom 

åkningar. Om man zoomar i början av ett inslag gör fotografen oftast en inzoomning och inte 

en utzooming. Detta för att symbolisera att vi åker in i inslaget. Utzoomning sparas oftast till 

slutbilden52. I varje inslag så har man en slutbild som läggs för att passa bra till klippningen 

till studion. På slutbilden läggs ofta sluttext med namn på fotografen och redigeraren.  

 

5.8.3 Bildkomposition  

 

Bildutsnittet är en viktig del när man komponerar en bild. Det finns en mall över hela världen 

över hur man komponerar en bild. Det kallas för tredjedelsregeln eller gyllene snittet. Man 

delar upp bilden i nio rutor. När man ska komponera bilden efter en intervjuperson så placerar 

man inte personen i mitten av bilden utan på någon av de lodrätta linjerna. Ögonen på 

intervjupersonen ska vara i jämnhöjd med den översta vågräta linjen. Om intervjupersonen 

skulle placeras i mitten så skulle det kännas som att det var för lite luft framför personen. Det 

ska alltid vara mer luft framför personen.  

 

                                                 
50 Fichtelius, 2002 s. 49 
51 Fichtelius, 2002 s. 49 
52 Fichtelius, 2002 s. 47 
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Det bör heller inte vara för mycket profil på intervjupersonen. Personen ska stå rakt mot 

kameran med kroppen för att det inte ska bli för mycket profil på personen. En huvudregel är 

att se intervjupersonens båda öron i bild, då kommer man undan profilbilden.   

 

5.8.4 Grafik  

 

Varje intervjuperson ska presenteras med en namnskylt och reporter, fotograf och redigerare 

ska få sina namn presenterade i grafikform. Grafikens text och formgivning är ofta utformade 

med stor omsorg och eftertanke. Grafiken ska genomsyra hela kanalens stil och form. Man 

har ofta ett budskap med grafiken då man vill kommunicera något med grafiken. TV4 

Nyheterna använder sig av färgerna svart, vitt och grått i sin grafik. Texten på namnskylten är 

vit, bakgrunden på grafiken är en svart fylld rektangulär med en röd ram runt. Till vänster om 

grafikskylten är en röd cirkel som känns igen i hela TV4:s stil. Dessa cirklar syns bland annat 

i vinjetten, där röda cirklar blinkar på svart bakgrund. Den röda cirkeln matchar TV4:s logga 

som är en röd cirkel. TV4 använder sig av ganska rundade former i sin typografi. Typsnittet 

har inga seriffer ” klackar” på sina bokstäver, vilket gör att det känns mer lättläst och luftigt.  

 

När det gäller informationsgrafik som nyheter använder sig av så ska inte grafiken vara för 

utstickande utan i princip vara ”osynlig”. Den grafiska formen får inte vara alltför spännande 

för att ta för mycket uppmärksamhet och leda till funderingar av olika slag men den får inte 

heller vara uppenbart tråkig. Syftet är att tittaren ska läsa texten utan att lägga märke till 

textens form och stil53.  

 
 
 

                                                 
53 Wearn, Pettersson och Svensson , 2004 s. 148 
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5.8.5 Studiobilden 
 

Scenografin och miljön i studion är viktigt för att kunna förmedla sitt budskap på bästa sätt. 

Studion ska anpassas till kanalens stil och form och man ska direkt känna igen vilken kanal 

det är som sänder ut nyheten. Det som kategoriserar TV4 är färgen röd som genomsyrar hela 

deras profil.  

 

Programledaren är placerad till höger i bild och bildutsnittet är en halvbild på personen. Till 

vänster så är en plasmaskärm placerad där bilder valda för att anpassa ämnet väljs ut. Till 

vänster i bild bakom plasmaskärmen så är det en röd båge som ramar in programmet. På 

plasmaskärmens högerkant så finns det även där en röd båge fast böjd åt andra hållet. De 

skapar tillsammans en röd cirkel vilket också är TV4:s kännetecken. Allt i studiobilden är 

noggrant valt för att passa kanalens profil. Detta är något som troligen inte så många tittare 

tänker på vilka former som bildas i bakgrunden men det påverkar omedvetet uppfattningen 

om kanalens stil. Ovanför programledaren så finns en svart stång som ramar in 

programledaren.  

 
 

Anledningen till att det är en halvbild på nyhetsuppläsaren är också det genomtänkt. Halvbild 

är bra för att tittaren ska känna ett intimt med även ett behagligt förhållande med 

nyhetsuppläsarna. Detta kan ha att göra med våra kulturella konventioner att göra. I Sverige 

så talar vi med en person på ett avstånd mellan 60 och 80 centimeter, att komma närmare kan 

för många känna som påträngande och inbrytande i vår privata sfär. Men anledningen till 
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halvbilden kan också ha en teknisk betydelse. Man ser programledaren tydligt när det är en 

halvbild och dessutom skulle en närbild kunna göra att man kommer för nära personen så att 

man börjar analysera ansiktet och miner54.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
54 Andersson, 2002 s. 109 
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6. Resultatredovisning 
 
 
6.1 Struktur och uppbyggnad  
 
Varje nyhetssändning har en medveten struktur som redaktör och programledare har bestämt. 

De väljer hur många inslag som ska vara med i sändningen och hur många telegram den ska 

innehålla. De bestämmer vilka nyheter som ska komma med och längd på dessa. Varje 

sändning är unik men det finns ofta likheter i uppbyggnaden, till exempel hur många inslag 

varje nyhetsstation väljer att ha med. Men något som skiljer de fem stationerna åt är att vissa 

av dem har löp. Löpet är det som visas först som tar upp vad nyhetssändningen ska handla 

om. Löpet ska locka till fortsatt tittande utan att avslöja för mycket. Målet är att locka tittarna 

att titta på hela nyhetssändningen och göra dem intresserade. Av dessa fem nyhetsstationer så 

har endast TV4 Karlstad och TV4 Göteborg löp. De andra stationerna börjar direkt med 

vinjetten. Dessa tre stationer som inte har löp får mer tid till att berätta nyheter men de kan 

emellertid tappa tittarna lättare när det inte kommer något löp om vad sändningen ska handla 

om. Mellan varje inslag eller telegram så är det en ”blip” med röda cirklar som åker förbi så 

att man som tittare ska förstå att man byter ämne. Alla TV4:s lokala nyhetsstationer har en 

vinjett på 5 sekunder, följt av antingen ett telegram eller ett inslag beroende på redaktörens 

val. Men något gemensamt för alla är att man börjar med den viktigaste nyheten först.  

Den 15/4 så var första nyheten den här hos de fem nyhetsstationerna. 
 

TV4 Stockholm- Inslag om att mansjouren i Stockholm hotas att läggas ner.  

TV4 Malmö- Inslag om ett förslag från regeringen om att kunna stänga av stökiga elever.  

TV4 Göteborg- Inslag om att en man, Alexander har blivit mördad. Man går ut med bild och 

namn på honom för att lättare kunna hitta mördaren.   

TV4 Luleå- Telegram om att en mordrättegång avlutades i Kiruna Tingsrätt.  

TV4 Karlstad- Telegram om en ansökan om motocrossbana i Karlstad. 

 
Något som är vanligt förekommande är att man har en lättsam nyhet på slutet, en så kallad 

”rundis”. Detta för att få en positiv avlutning på nyhetssändningen. Detta är något som jag har 

sett i min analys. I nästan alla nyhetssändningar som jag har studerat så avslutas sändningen 

med en glad nyhet. Den 15/4 som är en onsdag så avlutar TV4 Malmö, TV4 Luleå och TV4 

Göteborg sina sändningar med en glad nyhet, dock inte TV4 Stockholm och TV4 Karlstad. 

Den sista nyheten i TV4 Stockholm denna dag är ett inslag som handlar om en fuktskada i en 

skola i Botkyrka och TV4 Karlstads sista nyhet är ett inslag som handlar om att 
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kommunfullmäktige i Karlstad inte följt beslut om att vårda ett hus som har kulturvärde. Men 

tittar man på den 20/3 som är en fredag så har alla nyhetsstationerna förutom Stockholm en 

glad nyhet. De har telegram om vårdagsjämning med fina soliga bilder till, berguv som har 

skådats i Malmö, inslag om konstmuseum som öppnas igen och en utställning om 

släktforskning. TV4 Stockholm har ett telegram om höga ljudnivåer på en klubb i Stockholm. 

TV4 Stockholm har inte någon glad nyhet på slutet i några av sändningarna som jag har 

studerat, det är inte hårda och viktiga nyheter som presenteras sist men det är ändå inga 

positiva som de andra stationerna har. Fredag är den dag i veckan då programmen brukar ha 

flest glada och lättsamma nyheter.  

 

Längden på nyhetssändningarna varierar men är mellan 7, 24 minuter och 7,55 minuter. Det 

vanligaste är att ha tre inslag per sändning men ibland förekommer fler. Jag har tittat på alla 

fyra sändningarna på alla fem stationer och har kommit fram till följande resultat vad gäller 

hur många inslag man väljer att ha med per sändning.  

 
TV4 Stockholm- Tre av sändningarna så har dem tre inslag per sändning. Den 15/4 så har de 

fem inslag.  

TV4 Malmö- På samtliga sändningar så har dem tre inslag.  

