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Sammanfattning 

 
Nyhetsankare ska varje dag övertyga sina tittare om att det han/hon säger är sant och det 

viktigaste redskapet för detta är tittarens tillit. Tittaren måste alltså anse att nyhetsankaret är 

trovärdigt för att övertygas om budskapet.  

Inom nyhetsbranschen är riktlinjerna för hur nyheterna ska se ut och hur nyhetsankaret 

ska tala och bete sig oerhört strikta. Riktlinjerna har direkt koppling till retoriken.  

Genom kvalitativa intervjuer har vi undersökt huruvida publikens uppfattningar kring 

nyhetsankares trovärdighet överensstämmer med branschens och läroböckernas uppfattning. 

Vi undersöker om nyhetsmallen – hur ett ankare ska se ut och föra sig för att vara trovärdig – 

är så explicit att publiken omedvetet noterar samma saker som branschen. 

Efter litteraturforskning, intervjuer med yrkesverksamma och en fokusgrupp har vi 

kommit fram till att konventionerna för en nyhetssändning inklusive ankarets beteende är så 

utbredda i samhället att till och med de som sällan ser på nyheter känner igen dem. Publiken 

anser att det som gör ett ankare pålitligt har att göra med rösten, utseendet och framförandet. 

De åsikter som tittarna har om ankare är de samma som de yrkesverksamma själva har.  
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1. Inledning 

 
Tv-nyheter förekommer i ett otaligt antal former. Det finns allt ifrån nakna kvinnor som 

presenterar nyheterna till animerade uppläsare och den mer vanliga formen - nyhetsankare i 

halvbild - som bland annat syns på Rapport.  

En viktig aspekt hur nyhetssändningarna skiljer sig åt är deras trovärdighet.  Förutom att 

en journalistisk produkt inger större trovärdighet så påverkas sändningen även till stor del av 

ansiktet utåt – nyhetsankaret.  

Ankarets roll i en nyhetssändning är att leda tittaren i ”rätt” riktning, alltså att få denne 

att förstå och ta till sig informationen i nyheterna. Den strikta nyhetsmallen som svenska 

nyheter följer lättades upp då SVT fick konkurrens av TV3 och TV4 vars nyheter blev lite 

mer personliga och lättsamma. Idag görs konstanta försök till mer personliga nyheter som ska 

dra till sig tittarna. Bland annat ändrade TV4 Nyheterna nyligen sitt grafiska utseende och 

Aktuellt satsar på helbilder på ankaret. Men hur långt kan man gå utan att mista 

trovärdigheten i nyheterna?  

Vad är det som gör ett nyhetsankare trovärdigt och varför fungerar vissa nyhetsankare 

bättre än andra? Det är inte för inget som Bengt Magnusson flera år i rad har blivit omvald till 

tittarnas favorit bland nyhetsankarna. Det som gör honom så pass trovärdig är hans säkra 

blick och hans självförtroende som lyser genom tv rutan. Som tittare behöver man känna av 

att nyhetsankaret tror på sin text, och på sig själv och det lyckas Magnusson med.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur nyhetsankare ska agera framför kameran för 

att skapa förtroende hos tittaren. Genom att titta på gester, utseende och tal ska vi komma 

fram till vilka delar som påverkar ankarets trovärdighet och om dessa stämmer överens med 

publikens uppfattningar om trovärdighet.  

Våra centrala frågeställningar är 

- Hur skapar nyhetsankaret förtroende hos tittaren? 

- Stämmer nyhetsbranschens uppfattningar om trovärdighet överens med 

tittarens uppfattningar?  
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3. Metod 
 

För att få svar på våra frågor angående nyhetsankare och dess trovärdighet har vi i första ledet 

gjort litteraturstudier, intervjuat yrkesverksamma personer inom tv:s nyhetsbransch och 

intervjuat två personer som jobbar med att coacha programledare av olika typer. Därefter har 

vi jämfört resultatet från intervjuerna med anvisningar och instruktioner som vi har funnit i 

litteraturen.  

I andra ledet av vår undersökning har vi gjort publikstudier genom en 

fokusgruppsanalys av fyra olika nyhetsankare och jämfört deras uppfattningar om 

nyhetsankares trovärdighet med de resultat som vi fick fram i första ledet från litteraturstudier 

och intervjuer. 