TV4 Göteborg- På två av sändningarna så har de tre inslag per sändning. Den 16/3 så har dem 

fyra inslag och den 20/3 så har dem fem inslag.  

TV4 Luleå- På tre av sändningarna så har dem tre inslag per sändning. Den 11/3 har de fem 

inslag. 

TV4 Karlstad- På tre av sändningarna så har dem tre inslag per sändning. Den 11/3 har de 

fyra inslag.  

 

Det är max fem inslag på en sändning och det förekommer i TV4 Luleå och TV4 Göteborg 

men då blir det automatiskt färre telegram. Vad som är bäst finns det inget facit till. Det 

handlar om att nå ut med nyheten på bästa sätt och om man gör det genom inslag eller 

telegram är en tolkningsfråga och beror på vem man frågar. Flera av nyhetsstationerna har fler 

inslag med den 11/3 och 15/4 och dessa dagar är båda en onsdag. På måndagar har helgen just 

varit och inga reportrar har arbetat och då är det ofta färre inslag. Onsdagen är mitten i veckan 

vilket kan vara en orsak till att det är flest inslag denna dag.  
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Nedan visas diagram på nyhetssändningens struktur på alla fem stationer den 20/3 och 15/4. 
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Det verkar inte finnas någon likhet i hur man varvar inslag med telegram. Vissa har varvat 

telegram med inslag medan vissa har flera inslag efter varandra. Men det finns vissa likheter i 

strukturen mellan de olika stationerna. TV4 Karlstad börjar i sina båda sändningar med 

telegram följt av ett inslag. De slutar också båda sändningarna med ett inslag.  
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TV4 Göteborg börjar sina sändningar med inslag. TV4 Luleå avslutar båda sändningarna med 

två telegram efter varandra på slutet. TV4 Stockholm börjar sina sändningar med ett inslag, 

samma är det för TV4 Malmö. Något som sticker ut i dessa sändningar är att TV4 Stockholm 

i sin sändning från den 20/3 har fyra telegram efter varandra. Något som också skiljer sig är 

att TV4 Malmö har som en reklamfilm för deras webbsida. Det är klippt i snabbt tempo till 

fartfylld musik, detta är något som inte har synts i de andra sändningarna. Dock har de gjort 

reklam för webben men då är det programledaren som säger webbsidans namn eller så visas 

en grafikskylt på plasmaskärmen.   

 
Nyhetsinslagen följer ofta en mall på hur en nyhet ska berättas. Det ska vara en lättförstålig 

text som läses upp, passande bilder till det och intervjupersoner. Men ibland kan det även 

förekomma mer reportageliknande inslag och ofta på fredagar. Fredagen den 20/3 så har TV4 

Göteborg ett glatt och lättsamt inslag/reportage som sista nyhet på sin sändning. Det handlar 

om att Borås konstmuseum öppnas igen. I början av inslaget spelas häftig musik i snabbt 

tempo. Det är skärpeförflyttningar i takt till musiken. Det är en annorlunda bakgrund där 

intervjupersonen intervjuas, det ser ut som intervjupersonen står inne i den animerade tavlan. 

Detta är ett mer konstnärligt inslag som sticker ut från det traditionella nyhetsformatet. Det är 

inte så vanligt att musik förekommer i nyheterna och detta inslag är också det enda inslaget 

som har haft musik i de sändningar jag har analyserat. Ett annat inslag som skiljer sig från den 

typiska nyhetsmallen är ett till inslag som TV4 Göteborg har gjort, även det den 20/3. Då 

intervjuar reportern integrationsministern Nyamko Sabuni och det är en annorlunda intervju. 

Reportern är envis och vill ha svar på frågan vart man skulle behöva riva hus, Sabuni kan inte 

svara på frågan och småskrattar och svarar att hon inte vet. Sedan sänks ljudet på intervjun 

och kvar i bild är integrationsministern som pratar men man hör inget ljud. Istället så pratar 

reportern i en speaker och den enda bilden som visas är intervjun med Nyamko. 

Speakerrösten säger: 

- Det integrationsministern inte har koll på är att det står på folkpartiets lista om vilka 

områden som skulle behöva rivas.  

- Eller vad var det nu det hette igen? 

 

Då klipps Nyamko in igen då hon säger fel och säger en stadsdel i Uppsala.  

Oj säger integrationsministern och blir generad. Det här är en ny typ av inslag där man bara 

har använt en bild rakt i igenom, bilden på integrationsministern under intervjun. Reportern 

ifrågasätter och ”sätter dit” ministern ordentligt. Det gör reportern genom att välja ut 
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kritiserande meningar i speakern som betvivlar Nyamkos kunskaper. Att hon säger fel och tar 

upp en stadsdel i Uppsala skulle vara något man vanligtvis klipper bort i redigeringen men här 

väljer man att lyfta fram det och det blir en ny vinkel på inslaget.  

 

Något som också är ett formgrepp och en del av strukturen är att göra en ”ståuppa”. Då står 

reportern i bild och berättar vad som har hänt eller vad nyheten handlar om. Det ger en känsla 

av att reportern är på plats där det händer. Detta brukar oftast användas när personen har åkt 

långt för att göra ett inslag, vid rättegångar eller vid en specifik händelse. Inte bara om det har 

kommit ett politiskt beslut och reportern har varit på presskonferens. Vid tre tillfällen så har 

reportern gjort en ståuppa i det material jag har studerat. TV4 Malmö gjorde en ståuppa den 

16/3. Då står reportern på båten som går mellan Helsingborg och Helsingör, inslaget handlar 

om att allt färre väljer att ta färjan över sundet. Det visar att reportern själv är ute på plats 

vilket ger en känsla av aktualitet. TV4 Karlstad har två ståuppor den 20/3. Reportern står på 

ett grustag där det snart ska byggas ett köpcenter. Hon säger i ståuppan att bara 500 meter bort 

ligger ett annat köpcenter. Kameran panorerar, åker i sidled och landar på samma reporter 

som gör en till ståuppa vid köpcentret. Reportern har gjort ståuppa på två platser som 

redigeraren sedan har klippt ihop i redigeringen. Detta var ett nytt sätt att göra en ståuppa och 

nytänkande. Den andra ståuppan görs på ett släktforskningscenter där reportern står bland 

släktforskningspärmar.  

 
6.2 Val av nyheter 
 
I Television monitoring guide är det första man ska fylla i vilket ämne inslaget handlar om. 

Där fyller man i en siffra som står för olika ämnen. Det finns 45 ämnen att välja mellan. Detta 

har jag gjort och sedan studerat om det är något ämne som är vanligare på vissa 

nyhetsstationer än andra. Alla fyra nyhetsstationer har en stor bredd i sitt innehåll, vilket ger 

en bred mångfald i val av ämnen. Jag har studerat vilka de vanligaste ämnena är för respektive 

nyhetsstation.  

 
TV4 Stockholm 
 
Det är två ämnen som förekommer mer än vid ett tillfälle. Dessa förekommer vid två tillfällen 

vardera. Det handlar om ickevåldsrelaterad brottslighet som tex. knarkhandel. Det andra 

ämnet handlar om miljö och växthuseffekten. De två inslagen som handlar om miljö handlar 

om miljöbilar i Stockholm och konflikten om vad som ska klassificeras som miljöbil.
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TV4 Malmö  
  
Det är tre ämnen som förekommer vid mer än ett tillfälle och dem förekommer två gånger 

vardera. Det ena ämnet handlar om miljö och växthuseffekten. Det andra ämnet som är mest 

förekommande är utbildning. Det tredje ämnet är transport, trafik och vägar.  

 
TV4 Göteborg 
 
Denna nyhetsstation har fyra ämnen som förekommer mer än vid ett tillfälle. Två av dessa 

förekommer vid två tillfällen och det är ämnen som handlar om sport och samhällsutveckling. 

De resterande två ämnena förekommer vid tre tillfällen vardera. Det ena handlar om 

våldsbrott som mord, misshandel och kidnappning. Det andra mest förekommande ämnet är 

inslag om konst, underhållning och teater.  

 

TV4 Luleå   

Det är ett ämne, samhällsutveckling som förekommer vid mer än ett tillfälle.  

   

TV4 Karlstad  
 
Tre ämnen förekommer vid mer än ett tillfälle och dessa två gånger vardera. Det är ämnen 

som handlar om sport, samhällsutveckling och konsumentens rättigheter.  

 
Jag har studerat alla ämnen på alla fem nyhetsstationers fyra sändningar och tagit fram vilka 

ämnen som förekommer mest, sammanlagt på alla stationerna tillsammans. Det jag har 

kommit fram till att det vanligaste ämnet man väljer att rapportera om är samhällsutveckling, 

de står för 11, 5 procent av samtliga ämnen i nyhetssändningarna. Näst vanligaste ämnet som 

det rapporteras om är brott, 10 procent och då handlar det om våldsbrott som till exempel 

mord, kidnappning och drogrelaterad brottslighet. Inslag som handlar om sport förekommer i 

8,5 procent av fallen, lika mycket är det inslag om konst, underhållning och teater. Miljö, 

natur och växthuseffekten rapporteras det om i 7 procent av alla inslag, lika mycket handlar 

om utbildning, grundskola och universitet. Det finns en stor spridning av ämnen men dessa är 

de vanligaste ämnena som man väljer att rapportera om. 

 

Den tidigare forskningen som är gjord visar att olyckor och brott är bland de vanligaste 

ämnena som det rapporteras, något som även märks i min underökning. I den tidigare 

forskningen går det att utläsa att en fjärdedel handlar om brott och olyckor. Denna siffra är 
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inte lika hög i min underökning men visar ändå att det är bland det vanligaste ämnet. 15 

procent i den tidigare forskningen utgörs av sociala frågor, något som kan jämföras med min 

undersökning där samhällsutvecklingsfrågor står för 11,5 procent. Forskningen visar att 

tyngre kriminalitet, droger och sociala problem är mer förekommande i storstäder något som 

jag har märkt i min analys. I TV4 Stockholm är ett av de vanligaste ämnena 

ickevåldsrelaterad brottslighet som till exempel knarkhandel och i TV4 Göteborg så är 

våldsbrott bland det vanligaste ämnet.  

 

6.2.1 Riks/lokal nyhet 

 

TV4 nyheternas lokala stationer har alltid ett syfte att göra ett lokalt inslag som intresserar den 

lokala publiken. Om man tar upp något som berör hela landet så är det inte längre en 

lokalnyhet. Men man kan ta en riksnyhet och göra en lokal vinkling på det, något som jag har 

sett i min undersökning. I television monitoring guide så finns det en kolumn där man fyller i 

om nyheten har relevans på riksnivå, alltså inom landet eller om den bara berör den lokala 

publiken.  

 

Det jag har kommit fram till i min underökning är att de allra flesta är lokala nyheter som 

berör den lokala publiken. Men alla fem nyhetsstationer har någon riksnyhet som har 

betydelse för hela landet. TV4 Malmö har gjort ett inslag om att regeringen kommer med ett 

förslag om att skolan ska kunna stänga av stökiga elever. Detta är ett förslag som gäller över 

hela landet men som TV4 Malmö har gjort en lokal vinkel på och frågar vad rektor och elever 

på en skola i Malmö tycker om det förslaget. TV4 Stockholm har ett inslag om att polisen har 

kommit med ett förslag för att försöka komma till rätta med gängkriminalitet på nationell 

nivå. TV4 Luleå presenterar regeringens vårproposition som handlar om utbildning och 

arbete, något som påverkar hela landet. TV4 Karlstad har gjort ett inslag om en rapport som 

har kommit som handlar om antalet psykiskt sjuka, då har de intervjuat en kvinna som har 

lidit av psykisk ohälsa för att få fram en person på lokalnivå. TV4 Göteborg har ett inslag om 

att man ska göra en hockeyrink på Ullevi då Frölunda och Färjestad ska möta varandra, detta 

är något som inte bara intresserar Göteborgs publik.  

 
Något att tillägga är att TV4 Karlstad har samma nyhet samma dag om matchen mellan 

Färjestad och Frölunda, eftersom det är angeläget även för dem. Det är samma bilder i 
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inslaget och båda har med intervjun med klubbchefen för Frölunda. TV4 Karlstad har byggt ut 

sitt inslag och gjort en mer lokalprägel och intervjuat sportchefen för färjestad.   

 
6.2.2 Stereotyper  
 
I Television monitoring guide finns en kolumn där man antecknar om inslaget ger 

stereotypiska skildringar om män och kvinnor, men även om inslaget motsäger stereotyper.   

Jag har kommit fram till att det finns med en del inslag som stärker stereotyper. 

Om ett inslag innehåller stereotyper är en tolkningsfråga så det bör tas i beaktande. 

Det är svårt att säga att inte någon av nyhetsstationerna inte har några stereotyper men jag har 

antecknat de som sticker ut lite mer och visar på stereotyper. TV4 Stockholm har inget inslag 

som på ett tydligt sätt stärker stereotyper, dock har TV4 Stockholm en överrepresentation av 

män i sina inslag vilket kan sägas förstärka stereotypen av att män är de ”ledande” i samhället. 

TV4 Karlstad och TV4 Luleå är de stationer som har flest inslag som förstärker stereotyper, 

tre inslag vardera tittat på alla fyra nyhetssändningar. TV4 karlstad har två sportinslag där 

bara män får uttala sig, det är tränare, spelare, klubbdirektör och sportchef. Det stärker 

normen om att män är de som utövar sport. TV4 Karlstad har även ett reportage om 

taxichaufförer och då intervjuas en manlig chaufför. För att motsäga stereotypen hade en 

kvinnlig taxichaufför varit ett alternativ. TV4 Luleå har inslag om stålföretaget SSAB, 

Vattenfall och ett inslag om bilförsäljning. I alla tre inslag är bara män representerade, 8 

stycken sammanlagt i de tre inslagen och alla är män. Det är typiska ”manliga” områden som 

nu stärks när bara män intervjuas. TV4 Göteborg har inget inslag som stärker stereotyper inte 

heller TV4 Malmö. 

 

Det är inte lika många inslag som ifrågasätter stereotyper. Det som jag har fått fram i mitt 

resultat är två inslag, ett från TV4 Stockholm och två från TV4 Malmö. TV4 Stockholms 

inslag handlar om att mansjouren hotas att läggas ner. Kvinnojouren vet de flesta om men att 

det finns en mansjour är inte lika uppmärksammat. Detta inslag går emot stereotypen att det 

oftast är kvinnan som ”blir misshandlad”. TV4 Malmös inslag handlar om en brandstation i 

Rosengård och då intervjuas brandsamordnare på brandstationen och det är en kvinna. Ett 

annat inslag från TV4 Malmö handlar om att Malmös fotbollsdamer nu gör en musikvideo för 

att locka publik till matcherna. I början av inslaget får man se en del av musikvideon och det 

är sminkade tjejer som poserar i ganska utmanade kläder. Klart är det att videon inte har 

mycket att göra med fotboll. Själva innehållet i nyheten förstärker stereotyper medan TV4 

Malmö ifrågasätter den. Detta inslag förstärker att kvinnor ska se bra ut och leva upp till 
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skönhetsidealet, till och med när det handlar om sport. I inslaget så har man intervjuat mannen 

som har marknadsfört musikvideon, det är en auktoritär äldre man som är bestämd. Han säger 

att laget inte hade någon identitet förut, att det låg till det manliga. Han menar på att damerna 

inte hade någon identitet förut eftersom det låg till det manliga. Reportern intervjuar även 

lagkaptenen i laget och ifrågasätter den mode och skönhetsinriktade musikvideon. Lagkapten 

säger att det inte gör något att videon inte handlar något om fotboll och att det är en rolig grej. 

Anledningen till att TV4 Malmö vill rapportera om detta är troligtvis för att de vill 

uppmärksamma och skapa debatt om det är rätt att marknadsföra fotbollsdamerna på detta sätt 

för att locka publik till matcherna. På så sätt så ifrågasätter TV4 Malmö stereotypen av 

kvinnor.  

 
6.3 Intervjupersoner       
 
6.3.1 Kön 
 

Som jag tog upp i tidigare forskningen så visar alla studier på att män är överrepresenterade i 

sändningarna. En studie gjord 1999 om de svenska TV-nyheterna visar att bara en fjärdedel av 

dem som intervjuades var kvinnor. En studie av granskningsnämnden som är gjord senare, 

2004 visar att två tredjedelar av alla medverkande i inslagen är män och det är speciellt i 

storstadsregionerna som män är överrepresenterade i nyhetsinslagen. 

 

Det som jag har kommit fram till i min analys av television monitoring guide stämmer 

överens med vad forskningen säger. Män är överrepresenterade i TV4 nyheternas 

lokalstationer. Dessutom varierar antalet intervjupersoner man väljer att ha med i varje 

sändning. Jag har lagt ihop alla intervjupersoner på varje nyhetsstation från alla fyra 

sändningarna och tittat sammanlagt hur många kvinnor och män som kommer till tals.  

   

           Sammanlagt antal kvinnor        Sammanlagt antal män Totalt  

            som kommer till tals                 som kommer till tals 

 

TV4 Stockholm  10     22  32 

TV4 Malmö   16     18   34 

TV4 Göteborg 12     20                       32 

TV4 Luleå  8     19                       27 

TV4 Karlstad  7     11                       18 
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Antal kvinnor som representeras i TV4 nyhetssändningar, i procent    

 

TV4 Stockholm  31 % 

TV4 Malmö   47% 

TV4 Göteborg  37 % 

TV4 Luleå   29 % 

TV4 Karlstad  38 % 

 

Studien från 2004 som visade att bara en tredjedel av alla intervjupersoner är kvinnor. Den 

siffran går att applicera på min undersökning. Om man tittar på ett genomsnittligt procenttal 

på alla fem nyhetsstationerna tillsammans blir resultatet att 37 procent av alla intervjupersoner 

är kvinnor.  

 

Män är överrespresenterade främst i storstadsregioner och det kan man se även i min 

undersökning. I Stockholm så är 22 av de som kommer till tals män och 10 är kvinnor, vilket 

är 31 procent. TV4 Göteborg har 20 män respektive 12 kvinnor i sina sändningar, vilket är 37 

procent.  