 

Fokusgruppsundersökningen gick till så att vi valde klipp på nyhetsankare från 

nyhetsprogrammets start då ankaret välkomnar tittaren till och med sändningens första 

påannonsering.  

 

Våra klipp var från TV4:s och SVT:s riks- och lokalsändningar och vi valde två kvinnor och 

två män med viss åldersskillnad och skilda etniciteter. De nyhetsankare som vi har valt är: 

 

- Ulrika Nilsson: TV4, 090417 

- Lennart Persson: SVT Aktuellt, 090421 

- Ann-Sofie Gälman: SVT Nordnytt, 090424 

- Michael Ek: TV4Nyheterna Malmö, 090417 

 

Fokusgruppen bestod av fem personer varav fyra går olika utbildningar vid Institutionen för 

musik och medier i Piteå samt en bibliotekarie vid institutionen. Anledningen till att vi valde 

dessa personer är att de fanns nära till hands men att vi själva inte har någon personlig relation 

till dem. Vi har valt en blandning av människor varav vissa är mer insatta i nyhetsformen än 

andra. Medan bibliotekarien och upplevelsestudenten tar del av nyheter dagligen ser en av 

musikstudenterna endast på nyheter en gång i veckan. De två andra deltagarna ligger 

mittemellan. De namn vi använder oss av i uppsatsen är fiktiva namn, alltså inte deltagarnas 

riktiga namn.  
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De personer som vi valt är: 

- Anton, 24 år, studerar musik 

- Martin, 27 år, studerar musik 

- Andreas, 28 år, studerar upplevelseproduktion 

- Hanna, 45 år, bibliotekarie 

- Maria, 22 år, studerar tv-produktion 

 

För att gruppen inte ska påverkas alltför mycket av varandra har vi valt personer som inte 

umgås med varandra sen tidigare. Dessutom fick personerna fylla i en enkät om de 

nyhetsklipp de såg innan följande diskussion.  

Eftersom det är svårt att komma in i en miljö där folk normalt diskuterar nyhetsankares 

trovärdighet anser vi att användningen av fokusgrupp är en bra metod för oss. De som inte 

jobbar inom media diskuterar normalt detta bara i vardagsrummet och reflekterar kanske inte 

kring ämnet utan kommenterar bara lätt ankarets utseende eller beteende. Med fokusgruppen 

centraliseras ämnet och en fördjupande diskussion kring förtroendeskapande konventioner 

kan föras.  

Anledningen till valet av en fokusgrupp istället för enskilda intervjuer är att personer i 

en grupp lättare kan skapa överensstämmelse och konsensus kring vad trovärdighet innebär 

och vad de ser som trovärdigt i tv-rutan. Gruppen får dela med sig av sina tankar och kan 

komma att tänka på saker som de inte reflekterat över tidigare.  

 
3.1. Fokusgrupp som vetenskaplig metod 
 
Fokusgrupper har tidigare mest använts i marknadsundersökningar men har nu även 

accepterats inom den akademiska forskningen (Wibeck 2000, s.9). Metoden används för att få 

en bild av människors åsikter och attityder kring ett visst ämne (Wibeck 2000, s.10)  

Metoden går ut på att först hitta en lämplig grupp människor, att ta fram det material 

som man utgår från och formulera frågor kring detta för att sen leda en gruppdiskussion, tolka 

och analysera vad som kommer fram i diskussionen (Wibeck 2000,s.10).  

 

Metoden med fokusgrupper fick sitt stora genombrott strax före andra världskriget. Det var 

Robert Merton och Paul Lazarsfeld från Columbia University som utvecklade det tidigare 

sättet att göra gruppintervjuer (Wibeck 2000, s.17).  

Från 1950 till -80-talet användes metoden nästan uteslutande för 

marknadsundersökningar, men i mitten av 80-talet började forskare använda fokusgrupper 
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som undersökningsmetod. Idag används metoden inom varierande discipliner: bland annat 

medie- och kommunikationsvetenskap, folkhälsovetenskap och marknadsföring. (Wibeck 

2000, s.20). Fokusgrupper används ofta till för att studera sambandet mellan innehåll eller 

interaktion. Innehållet innebär det deltagarna säger medan interaktionen syftar på hur 

exempelvis kunskap och idéer utvecklas i en viss kulturell kontext (Wibeck 2000, s.20).  