 

TV4 Luleå har lägst antal kvinnor i sina nyhetssändningar, bara 29 procent av alla som 

intervjuas är kvinnor. TV4 Malmö däremot har flest representerade kvinnor i sina inslag, 

nästan 50 procent. Hur många intervjupersoner man väljer att ha med per inslag varierar stort 

mellan stationerna. I kolumnen på föregående sida så står det totala antalet intervjupersoner 

på alla fyra sändningar. TV4 Malmö har flest intervjupersoner med sammanlagt 34 personer 

medan TV4 Karlstad har minst med bara 18 intervjupersoner. Detta är något som genomsyrar 

de olika stationerna. På alla TV4 Karlstads sändningar så har de vid de flesta fall en 

intervjuperson per inslag och som max så har de två per inslag. Detta är något som syns igen 

på alla TV4 Karlstads sändningar och säkert något som de arbetar medvetet med på 

redaktionen. Det är en stor skillnad mellan TV4 Karlstad och TV4 Malmö där de på TV4 

Malmö har betydligt fler intervjupersoner med per inslag. Där är det oftast 2 intervjupersoner 

per inslag men den 20/3 så har de i ett inslag 5 intervjupersoner med och den 15/4 så har de 6 

intervjupersoner i ett inslag. 6 intervjupersoner är det mesta som jag har sett på ett inslag. 

TV4 Luleå så har de oftast 2 intervjupersoner per inslag och vid ett tillfälle så har de 5 

personer på ett inslag. TV4 Stockholm har ett varierat antal intervjupersoner. De har lika 

många gånger en intervjuperson som två och tre intervjupersoner, men har max fyra 
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intervjupersoner per inslag. TV4 Göteborg har vid lika många tillfällen en intervjuperson som 

två intervjupersoner per inslag, och har max fyra intervjupersoner per inslag. 

 

Enligt forskningen så har man sett ett samband mellan reporterns kön och den intervjuades.  

Kvinnliga reportrar låter oftare än män kvinnor komma till tals. Detta känns igen i min analys.  

 
 
Antalet reportrar, sammanlagt på de fyra nyhetssändningarna, 

 

  Antal kvinnor Antal män 

TV4 Stockholm  4  9 

TV4 Malmö   9  4 

TV4 Göteborg  6  8   

TV4 Luleå   10  3 

TV4 Karlstad  6  6  

 
I TV4 Stockholm där endast 31 procent av intervjupersonerna var kvinnor är också de flesta 

reportrarna män. I TV4 Malmö där det är flest kvinnliga reportrar är det också flest kvinnor 

kommer till tals, nästan 50 procent av alla intervjuade är kvinnor. TV4 Göteborg har också 

fler män som är reportrar än kvinnor och i detta fall kommer också fler män till tals i 

intervjusituationer. Ett tydligt exempel på sambandet mellan reporterns kön och den 

intervjuades syns i TV4 Göteborgs sändning från den 16/3. Här är tre av fyra reportrar män 

och i denna sändning får 6 män komma till tals och en kvinna. TV4 Karlstad har lika många 

kvinnliga som manliga reportrar och de har den näst högsta siffran vad gäller hur många av 

intervjupersonerna som är kvinnor. Den station som skiljer sig och som jag inte kan se ett 

samband mellan intervjupersonens och reporterns kön är Luleå. De har den lägsta siffran vad 

gäller hur många kvinnor som kommer till tals, 29 procent och dessutom är de flesta av deras 

reportrar kvinnor.  

 

6.3.2 Videoreportrar 

 

TV4: lokala nyhetsstationer ska ha videoreportrar som gör inslagen. Men det finns skillnader 

mellan nyhetsstationerna vad gäller hur ofta en videoreporter gör inslagen. I början av ett 

inslag då första speakertexten läses av reportern brukar en namnskylt med reporterns namn 

visas. På slutet av inslaget så visas en skylt med namn på fotograf och redigerare. På TV4:s 



 48

lokala nyhetsstationer måste alla som är anställda som nyhetsreporter kunna 

videoreporteryrket. Alla måste vara reportrar som kan filma och redigera. Syftet är att 

effektivisera arbetsprocessen så att en person kan göra allt. Jag har studerat grafikskyltarna 

och undersökt hur ofta det verkligen är en och samma person som gör ett eget inslag och 

jämfört nyhetsstationerna med varandra. TV4 Luleå har överlägset flest som är videoreportrar 

i sina inslag. Av alla sändningar som jag har studerat så är det videoreportrar i samtliga inslag. 

Inte vid något tillfälle så har en reporter haft hjälp av en fotograf. TV4 Malmö har få 

videoreportrar i sina inslag, vid fyra inslag så har de videoreportrar. De är ofta både reporter 

och fotograf som gör inslag. Vid ett tillfälle så har de även 3 personer som har gjort ett inslag, 

reporter, fotograf och redigerare. TV4 Göteborg har videoreporter i fem inslag, resterande är 

en fotograf med och spelar in. Vid ett inslag den 15/4 så finns det inga namnskyltar med alls. 

Detta inslag har 4 intervjupersoner och ingen har namnskylt. Det påverkar inslaget negativt 

eftersom tittarna inte förstår i vilket sammanhang dessa personer uttalar sig i. Kommer 

personen till tals utifrån sin yrkesroll eller som privatperson? Detta måste framgå för tittaren 

eftersom det blir svårt att förstå nyhet när man inte vet vilken roll/yrke intervjupersonen har. I 

detta inslag finns heller inga namnskyltar på dem som har gjort inslaget. TV4 Karlstad 

använder sig av att skriva reportage i slutet av inslaget. Det brukar stå foto och redigering på 

slutet men TV4 Karlstad skriver att det är ett reportage och personen som har gjort reportaget. 

TV4 Karlstad skriver även dem ibland foto och redigering men vid fem tillfällen så skriver 

dem reportage. Detta är något speciellt för denna nyhetsstation. Jag har sett det vid ett tillfälle 

i TV4 Malmö men inte i någon av de andra nyhetssändningarna. När det står reportage i TV4 

Karlstad så står det bara en person så då blir det samma innebörd som en videoreporters jobb. 

TV4 Stockholm har endast videoreporter vid två tillfällen. Dock har TV4 Stockholm inte 

alltid någon namnskylt på dem som har gjort inslaget. Oftast så är det en namnskylt på 

reportern men namnskylt på fotograf och redigerar visas sällan. Därför är det svårt att komma 

fram till om TV4 Stockholm har många videoreportrar eller inte.   

 

6.3.3 Ålder 
 
Jag har studerat åldern på samtliga intervjupersoner i alla fyra nyhetssändningar. Nedan syns 

antalet av varje intervjuperson i respektive ålder. Jag har lagt ihop antalet personer i 

respektive ålder för varje station.  
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             Stockholm      Malmö       Göteborg      Luleå      Karlstad      Totalt 
 

Ålder 

1. Barn under 12 år            1       1   

2. 13-18                     6                 2         8 

3. 19-34                8                     5                 8               5         3       29 

4. 35-49                13                   10                14              16        10       63 

5. 50-64                10                   12                 8               5          5       40 

6. 65+                 1                   1                               2 

 
 
I procent så ser fördelningen ut så sär för de olika åldersgrupperna. Detta är alla 

nyhetsstationer tillsammans.  

 

Ålder 

1. Barn under 12 år 0,7                            

2. 13-18  5,6 procent                     

3. 19-34  20 procent 

4. 35-49                 44 procent 

5. 50-64     28              

6. 65+                        0,7                   
 
Den tidigare forskningen i ämnet kom fram till att den vanligaste åldern som representerades 

var medelålders, 36 till 65 år, hela 72 procent. Detta stämmer även det överens med min 

studie av TV4 nyheternas lokalstationer. Där är siffran exakt samma, 72 procent av dem som 

kommer till tals är mellan 35 och 64 år. Den tidigare forskningen visar att de mellan 19 till 35 

år kommer till tals i 18 procent av fallen och min studie visar liknande, 20 procent. De som 

skiljer sig mest åt mellan min studie och den tidigare forskningen är åldergruppen 65 +. I den 

tidigare forskningen så kom den äldre åldersgruppen till tals i 7 procent av fallen medan min 

undersökning visar att de endast kommer till tals i 0,7 procent av fallen. Endast vid två 

tillfällen på alla dessa fem nyhetsstationers fyra sändningar så förekommer personer som är 

äldre än 65 år. Det visar också på vilken roll de äldre får spegla i samhället. Alla åldrar borde 

ju representeras, alla är lika viktiga i samhället. Men det finns lite av en mentalitet i Sverige 

där gamla underrepresenteras, vilket även syns i andra länder. De äldre är i minoritet i TV4:s 
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nyhetssändningar. Däremot visar min undersökning att fler barn kommer till tals än den 

tidigare forskningen visar.    

 
Om man jämför de olika stationerna så ser man skillnad mellan dem vad gäller 

åldersgrupperna. TV4 Luleå är den station som har flest representerade i åldern 35 till 49 

medan TV4 Malmö är den station som representerar flest i åldern 50 till 64 år. Det är de 

åldersgrupperna som är mest förekommande i nyhetssändningarna. Barn under 12 år och de 

över 65 år har en väldigt låg representation i TV4 nyheterna. Den station som har störst 

spridning är TV4 Malmö. De har med personer från alla åldrar förutom barn under 12 år och 

visar därmed störst mångfald vad gäller åldrar. Det som jag också har kommit fram till är att 

de som är i åldern 50 till 64 oftast är män. Totalt så är det 40 styckena som är i åldern 50 till 

64 i dessa fyra sändningar från alla fem stationer. Av dem 40 så är endast 4 kvinnor.  

 
6.3.4 Position/yrke 
 
Den tidigare forskningen visar att var fjärde person som är med i ett inslag är en privatperson 

som intervjuats på gator och torg eller som är vittne eller drabbad av något. Lika många är 

politiker som intervjuats. Enligt min analys så finns politiker representerade i alla stationers 

sändningar men antalet varierar stort mellan stationerna. TV4 Stockholm är den nyhetsstation 

som har med flest politiker. TV4 Stockholm har sammanlagt på de fyra sändningarna med 11 

politiker medan TV4 Luleå sammanlagt har med 2 politiker. När man lägger ihop alla fyra 

sändningar för TV4 Stockholm så är en tredje del som intervjuas politiker, vilket är mer än 

forskningen visar. Men forskningen har inte tagit hänsyn till vissa lokala nyhetsredaktioner 

utan tittat på Sverige som helhet. Stockholm är huvudstaden där besluten tas, politikerna finns 

nära till hands och nyhetsredaktionen ligger nära där beslutfattandet görs och kan därför vara 

en anledning till att TV4 Stockholm är den station där flest politiker intervjuas. TV4 Karlstad 

har betydligt färre politiker med i sina nyhetssändningar, mindre än var femte är politiker i 

deras nyheter. TV4 Göteborg har en femtedel politiker med i deras nyhetssändningar. TV4 

Luleå är den nyhetsstation som har minst politiker representerade, mindre än var tionde som 

kommer till tals är politiker. TV4 Malmö intervjuar politiker mer än vart tionde av gångerna. 

Det är en variation av antalet politiker som kommer till tals på stationerna runt om i Sverige. 

TV4 Stockholm och TV4 Göteborg intervjuas flest politiker och det kan ha att göra med att 

det är Sveriges största och näst största stad. Malmö är Sveriges tredje största stad och hamnar 

också på tredje plats vad gäller hur många politiker som intervjuas. Sedan kommer Karlstad 
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och sist Luleå som också är den minsta staden av dessa fem. Alltså har stadens storlek och 

befolkning att göra med hur många politiker som intervjuas.   

 
Forskningen visar att män främst kommer till tals i intervjuer då det gäller ”hårda nyheter” så 

som allmänpolitik, kriminalvård, näringsliv och arbetsmarknad. Detta känns igen i min 

analys. I TV4 Stockholm så är 8 av de totalt 11 politikerna som intervjuas under de fyra 

sändningarna män. I TV4 Karlstad så är alla politiker som intervjuas män. TV4 Göteborg har 

större representation av kvinnliga politiker, där 4 av 6 är kvinnor. I TV4 Luleå så är de två 

politiker som intervjuas båda män och i TV4 Malmö är tre av fyra politiker män. Enligt den 

tidigare forskningen som är gjord får kvinnor uttala sig i mjuka frågor så som vård, skola och 

omsorg. Kvinnor kommer också oftare till tals som privatpersoner och som representant för 

allmänheten. 

 

Min analys stämmer överens med den tidigare forskningen om att killar kommer till tals då 

det gäller kriminalvård och näringsliv. Alla poliser som får uttala sig är män. Dessutom är 

männen överrepresenterade vad gäller sport. Klubbdirektörer, sportchefer, tränare och spelare 

är män. Det förstärker verkligen stereotypbilden av att män är dem som ”kan och utövar” 

sport.  Vid två tillfällen är kvinnor med. En gång intervjuas två kvinnliga boxare vid en 

boxningstävling, en annan gång intervjuas en ung kvinnlig fotbollspelare. Det inslaget handlar 

om att ett damfotbollslag i Malmö som har spelat in en musikvideo med sminkade och 

lättklädda bilder på tjejerna för att locka publik till matcherna. Det inslaget går verkligen att 

diskutera utifrån ett genusperspektiv. Ska tjejer behöva modellera och vara snygga för att 

locka publik till tjejfotbollen?  

 

I min analys syns en stor representation av kvinnor inom vård, skola och omsorg. I de 

sändningar som jag har tittat på så är yrkena lärare, rektor gynekolog, pedagog, 

socialsekreterare alla kvinnor. Endast vid ett tillfälle så kommer en man till tals inom vård och 

omsorg, då är det en manlig överläkare.  
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Så här ser fördelningen ut av privatpersoner som representerar allmänheten i intervju för 

respektive nyhetsstation, sammanlagt på alla fyra nyhetssändningar: 

  Antal kvinnor Antal män  Totalt 

TV4 Stockholm  2  3  5 

TV4 Malmö   8  5  13 

TV4 Göteborg  3  8                                          11 

TV4 Luleå   4  5   9 

TV4 Karlstad  2  0                        2 

 

Även här finns det stora skillnader mellan nyhetsstationerna. Flest privatpersoner har TV4 

Malmö och minst har TV4 Karlstad. Sammanlagt så har TV4 Stockholm 15 procent 

privatpersoner med i sina sändningar, TV4 Malmö har 38 procent, TV4 Göteborg 34 procent, 

TV4 Luleå 33 procent och TV4 Karlstad 11 procent. Så ser fördelningen ut för respektive 

nyhetsstation men om man lägger ihop alla fem nyhetsstationer och tar fram ett genomsnitt 

för dem på hur många privatpersoner som kommer till tals så är siffran 28 procent. 

Könet på privatpersonerna varierar. Att kvinnorna oftare ska komma till tals än män när det 

gäller privatpersoner stämmer inte överens med min analys. Jag har kommit fram till att det 

lika ofta är män som kommer till tals som kvinnor, 52,5 procent respektive 47,5 procent.  

Granskningsnämndens rapport från 2004 som är presenterad i den tidigare forskningen visar 

att var fjärde person som är med i ett inslag är en privatperson som intervjuats. Min 

undersökning visar på liknande uppgifter.  

 

En trend som syns i TV4 Stockholm är att många forskare intervjuas. Det är medieforskare, 

trafikmiljöforskare och en lektor i forskningsteknik. Detta syns inte lika tydligt i de andra 

nyhetsstationerna. TV4 Göteborg intervjuar många poliser, betydligt fler än de andra 

nyhetsstationerna.  

 
6.3.5 Offer 
 
I Television monitoring guide fyller man i om intervjupersonerna kommer till tals i egenskap 

av offer i något sammanhang. Jag har kommit fram till att det inte är ofta som dessa kommer 

till tals, endast vid två tillfällen av alla sändningar och alla nyhetsstationer som jag har 

analyserat. TV4 Karlstad har ett ”offer” med i sina sändningar, den personen är offer för 

psykisk ohälsa. TV4 Malmö har med en person som har blivit lurad på pengar av ett företag. 

Visst kan man även se arbetslösa som offer för den svåra arbetsmarknaden men det är något 
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som jag inte har valt att ta med här. Det finns inte med några offer som har blivit 

misshandlade eller utsatts för fysiskt våld som man ofta tänker på när man hör ordet offer.  

 

6.3.6 Etnicitet  
 

Personer med utländsk bakgrund syns väldigt sällan i TV4 Nyheterna, inte bara TV4 utan 

även i andra kanaler. Jag har kommit fram till att det är väldigt få personer med utländsk 

bakgrund som kommer till tals i TV4:s lokala nyheter och det är skillnad mellan de olika 

stationerna. Så här ser fördelningen ut på vardera nyhetsstationen sammanlagt på alla fyra 

sändningar.  

 
Antal personer med utländsk bakgrund och utländska sammanlagt på de fyra sändningarna.  
 
 
             Antal personer med utländsk bakgrund      Utländsk 
 
TV4 Stockholm  2 
 
TV4 Malmö  11 
 
TV4 Göteborg 3            1 
 
TV4 Luleå               1 
 
TV4 Karlstad  
 
Tio procent av dem som totalt kommer till tals har utländsk bakgrund, 1,4 procent är 

utländska studerat på alla nyhetsstationerna tillsammans. Det finns en del skillnader mellan 

stationerna. TV4 Karlstad har varken personer med utländsk bakgrund eller utländska 

representerade i sina sändningar. TV4 Luleå har inte heller någon intervjuperson med 

utländsk bakgrund, dock en utländsk person. TV4 Malmö däremot har betydligt fler. De har 

11 personer med utländsk bakgrund som får komma till tals. Detta har sannolikt att göra med 

att Malmö har en stor andel personer som är födda utomlands. Bland malmöborna finns 

personer från mer än 170 olika länder och vartannat barn som föds har minst en utlandsfödd 

förälder. Totalt har 28% av Malmös befolkning sin födelseort utanför Sverige55. Malmö är 

den stad som har mest utrikes födda i Sverige. I Stockholm är 21 procent utrikesfödda56. 

Samma siffra är det i Göteborg57. Med utrikesfödda räknas bara de som inte är födda i Sverige 

                                                 
55 www.malmo.se 
56 www.usk.stockholm.se 
57 Kontakt på Göteborg kommun 

http://www.malmo.se
http://www.usk.stockholm.se
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men när man tittar på utländsk bakgrund så räknas även de som är födda i Sverige men har en 

förälder som är född utomlands. Alltså blir siffran för utländsk bakgrund större än siffran för 

utrikesfödda. I Luleå och Karlstad där minst personer med utländsk bakgrund representeras 

har även minst personer med utländsk bakgrund i befolkningen. I Luleå så är 8,4 procent av 

befolkningen utrikesfödda58 och i Karlstad så är siffran 9,4 procent59.  