 

Det finns en hel del att tänka på då man sätter samman fokusgrupper, eftersom gruppens 

sammansättning kan ha stor snedvridande påverkan på resultatet.  Om till exempel övriga 

gruppmedlemmar anser någon vara en expert inom området kan det hända att alla börjar 

lyssna på och hålla med denne. Ju mer lika gruppen är gällande ålder, kön, inkomst, 

utbildning och religion desto mer underlättar det interaktionen (Wibeck 2000, s.28). Det är 

också viktigt att alla i fokusgruppen kommer till tals. Inom gruppen kan det bildas allianser 

och personer kan uteslutas och turtagningen av vem som ska prata skiljer sig från samtalet 

mellan två parter (Wibeck 2000, s.33). 

 

Man kan välja antingen en strukturerad eller en ostrukturerad intervju när man samtalar med 

gruppen. Skillnaden mellan dem är att i strukturerad intervju tar moderatorn stor plats och 

deltagarna talar mer till denne än övriga gruppmedlemmar, medan i en ostrukturerad 

gruppintervju försöker moderatorn att bli så osynlig som möjligt och låter deltagarna 

diskuterar med varandra för att de självständigt skall komma fram till gemensamma 

föreställningar, tolkningar och slutsatser (Wibeck 2000, s.45). Vi valde den ostrukturerade 

gruppintervjun som samtalsform för fokusgruppen. Enligt Wibeck är det ultimata minst fyra 

och högst sex personer (Wibeck 2000, s.50). Vi har valt en grupp bestående av fem individer.  

 

Man kan också välja att antingen använda homogena eller heterogena grupper. I den 

homogena gruppen är deltagarna lika gällande ålder och socioekonomisk bakgrund. Med 

liknande intressen och erfarenheter blir dessa mer villiga att dela åsikter. Vill man jämföra 

olika människotypers åsikter i ett ämne bör man göra ett flertal grupper som är homogena 

inom gruppen (Wibeck 2000, s.51). Vår fokusgrupp kan karaktäriseras som homogen 

eftersom de tillhör samma ålderskategori och delar samma arbetsplats.  
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4. Retorik – den teoretiska grunden 
 

Själva ordet retorik betyder från början talets konst (Johannesson 1998, s.7) men 

omfattar idag även skriftkonsten och bildkonsten. Dagens informationssamhälle med medier 

som använder olika uttrycksformer tillsammans med direktadresserat tal har ökat intresset för 

retorik i olika mediestudier. 

 

4.1 Tre sätt att använda retorik 
 
Retoriken fick sin grund under antiken och spelade en viktig roll i domstolsväsendet. Många 

retoriklärare ägnade sig åt att skriva försvarstal åt åtalade eller själva agera som 

förvarsadvokater (Johannesson1998, s.38). Sättet att tala på, att anklaga eller försvara, blev ett 

av den klassiska retorikens tre sätt att använda språket. Det anklagande/försvarande talet fick 

namnet genus judiciale och används inom domstolar men kan också förekomma i till exempel 

självbiografier eller historiska verk.  

Det andra sättet att använda retorik i är det rådgivande talet, vilket kallades för genus 

deliberativum. Här handlar det om att överväga olika sätt att lösa en situation på och råda 

någon att göra på ett visst sätt. I genus deliberativum räknas politiska tal och tal inför en 

politisk publik som kommunfullmäktige in.  

Den tredje och sista formen för ett tal är att prisa eller fördöma. Formen genus 

demontrativum är helt enkelt då talaren vill få publiken att hålla med om ens värderingar.  

 

4.2 Logos, patos och etos 
 

Aristoteles gick i likhet med Platon emot de tidigare retoriktraditionerna genom att kritisera 

de handböcker som beskrev domstolsförhandlingar där känslorna stod i fokus istället för de 

logiska argumenten (Holmgren 2009,s.19). Aristoteles utvecklade begreppen logos, patos och 

etos som än idag anses vara centrala i den retoriska konsten. (Holmgren 2009, s.31).  