 

Av dem med utländsk bakgrund som har kommit till tals har varierande yrken, bland annat 

medieforskare, pedagog och ordförande i Rosengårds stadsfullmäktige. Men ofta kommer 

personer med utländsk bakgrund till tals som drabbade eller utsatta av ett samhällsproblem. I 

min analys så intervjuas de i samband med arbetslöshet. Flera boende i Rosengård i Malmö 

och Bergsjön i Göteborg yttrar sig om integrationspolitiken och om slitna bostäder som 

kanske kommer att rivas. Fyra elever intervjuas på Johannesskolan i Malmö om vad de tycker 

om förslaget att elever ska kunna bli avstänga från skolan. De två gånger då en utlänning har 

fått uttala sig är en boxare från Indien som är i Göteborg för att tävla och en man från 

Tyskland som är på besök i Luleå som cyklar världen runt för att samla ihop pengar till 

världens barn.  

 
6.4 Programledarna 
 
6.4.1 Kön och ålder  
 
 
När jag har studerat programledarna i nyhetssändningar så har jag kommit fram till att 

kvinnorna är överrepresenterade. På de 20 sändningar som jag har tittat på så är 15 kvinnor 

och 5 män. TV4 Malmö och TV4 Göteborg har bara kvinnor i sina sändningar. TV4 

Stockholm har två kvinnor och två män, samma är det i TV4 Luleå. TV4 Karlstad har tre 

kvinnliga programledare och en manlig. Åldern på programledarna är samma. Alla är runt 22 

till 35 år, de flesta är i 27-års ålder. Detta är såklart en tolkningsfråga eftersom jag inte vet 

säkert hur gamla de är men jag har gått på mitt synintryck. Det är alltså ingen mångfald vad 

gäller åldern på programledarna. Eftersom den huvudsakliga målgruppen för TV4 är tittare i 

30-års ålder så har de medvetet valt att ha nyhetsuppläsare i samma ålder. Tittar man på SVT 

så har de en större åldersbredd. De har många äldre nyhetsankare i 50-års ålder, detta syns 

inte alls lika ofta i TV4, speciellt inte i TV4:s lokalnyheter.  

 

                                                 
58 Kontakt på Luleå kommun  
59 www.karlstad.se 

http://www.karlstad.se
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6.4.2 Klädsel 

 

Som forskningen visar så finns det en viss norm för hur man ska klä sig som programledare. 

Det är ofta en strikt klädstil med dräkt och kavaj. Detta är något som jag har sett i min 

undersökning. Alla män har kavaj på sig i alla nyhetssändningar som jag har studerat. 

Kvinnorna har oftast kavaj. Vid två tillfällen har programledare på TV4 Malmö kofta på sig 

istället för kavaj. Vid ett tillfälle så har en programledare på TV4 Stockholm en glansig blus. 

Men för det mesta bär alla programledare kavaj med antingen linne eller blus under. Smycken 

är också vanligt förekommande, stora örhängen och pärlhalsband är populärt.  

 

Utseendet är prioriterat i TV4 Nyheterna. Alla ser mycket bra ut. Alla är sminkade, vissa mer 

än andra men utan smink så ser man väldigt blek ut i TV. Även männen är sminkade med 

puder för att det inte ska blänka i ansiktet.  

 

6.4.3 Programledarnas framtoning  
 
Jag kommer att ta upp om jag märkt något särskilt i framtoningen eller kroppsspråket. Annat 

förutsett att programledaren är professionell och inte utmärker sig på något speciellt sätt. De 

flesta programledare ger ett självsäkert intryck men vissa mer än andra. En av TV4 Malmös 

kvinnliga programledare pratar lågt och ganska försiktigt, hon ser nästan lite rädd ut. Den 

största kontrasten till henne är en kvinnlig programledare på TV4 Stockholm som har en 

väldigt starkt röst och hon har mycket pondus. Det påverkar vilken stämning det blir på 

nyhetssändningen. Men en annan kvinnlig programledare på TV4 Malmö har mer pondus och 

ger ett säkrare intryck. Hon har en stark röst och även en väldigt grov skånsk dialekt. Hon är 

den som har mest grov dialekt sett till alla nyhetssändningar jag har studerat. De andra låter 

väldigt neutrala.  

 

Vad gäller kroppsspråket så sitter nyhetsuppläsaren still och gestikulerar inte så mycket med 

armarna. Vissa rör huvudet mer än andra men oftast så blir det väldigt få rörelser. Men vid en 

av TV4 Luleås nyhetssändningar så var det en manlig programledare som gestikulerade 

tydligt med handen vilket är ovanligt. När han skulle betona ett ord i en mening så tog han 

fram hela armen och gjorde en gest till kameran. Denna programledare ser även lite osäker ut 

och det känns som han är ganska ny som programledare.  
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Framför sig på bordet så har programledaren en bunt med papper där texterna till manuset 

står. Programledaren läser inte ur dessa utan använder sig utav promptern. Vissa 

programledare tittar rakt fram i kameran efter inslag och telegram medan vissa tittar ner i 

papperna som en gest att det är byte av ämne. Ibland kan programledaren både titta in i 

kameran och i papperna efter inslag i en och samma nyhetssändning.  

 
6.5 Bildspråket 
  
Enligt TV4 Sveriges nyhetspolicy så är rörliga bilder det viktigaste verktyget. Bilder är det 

viktigaste i TV mediet. Det jag har kommit fram till i min undersökning är att alla 

nyhetsstationer använder sig av typiska ”nyhetsbilder”. Det är enkla bilder på händelser, 

platser eller personer. Ofta är det bilder på den intervjuade när han/ hon sitter vid sitt 

skrivbord och bläddrar i papper. Dessa bilder används ofta när det inte finns andra bra bilder 

som handlar om själva ämnet. Sådana bilder förekommer i alla sändningar som jag har 

studerat. Det förekommer också ofta bilder när intervjupersonen går förbi kameran. Alla dessa 

bilder är regisserade av fotografen. Det är mycket regi i nyhetsbilderna, något som man som 

tittare inte tänker på. Det skulle ju inte vara särskilt troligt att just då man sätter på kameran så 

går intervjupersonen förbi, utan det är planerat i förväg. Även bilder på fötter som går förbi 

kameran och bilder på folk som går på stan är vanligt, dessa kallas för genrebilder och är 

sådana bilder som kan klippas in i nästan vilket inslag som helst. Vanligt förekommande är 

bilder på byggnader och skyltar som finns på byggnader.  

 

Kamerarörelser som tilt, panorering och zoom används emellanåt i nyhetssändningarna. Detta 

för att skapa mer dynamik i bilderna och få en känsla av att det händer något i bilderna. Vissa 

nyhetsstationer använder det oftare än andra. TV4 Karlstad är den nyhetsstation som använder 

sig mest av kamerarörelser och då flest panoreringar. TV4 Göteborg och TV4 Luleå har även 

de många kamerarörelser. TV4 Luleå använder sig av flest zoomningar av alla stationer. TV4 

Göteborg filmar flera gånger med handkamera vilket gör att det naturligt blir en 

kamerarörelse, med stativ blir bilden statisk. TV4 Göteborg är den enda nyhetsstationen som 

använder sig av handkamera på de sändningar som jag har undersökt. Vid ett tillfälle så 

används även handkamera när det är en ensam videoreporter. Om man har handkamera brukar 

det alltid vara en fotograf och en reporter men vid detta tillfälle så har han intervjuat samtidigt 

som han har filmat. Detta syns på bilderna då de var skakiga, detta bekräftades på slutet av 

namnskylten som visade att fotograf och reporter var samma person. En huvudregel är att 

använda stativ när man filmar klippbilder och när man som reporter själv är ute på plats så bör 
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stativ alltid användas vid intervjuer. TV4 Stockholm och TV4 Malmö är de nyhetsstationer 

som har minst kamerarörelser.  

 

6.5.1 Bildkomposition 

 

Ofta används tredjedelsregeln i bildkompositionen i de nyhetssändningar som jag har 

undersökt. Om man placerar intervjupersonen till vänster eller till höger i bild varierar och om 

man har fler personer som kommer till tals så brukar man ofta varva och ha varannan från 

vänster och höger. Om det är en konflikt med till exempel politiker som har olika åsikter så 

filmar man dem oftast från olika håll. I bild blir det som att de tittar mot varandra vilket ger en 

känsla av konflikt. 

 

Nedan syns ett mycket bra exempel på en lyckad bildkomposition som följer det gyllene 

snittet. Bilden är tagen från TV4 Malmö nyhetssändning och mannen på bilden är vd för 

Islam center i Malmö. Personens ögon ligger på tredjedelslinjen. Den här bilden är också ett 

bra exempel på bra djup i bilden. Bakgrunden är viktig för att få en bra bild och djup är viktigt 

när man komponerar en bild. Att intervjua en person mot en vägg skulle bli väldigt platt och 

dessutom tråkigt att titta på. Den här bilden har även bra ljus i sig. Intervjupersonen är bra 

upplyst i ansiktet och det finns ljus i bakgrunden. 
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Nedan visas ett exempel på bildkomposition då man inte har följt det gyllene snittet. Det är 

för mycket luft ovanför huvudet och dessutom är det är för lite luft till höger om honom. Det 

ser ut som han står nere i högra hörnet, detta får honom att se ut att vara maktlös. Hans ögon 

ligger på mittenlinjen vilket det inte ska om man ska följa de givna reglerna.  