 

Retorikens premiss är att man har något att säga. (Johannesson1998, s.15). Grunderna för 

premissen är argumenten, logos. Med logos menas att talaren, genom att vädja till publikens 

förnuft och kritiska omdöme, ska undervisa publiken i det denne vill säga. En nyhetsankare 

använder logos i och med att nyheterna vädjar till förnuft. Argumentationen fördjupas genom 

reportrar och expertkommentatorer.  
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Patos står för känslorna som talaren försöker få fram hos publiken, (Johannesson1998, 

s.18). Detta står oftast åtminstone vissa av intervjupersonerna för i nyhetsinslagen, medan 

reportern ska vara så neutral och objektiv som möjligt. Nyhetsankaret kan modulera sitt 

känsloläge i mycket begränsad omfattning och använder en lättsammare röst vid nyheter som 

sport, väder, nöje och en allvarligare min och tonläge vid seriösare nyheter.  

Etos som vi använder oss av i uppsatsen och som vi snart fördjupar oss i handlar om 

talarens karaktär och hur denne vinner publikens förtroende (Johannesson1998,s.19). Här har 

nyhetsankaret en stor betydelse då hon spelar roll för både sin egen etos, programmets etos 

och kanalens etos. För att en person eller ett företag ska kunna övertyga sin publik måste 

denne ha publikens tillit, utan tillit kan ingen övertygas (Karlberg & Mral 1998, s.45). 

Talaren, i det här fallet nyhetsankaret, måste alltså inge förtroende genom att framställas som 

en god och hederlig person. Och det som spelar in i sammanhanget är allt ifrån röstläge till 

utseende.  

 

Det retoriska talet delas in i fem delar: 

1. Inventio som är argumenten 

2. Dispositio är utformningen av talet 

3. Elocutio handlar om klarhet och variation i språket 

4. Memoria är betydelsen av att en talare kan sitt tal utantill 

5. Actio är själva framförandet, detta var bland annat enligt antikens bästa talare  

 

Inventio är den första fasen i retorikens fem faser. Här utforskar talaren ämnet, analyserar sina 

argument, utformar en tes och har en tydlig målgrupp.  Talaren kan använda sig av frågorna 

Vad? Varför? Var? och Hur? Det mest centrala är hur man hittar och konstruerar argument.  

 

I dispositio ordnar talaren sitt material på ett lämpligt och övertygande sätt. I regel består tal 

av en inledning, en tydlig tes, argument för tesen, motargument, sammanfattning och avslut.  

Elocutio bestämmer stilen på talet. Genom de ord man väljer kan man utsmycka talet och 

skapa en speciell stämning i det. Ordval, tonfall och pauser kan göra att talet får en allvarlig, 

rolig eller ledsam ton. 

 

Memoria handlar om att talaren bör memorera sitt tal och fritt kunna argumentera för det. 

Talet inpräntas och memoreras innan det slutligen leder till handling i sista fasen som heter 

actio (Kjeldsen 2008, s.39). 
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Actio betyder ”handling” och fokuserar på talarens uppträdande, vilket bland annat inkluderar 

talarens kroppsspråk, röstlägen och ögonkontakt med tittaren (Gelang 2008, s.23). Actio har 

flera kommunikativa funktioner som att till exempel gestalta känslor och förhöja innehållet i 

talet (Gelang 2008, s.25). Actio är också en del av det som stärker talarens trovärdighet. 

Förutom kontexten påverkas den ickeverbala kommunikationen av sändarens intention och 

mottagarens tolkning. 

Den grekiska filosofen Aristoteles menade att framträdandets viktigaste del var uttalet. Han 

beskriver actio som talarens användning av rösten såsom uttal, rytm och tonfall (Gelang 2008, 

s.24).  

 

4.3 Etos 
 

För att få kontakt med publiken måste du visa vem du är som person och tittaren ska då 

avgöra om de anser att du är trovärdig (Josefsson & Sahlin 2002, s.33).  

De bästa talarna hyser ett genuint intresse för andra människor och visar engagemang. 

Den engagerade och trovärdiga talaren har en nyfiken blick och inser att kommunikation är 

talets grundläggande funktion.  

Det utmärkande för ett bra tal är att det förmedlar ett tydligt budskap till en publik. En 

god talare utgår från egna erfarenheter och kryper inte bakom ”lånta fjädrar”. (Josefsson & 

Sahlin 2002, s.33). Det handlar alltså om att en god talare använder sin personlighet och sina 

egna erfarenheter som grund. Om talarens personlighet inte når ut genom rutan, blir nyheten 

mindre intressant och tittaren tappar sin uppmärksamhet och slutar att lyssna. Det är också 

viktigt för talaren att ha en uppfattning om vilken uppfattning publiken kan tänkas ha om sig. 

Där spelar stereotypa föreställningar och fördomar in: en som använder stockholmsdialekt 

kan till exempel utgå från att denne kommer att möta förutfattade meningar i exempelvis 

Norrbotten (Josefsson & Sahlin 2002, s.35).  

 

Förutom sättet att tala spelar ögats första intryck en viktig roll: talarens kläder, mimik och 

kroppshållning i skapandet av etos. Trovärdighet handlar i första hand om utseende, sedan om 

framförande och slutligen om innehållet i det som sägs (Lind & Lindahl-Persson & Borgs 

2005, s.187). Kläderna är en av de yttre signalerna till tittaren och vår klädstil speglar vår 

grupptillhörighet. Vi klär oss som de vi vill känna gemenskap till.  
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Grundregeln är att klä sig som man tror att tittaren klär sig officiellt. TV4 Nyheterna har till 

exempel ”Anna 35” som målgrupp, en kvinna som har två barn och är samhällsintresserad. 

Nyhetsinslag och texter är skrivna för att passa just denna typ av målgrupp.  

Klär man sig något avvikande, för utmanande eller inte propert nog, är risken stor att 

publiken inte lyssnar, utan tänker på hur uppläsaren ser ut. Särskilt gäller det kvinnor 

(Josefsson & Sahlin 2002, s.27). Den som klär sig avvikande måste anstränga sig mer för att 

vinna tittarens förtroende.  

 

Det är genom ögonkontakten man kan skapa gemenskap och engagemang (Fällman 1996, 

s.28). Ögonen återspeglar de känslor man vill visa och ögonbrynen är de som näst mest, efter 

ögonen, avslöjar en talares känslor (Johannesson 1998, s.190 ff). En bortvänd blick kan 

signalera avståndstagande, nonchalans eller blyghet. Om nyhetsankaret tappar ögonkontakten 

med tittare tappar man även omedelbart i förtroende. Det är viktigt att använda blicken aktivt 

genom kameraväxlingar för att upprätthålla kontakten med tittaren.  

 

Efter själva talet, ögonen och ansiktsuttryck anses händerna vara talarens viktigaste redskap, 

men nyhetsankare använder sig sällan av händerna i bild (Johannesson 1998,s.190 ff.). 

Gesternas ursprung är känslan och de är ett uttrycksmedel som egentligen inte behöver tränas, 

i motsats till talandet (Fällman 1996, s.27). Mjuka rörelser som inte är inrepeterade gör att 

ankaret kan uttrycka sig friare och mer flytande. Då kommer naturligheten in.  

Överhuvudtaget är kroppsspråket en viktig del för talaren. Hur denne rör sig och 

använder mimik har stor betydelse för hur publiken kommer att uppfatta henne. 

Kroppsspråket ger tillgång till personligheten, en personlighet som talaren själv inte alltid är 

medveten om och därför kan kroppsspråket vara avslöjande.  

Ett lugnt kroppsspråk med en rak och avslappnad kroppshållning som utstrålar trygghet 

och status inger trovärdighet (Lind & Lindahl-Persson & Borgs 2005, s.196 ). Dessutom 

måste en talare vara samspelt i kroppsspråk och tal för att vara övertygande och förtydliga 

talets innehåll. Det behöver alltså klaffa.  

 

Rösten är talarens största tillgång och den bestämmer i hög grad hur publiken bemöter talaren. 

Rösten kan användas för att öka spänningen och göra talet mer intresseväckande.  

Enligt retoriken ska rösten vara smidig, böjlig, stark, fast, mjuk, klar och ren. Röstläget ska 

alltså, liksom orden, vara varierande (Johannesson 1998, s.188 ff) 
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Det vanligaste röstproblemet är en för svag, entonig röst eller en pipig röst vilket 

drabbar särskilt kvinnor. En entonighet kan ge intryck av bristande engagemang och även 

signalera rädsla. Den pipiga rösten skadar inte bara trovärdigheten utan skapar också irritation 

hos tittaren/lyssnaren.  