 

 
 

6.5.2 Studiobilden  
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Studiobilden är den samma för alla nyhetsstationer. Alla har en plasmaskärm och bakgrunden 

är den samma. Men bildutsnittet skiljer sig en del. TV4 Stockholm har en tajtare bild på 

programledaren än resterande nyhetsstationer. I TV4 Stockholm syns inte den svarta bågen 

som syns ovan i bild.  

 

I forskningen så skrivs det att det är ofta är en arbetande redaktion i bakgrunden bakom 

programledaren. Detta är något som inte syns i TV4 nyheternas lokala stationer. Här är det 

plasmaskärmen som får tillföra något ytterligare till bilden. Den skapar djup och visar vad det 

kommande inslaget ska handla om. Bilden som hamnar i plasmaskärmen väljs ut av reportern. 

Det är lättare för reportern att välja en passande bild eftersom han/hon vet vad det finns för 

material att välja bland. Ofta så väljs en bild från inslaget till plasmaskärmen. Jag har studerat 

hur ofta man väljer en bild från inslaget och hur ofta det blir en annan ny bild. TV4 Göteborg 

är den station som flest gånger använder en plasmabild från inslaget. TV4 Malmö har flest 

bilder som inte finns med i inslaget. TV4 Karlstad har vid flera tillfällen ingen plasmabild 

innan inslag. Detta förekommer i de andra stationernas sändningar också men mest 

förekommande är det i TV4 karlstad. TV4 Göteborg, TV4 Malmö och TV4 Karlstad har alla 

en plasmabild som är den första bilden i inslaget, det är alltså samma bild i plasmaskärmen 

som första bilden i inslaget. TV4 Luleå har däremot slutbilden i inslaget i plasmaskärmen vid 

två tillfällen. TV4 Stockholm har vid lika många tillfällen plasmabilder från inslag som 

plasmabilder som inte finns med i inslag.  

 

Slutbilden är viktig i inslaget eftersom det är den sista bilden och den bilden som lämnar 

tittarens intryck av inslaget. Slutbilden och även startbilden är något som man som fotograf 

planerar innan. Det jag har sett i min undersökning är att flera slutbilder är symboliska. Vid 

två tillfällen så har slutbilden varit en bild på himlen. I ett inslag som TV4 Göteborg hade den 

16/3 så var slutbilden en vit fågel som flög på himlen. Inslaget handlade om försvunna 

personer som polisen söker, det är ett tungt inslag och genom att ha denna slutbild kontrar 

man det tunga med att ha en bild som symboliserar hopp och frihet. TV4 Malmö har vid ett 

sportinslag en slutbild där en boll rullar mot kameran som står på marken, bollen stannar 

precis framför kameran. Detta är en bild som kan kräva några omtagningar för att få den att 

stanna precis där. TV4 Stockholm har även dem en genomtänkt slutbild. Det är en bild på en 

röd liten skylt utanför en persons arbetsrum. Den lyser i rött och det syns att det står att 

personen är upptagen. Sedan släcks denna och det visar att samtalet inne på rummet är 

avslutat vilket symboliserar att inslaget är avslutat. TV4 Malmö har en slutbild på ljus som 
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brinner i en ljusstake i en kyrka, en närbild. Sedan blir den bilden oskarp, man går från fokus 

till O-fokus. Detta är vanligt att man i slutbilder går från skärpa till oskärpa. Den suddiga 

bilden symboliserar att inslaget är slut. Suddiga bilder kan även användas när man filmar en 

person som man inte vill avslöja vem den är. Suddiga bilder är även vanligt vid tabubelagda 

ämnen som sexbrott och våldsbrott. Om man filmar en person på gatan och inte gör den 

suddig så kan man koppla denna person till inslaget och då kan tittaren tro att den personen 

förknippas med det negativa ämnet.  

 

Det finns ingen större skillnad i redigering mellan de olika nyhetsstationerna vad gäller hur 

länge man låter bilderna visas i inslagen. De flest bilder visas i cirka 4-5 sekunder innan man 

byter till nästa bild. Däremot använder vissa stationer en så kallad ”fade”. Det är något som 

man lägger in i redigeringen som läggs mellan de olika bildklippen för att få en mjukare 

övergång. Detta har jag sett i min underökning i TV4 Stockholm och TV4 Karlstad.  

 
6.5.3 Grafik 
 
Typografin på grafiken på de olika nyhetsstationerna är densamma. I början av varje sändning 

så visas en namnskylt på programledaren. Där står namnet på programledaren och namnet på 

stationen man arbetar på, som till exempel TV4 Nyheterna Malmö. Namnet på stationen står 

med på samtliga programledares namnskyltar dock inte på TV4 Stockholm, där står endast 

namnet på programledaren. Detta känns igen på reportrarnas namnskyltar. På reporterns 

namnskylt så står även stationsnamnet med men inte på TV4 Stockholm. På slutet av 

sändningen visas alltid en sluttext skylt med och musikvinjett till. Där står redaktören och den 

ansvarige utgivarens namn. Denna sluttext och bakgrund har skilt sig åt mellan de olika 

nyhetsstationerna. TV4 Stockholm, TV4 Malmö och TV4 Luleå har samma svart/röda 

bakgrund med svarta och röda cirklar på. TV4 Göteborg och Karlstad har röd/vit bakgrund 

med två vita linjer på. Men när jag har tittat på sändningar vid senare datum än de fyra 

datumen som jag undersöker så har även de två senare övergått så de har samma som de andra 

nyhetsstationerna. 
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7. Slutdiskussion  
 
Jag har kommit fram till många olika resultat i min uppsats och sett både likheter och 

skillnader mellan nyhetsstationerna. Vad gäller intervjupersoner så visar mitt resultat att män 

är de som är överrepresenterade på samtliga fem nyhetsstationerna som jag har undersökt och 

troligt är att det ser liknande ut för resten av TV4:s nyhetssändningar. 37 procent som 

kommer till tals är kvinnor, 63 procent är män. Det finns här skillnader mellan 

nyhetsstationerna, TV4 Malmö har 47 procent kvinnor som kommer till tals medan TV4 

Luleå har 29 procent. Det är en ganska stor skillnad som är svår att förklara. Det kan vara så 

att TV4 Malmö arbetar utifrån att få en större representation av kvinnor i sina sändningar.  

En studie gjord på TV4 nyheternas nationella program visar att 26 procent är kvinnor och 74 

procent är män av dem som kommer till tals i nyheterna, denna undersökning är gjord mellan 

1991 och 2001. En senare undersökning av granskningsnämnden från 2004 visar att en 

tredjedel som intervjuas är kvinnor, det har alltså skett en ökning från en fjärde del till en 

tredjedel på några år. Och med min underökning så kan man se att utvecklingen har gått 

framåt ytterligare. Det är fortfarande männen som är överrepresenterade i nyheterna men 

enligt undersökningen så verkar det som att utvecklingen är på väg i rätt riktning.  

 

Att flest män är överrepresenterade i nyheterna är inget man alltid kan skylla på de enskilda  

reportrarna. Det är ofta bråttom när man ska få tag på intervjupersoner och man intervjuar de 

som är kunniga i ämnet och de som är anställda som chef på ett visst företag till exempel. 

Chefer och vd är ofta män, detta gör det svårt för reportrarna. Man måste ju hela tiden 

intervjua den bästa för ämnet och inte avgörande om det är en man eller kvinna. Det är hela 

samhällsstrukturen som spelar in här, män har fler maktpositioner i samhället vilket i allra 

högsta grad påverkar nyheterna. För att helt få det jämlikt mellan män och kvinnor i form av 

intervjupersoner så tror jag att samhället också måste ändras. Det kan inte bara ligga på 

reportrarnas ansvar att se till att både män och kvinnor kommer till tals lika mycket men det 

bör ändå finnas en medvetenhet hos reportrarna om hur fördelningen på intervjupersonerna 

ser ut. TV4:s reportrar är medvetna om att kanalen vill ha så stor mångfald som möjligt vad 

gäller olika kön. Nyheterna är på ett sätt en spegel av samhället, nyheterna präglas av vad som 

händer och följer med i samhällsutvecklingen. Ett tydligt exempel på det är att man har börjat 

rapportera mycket om miljö och klimatfrågor. 7 procent av alla nyheter som tas upp handlar 

om detta ämne, en siffra som inte hade varit lika hög för bara några år sen. Miljö och klimat 

har blivit en trendfråga och något som har uppmärksammats de senaste åren och min 
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undersökning visar att det är något nyheterna har anammat. Nyheterna styrs hela tiden av 

trender och följer det som är aktuellt just då. I val av nyheter så är ämnen som handlar om 

samhällsutveckling vanligast och våldsbrott är näst vanligast. Även positiva nyheter som 

konst, underhållning och teater har visat sig vara en populär nyhet, något som förvånar mig 

något. Detta har troligtvis att göra med att det är lokala nyheter. Riksnyheter har ofta flest 

negativa nyheter, de måste prioritera sin sändningstid med viktiga händelser för att täcka hela 

landet. Jag kan alltså konstatera att det är fler positiva nyheter i de lokala nyheterna. Där är 

det inte lika mycket viktiga händelser att rapportera om så det finns utrymme med ett glatt och 

lättsamt inslag på slutet, vilket jag också tycker är roligt. Varför bara rapportera om hemska 

händelser och negativa nyheter? Tittare behöver något komplement till detta, vilket kan 

påverka oss på ett positivt sätt. Jag har i min undersökning sett en skillnad mellan 

nyhetsstationerna vad gäller glada nyheter på slutet. TV4 Stockholm har inga positiva inslag 

på slutet som resten av stationerna har. Detta kan ha att göra med att Stockholm är 

huvudstaden och att det alltid händer något där. Där sitter de politiska beslutsfattarna och det 

finns många viktiga nyheter att rapportera om. TV4 Stockholm är även dem som har flest 

politiker med i sina inslag. En tredje del av alla TV4 Stockholms intervjupersoner är politiker 

och de flesta av dessa är män.  