En god talare utnyttjar rösten genom att variera röststyrkan och tala både kraftfullt och 

mjukt (Fällman 1996,s.29). Det är inte bara fakta vi sänder ut, utan också känsla och 

engagemang. Någon som genom sin röst anses vara en förtroendegivande person är Alf 

Svensson (Lind & Lindahl-Persson & Borgs 2005, s.189). 

 
Ett nyhetsankare ska gärna ha lite dovare röst, kolla på Katarina Sandström, hon lägger 
ju sin röst i källarvarvet för att bli trovärdig för hon är ju så vacker också, så då måste 
hon vara här nere med rösten för att det ska kännas som hon har lite muskler, oerhört 
dov röst. 
 

Jenny Sjunnesson, 24 april 2009 
 

Pauser är viktiga för talaren och åhörarna – de ger eftertryck och en chans till reflektion. 

Dessutom är det ett viktigt verktyg för att låta övertygande (Lind & Lindahl-Persson & Borgs 

2005,s.192).  

 

Rösten kan understryka och betona vissa ord. Höja rösten för att betona, och sänka för att 

skapa effekt och nyfikenhet. Betoning på särskilda ord vinklar också ett budskap till ett 

särskilt håll. Det man vill lyfta fram i en text kan betonas. Det är lika mycket hur du säger 

som vad du säger, som är avgörande för hur tittaren uppfattar dig och det du säger.  
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5. Tidigare forskning 
 
I det här kapitlet ger först vi en bakgrund till tv-nyheter utifrån litteraturstudier där vi redogör 

för vad det är för slags nyheter som förmedlas via tv och ger en kort historisk översikt på tv-

nyheterna för att sedan ge en närmare beskrivning av hur tv-nyheter utformas i dag. Därefter 

ger vi en bakgrund till hur nyhetsankaret skapar intryck av trovärdighet enligt tidigare 

forskning.  

 
5.1 Tv-nyheter 

 

Nyheter är en enorm industri för alla medier och konkurrensen om publikens intresse är stor. 

Tidningar, radio, tv och Internet tävlar med varandra om vem som kan ge publiken de 

snabbaste och mest lättillgängliga nyheterna. Alla mediekanaler som sänder nyheter tävlar 

bland annat om vem som har de bästa bilderna, egenproducerade eller inköpta, och vem som 

är snabbast med att få ut nyheten till tittaren i en lättillgänglig form. Tv och Internet har en 

stark fördel genom att kunna visa rörliga bilder och ge mer varierande och starka 

sinnesintryck än enbart ljud eller stillbilder.  

 

Nyheter är till för att sprida information för samhällets medborgare (Hadenius & Weibull 

2003, s.321). Journalistens uppgift i det hela är att förmedla ett budskap samtidigt som hon 

skall förhålla sig kritiskt till det. Journalisten eller reportern ska ställa de motfrågor som 

tittaren inte har möjligheten att ställa (Hadenius & Weibull 2003, s.325).  

 

Vilka nyheter som visas på tv och hur de ser ut påverkas av urval och presentation (Hadenius 

& Weibull 2003, s.321). Hur en nyhet presenteras påverkas av alla de som är i kontakt med 

den i produktionsfasen. Nyhetsproduktionen börjar med en redaktör som i många fall väljer ut 

en nyhet och tilldelar sin videoreporter. Reportern tar itu nyheten och producerar nyheten 

tillsammans med en fotograf. Fotografens vinkling av nyheten understryks i bilderna och 

förändras i redigeringen. Till slut sätter nyhetsankaret en slutgiltig form för nyheten. Urvalet 

däremot står nyhetschefen och redaktören mestadels för.  

 

Det som huvudsakligen bestämmer nyhetsutbudet är: 

- Nyhetsföretaget, dess policy och resurser  
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- Producenterna som levererar materialet 

- Abonnenterna 

- Den journalistiska gruppen och den redaktionella miljön  

 

Slutligen avgör samhällssystemet och tiden hur nyheternas utbud och presentation ser ut. 

(Hadenius & Weibull 2003, s.343). 