 

Mitt resultat visar att personer med utländsk bakgrund sällan får komma till tals i TV4 

nyheternas lokalstationer men det varierar mellan stationerna. TV4 Malmö har 11 personer 

med utländsk bakgrund med i sina fyra sändningar som jag har undersökt medan TV4 

Karlstad inte har någon. Detta beror självklart på hur många personer med utländsk bakgrund 

som bor i städerna. I Malmö är 28 procent utrikesfödda medan Karlstad har en siffra på 9,4. 

Detta visar även det att nyheterna är en spegling av verkligheten/samhället. Malmö har flest 

utrikesfödda personer och det spelar såklart in på nyheterna. Men trots att TV4 Malmö har 

flest personer med utländsk bakgrund så är dem med utländsk bakgrund ändå kraftigt 

underrepresenterade i nyheterna. Om nyheterna skulle vara en spegling av samhället fullt ut så 

hade representationen av personer med utländsk bakgrund varit mycket större. Man kan 

dessutom säga att nyheterna påverkar samhället och inte bara tvärt om. Det nyhetsförmedlarna 

rapporterar om påverkar helt klart samhället. Eftersom det är nyheterna som rapporterar om 

politiska beslut så påverkas tittarna och beslutsfattarna av det nyheterna sänder ut. Nyheterna 

och samhället påverkar alltså varandra och går hand i hand, de är alltså beroende av varandra. 

Om inte nyheterna rapporterar om det som händer får inte samhället någon information. 



 63

Politikerna når ut med sitt budskap via medierna och medierna vill ha med politik för att 

kunna informera och locka tittarna.  

 

TV4 Sveriges nyhetspolicy tar inte upp något om vilka man väljer som intervjuperson. Den 

innehåller inget om att försöka få med fler kvinnor eller personer med utländsk bakgrund. Det 

måste alltså vara ett medvetet val som TV4 inte väljer att prioritera. Det enda policyn tar upp 

om intervjupersoner är att det är viktigt att ha med ett ”case” alltså någon som är drabbad eller 

berörd av något.  

 

Det finns en del likheter vad gäller strukturen på nyhetssändningarna, de flesta har tre inslag 

per sändning varvat med telegram. Men alla stationerna har något som är unikt i deras 

uppbyggnad av sändningarna. Det som skiljer sig är att TV4 Karlstad och TV4 Göteborg har 

löp. Jag anser att löp är bra att ha för att locka in tittaren till sändningen. Anledningen att 

dessa nyhetsstationer har löp tror jag har att göra med att de inte har hunnit ändra detta än i 

och med omorganisationen. Jag vet att TV4 Luleå hade löp på sina sändningar förut. 

Dessutom syns den gamla strukturen på TV4 Göteborg och TV4 Göteborg på sluttexten på 

slutet av sändningen, de har en annan grafik och färg på slutet än resterande stationer. Men 

när jag har tittat på sändningarna från dessa stationer nu så har de ändrat grafiken på slutet så 

att den är likadan som de andra stationerna. Något som sticker ut från sändningarnas upplägg 

och struktur på sändningarna är TV4 Stockholms sändning den 20/3, då har de fyra telegram i 

rad efter varandra. Detta är mycket ovanligt. Ofta finns en strävan av att få så stor dynamik 

och variation som möjligt i sändningen för att få tittaren att stanna kvar och titta. Det kan lätt 

bli tråkigt att bara titta på programledaren utan några inslag emellan men som tur så var tre av 

dessa fyra telegram bildsatta telegram. Bilder till telegrammen tillför något extra jämfört med 

att bara behöva titta på programledaren.  

 
Vad gäller programledarna så är det många likheter mellan nyhetsstationerna. De flesta är 

unga kvinnor som ser bra ut och har snygga och strikta kläder. Alla är sminkade och det känns 

som ett krav hos TV4 att alla som representerar kanalen måste vara ”snygga”. Något som 

också är lika mellan nyhetsstationerna är att de alla har en känsla för kairos, situationskänslan. 

När det är en allvarlig nyhet så märks detta på uppträdandet och tonläget. Alla ser glada ut när 

de presenterar de glada och lättsamma nyheterna på slutet av sändningen.     
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Den tidigare forskningen visar att nyhetssändningar ökar samtidigt som sändningstiden 

minskar, detta är något som märks på lokalstationerna. På TV4 Luleå så ska huvudsändningen 

kortas med någon minut i sommar och dessutom ska morgonsändningarna helt tas bort. Detta 

för att spara in på pengar i den rådande finanskrisen. TV4 har klarat sig bra under krisen och 

gör denna åtgärd mest för att förebygga. Genom att ha kortare sändningstider så behövs inte 

lika mycket personal och man sparar in pengar. En kortare sändningstid ger inte lika stor 

kontinuitet och jag tror att tittarna kan uppleva att sändningen blir stressig när den är så pass 

kort. Man hinner inte ha lika långa inslag vilket gör att man inte kan fördjupa dessa inslag. 

Det blir mest rapporter och inte samma känsla i inslagen. Om finanskrisen förvärras kommer 

sändningstiden att kortas ännu mer då? Eller kommer man att behöva ta bort vissa sändningar 

helt? Kan detta hota TV4:s lokala nyheters framtid? Om det inte finns pengar så kommer man 

att behöva skära ned någonstans och det görs då på de lokala nyheterna och inte på 

riksnyheterna. TV-lokalnyheternas framtid är dock svår att förutspå. Så länge det finns 

resurser och ekonomi så kommer de att kunna leva kvar. Den lokala publiken kommer alltid 

att vara intresserad av vad som händer på hemmaplan och det som händer nära, det är också 

det som är lokalnyheternas charm. 

 

Jag tycker att det märks att alla stationer har samma policy. Det syns i nyheterna och speciellt 

i det man som redaktör väljer att göra nyheter om. Det märks tydligt att det blir skillnader 

mellan nyhetsstationerna när det är något som inte finns i policyn. Ett sådant exempel är att 

det inte står något om intervjupersonernas kön i policyn, att man ska försöka få en större 

representation av kvinnor. Då är skillnaderna stora mellan stationerna. I policyn står det att 

man ska utgå ifrån målgruppen och fokusera på editionsorten, detta syns igen på samtliga 

stationer. Huvudmålgruppen är i 35-års ålder och det är också den åldern som de flesta 

intervjupersoner är. Dessutom så märks det att nyheter som händer nära nyhetsstationen 

prioriteras. Det syns att de olika stationerna är kanalstyrd. Jag tror att själva formgivningen 

och grafiken också gör att de olika stationerna hänger ihop med varandra och man känner 

ännu mer att det är samma kanal. Men det finns ändå många skillnader som jag har 

presenterat i denna uppsats. Ett exempel på det är att TV4 Karlstad skriver reportage i sina 

grafikskyltar istället för foto och redigering. Om policyn hade innehållit information om hur 

grafikskyltarna ska användas hade det säkert varit samma skyltar på alla TV4:s lokalstationer.  
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Sammanfattningsvis kan jag säga att det finns skillnader mellan nyhetsstationerna på samtliga 

punkter jag har valt att ta upp i denna uppsats. Men det finns även likheter mellan stationerna. 

Störst likheter finns i bildspråket, sändningens struktur och bland programledarna. Störst 

skillnader finns bland intervjupersonerna. Där är skillnaderna stora vad gäller kön, etnicitet 

och position mellan nyhetsstationerna. Vad gäller ålder på intervjupersonerna så finns inga 

markanta skillnader. Val av nyheter skiljer sig en del, ämnena på nyheterna är olika. Den 

likheten som finns inom detta område är att TV4 Stockholm och TV4 Göteborg har mest brott 

i sina sändningar, något som kan kopplas till att de är storstäder. Många av stationerna 

rapporterar mycket om samhällsutveckling.  

 

Det har varit väldigt intressant att forska om detta ämne. Jag har tagit reda på vad skillnaderna 

och likheterna är och det har varit väldigt spännande. Nu är jag intresserad av att veta hur de 

lokala nyheterna kommer att utvecklas. Kommer det att bli fler kvinnor och personer med 

utländsk bakgrund bland intervjupersonerna och vilka ämnen kommer att prioriteras? Detta 

får framtiden visa vilket kommer att bli ytterst intressant att se och något som skulle vara 

intressant att forska vidare om.   
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