 

Nyhetsmallen är så pass strikt utformad att de flesta redaktioner har en policy för hur 

nyhetsarbetet ska gå till och vad som räknas som nyheter (Hadenius & Weibull 2003, s.344). 

Redan 1924 definierade Walter Lippman nyheten som något som skulle väcka känslor hos 

mottagaren och ge läsaren möjlighet till identifikation (Hadenius & Weibull 2003, s.345). Nu 

sägs även att tidsfaktorn spelar en stor roll, om den egna redaktionen är först med nyheten ges 

den ett större utrymme. Även följetonger ger bra nyheter och vissa etablerade ämnesområden 

ger lätta nyheter, ett exempel är arbetsmarknadsnyheter om till exempel lockouter och strejker 

(Hadenius & Weibull 2003, s.346). En senare tolkning av vad en nyhet är, enligt Håkan 

Hvitfelts tolkning, att nyheterna: 

 

1. handlar om politik, ekonomi, brott eller olyckor 

2. har kort geografiskt och kulturellt avstånd läsaren/tittaren 

3. händelser och förhållanden som  

4. är sensationella och överraskande 

5. handlar om elitpersoner 

6. beskrivs tillräckligt enkelt 

7. är viktiga och relevanta 

8. utspelas under kort tid men är en del av ett tema 

9. har negativa inslag 

10. har elitpersoner som källor  

(Hadenius & Weibull 2003, s.347) 
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5.2 Tv-nyheternas historia 
 

Redan på 20- och 30-talet började man experimentera med tv-sändningar i både USA, 

Tyskland och Storbritannien, som redan 1936 började med reguljära tv-sändningar. Men det 

nya mediet fick inget stort genombrott förrän ett decennium senare, efter andra världskriget, 

då behovet av information från hela världen var extra stort. Radion var fortfarande snabbare 

än tv:n med att få fram nyheterna men styrkan med tv var bilderna som gav tittarna ett djupare 

intryck (Djerf & Weibull 2001, s.107).  

 

Tyskland blev en av de stora tv-nationerna och fick snabbt ett regionalt ordnat tv-system men 

med ett nationellt programutbud. 1952 startades det första nyhetsprogrammet kallat 

Tagesschau. Fem år tidigare hade det amerikanska NBC (National Broadcasting Company) 

kommit igång med sina första nyhetssändningar på tv.  

 Mallen för de amerikanska nyheter var filmjournalen, korta nyhetsfilmer, som visats på 

biografer sedan 1910-talet. Den första nyhetssändningen var 15 minuter lång och hette Camel 

News Caravan efter sin cigarettsponsor Camel. Istället för att bara visa nyhetsfilm 

kompletterades programmet med anchormannen John Cameron Swayze, som guidade tittaren 

genom hela sändningen. De amerikanska nyhetssändningarna fick direkt en lättsammare ton, 

kanske på grund av att tv bedrevs i kommersiellt syfte för att nå så många tittare som möjligt 

(Djerf & Weibull 2001, s.106 ff). 

 

Medan Tyskland och USA var i full gång med sina tv-sändningar började Nämnden för 

television göra experimentsändningar i Sverige. 1948 gjordes de första sändningarna från 

Tekniska Högskolan i Stockholm (Djerf & Weibull 2001, s.107).  

Svenskarna fick vänta i ytterligare sex år för att se den första svenska nyhetssändningen. 

Samma år tog Granskningsnämnden över ansvaret för tv. De svenska nyheterna utformades 

efter analyser av internationella sändningar. Radiotjänstens tv-ansvarige Henrik Hahr kom 

med sina kollegor fram till att de brittiska nyheterna med stillbilder var för konservativa för 

svenskarna medan den amerikanska varianten var alltför lättsam. De svenska nyheterna skulle 

ge tittarna en neutral presentatör till nyhetsfilmerna (Djerf & Weibull 2001, s.110).  

Än idag kan vi se liknande skillnader i exempelvis de svenska och de amerikanska 

nyheterna. För den svenska presentatören/nyhetsankaret är det extremt viktigt att vara neutral 
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(på gränsen till stel) för att tittarna ska vilja lyssna på ankaret, medan de amerikanska ankarna 

kan vara mer lättsamma och ibland till och med skoja med sina tittare.  

 

1954 var det slut på experimentsändningarna på tv i Sverige och man började sända på 

”riktigt” på kanalen TV0. I sändningarna ingick nyhetsjournalen Utkik som visade stumma 

nyhetsfilmer med musik och upplästa kommentarer till. Innehållet i nyheterna var väldigt 

begränsat och informationen var mestadels från Stockholmsområdet. Utkik fortsatte sändas en 

gång i veckan i ett år med både dåliga ekonomiska och tekniska resurser. Slutligen bestämde 

kanalledningen för att vidareutveckla kanalens nyheter och insåg att resurserna för Utkik inte 

räckte till så programmet lades ner för att ersättas av ett annat (Djerf & Weibull 2001, s.109 

ff).  

Det nya nyhetsprogrammet blev TV-journalen, tv:s första nyhetsjournal, med Erik 

Bergsten som redaktör. Till en början sändes programmet varje tisdagskväll och innehållet 

bestod till stor del av utrikesnyheter och stora evenemang. Programmet började med en vinjett 

och därefter presenterades innehållet av Erik Bergsten själv (Djerf & Weibull 2001, s.112). 

De tre kommande åren var Tv-journalen huvudprogrammet för aktualitetsprogram. 

Programmet höll samma form genom åren medan innehållet blev något mer nyhetsinriktat 

(Djerf & Weibull 2001, s.125).  

 

5.3 Ett nytt format med kända ankare 
 

1958 prövades ett nytt nyhetsformat i svensk tv. Formatet användes redan i USA och några år 

tidigare hade det introducerats i Storbritannien av BBC:s konkurrenter ITN (Independent 

Television News). Nu inkluderades en programledare som höll i reportage, telegram, 

kommentarer och intervjuer. Det nya programmet i Sverige hette Aktuellt och sändes i 20 

minuter, tre gånger i veckan (Djerf & Weibull 2001, s.126). Det här året syntes vad som 

räknas till Sveriges första kvinnliga nyhetsankare i rutan, Gun Hägglund. 

Det nya formatet förutsatte fler programledare och av programledarna krävdes mer än 

en bra röst, nämligen ett förtroendeingivande ansikte och kroppshållning. Redan från början 

blev de presentatörer och journalister som syntes i rutan kändisar.  

Olle Björklund, Jeanette von Heidenstam och Gun Hägglund var de första 

nyhetsuppläsarna i svensk television. Till skillnad från idag då nyhetsankaret själv skriver 

sina texter så skrevs dåtidens texter av andra redaktionsmedlemmar och inte av 
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presentatörerna själva, eftersom presentatörerna inte ansågs vara riktiga journalister. Liksom 

idag var utseendet och framförandet i rutan viktigt för ett ankare.  

 
Ett behagligt utseende, en angenäm och skolad stämma och förmågan att vara 

opersonlig på ett personligt sätt var på den här tiden kraven på en bra nyhetsuppläsare. 

 

Jeanette von Heidenstam (enligt Djerf & Weibull 2001, s.134)  

 

Av dåtidens presentatörer blev Olle Björklund den populäraste, han hade bland annat tidigare 

erfarenhet från teater- och radiobranschen (Djerf & Weibull 2001, s.134).  

1962 började man använda det som är dagens nyhetsankare, journalister, i rutan. De nya 

kraven på nyhetsankarna började med journalisterna och reportrarna Mats Linday och Sven 

Lindahl som alternerade studioreportrar.  

 

5.4 Stimulerande konkurrens från Rapport 
 

1969 delades Sveriges enda kanal upp i TV1 och TV2 och nyheterna fick vad som kallades 

”stimulerande konkurrens”. Rapport hade premiär och var ett fördjupande nyhetsprogram 

med kommentarer och analyser av nyhetstelegrammen i TV-nytt som sändes just innan 

Rapport. Programledare för Rapport var bland andra Ingemar Odlander och Magnus Faxén 

men Rapports mest kända ansikte blev Bengt Öste. För Rapport var det extra viktigt att 

programledarna var erfarna journalister (Djerf & Weibull 2001, s.218).  

NU blev TV1:s motsvarighet till Rapport, här tog man upp ett ämne per program och 

diskuterade kring ämnet. TV-nytt sändes också på denna kanal med en kvinnlig programledare 

vid namn June Carlsson (Djerf & Weibull 2001, s.222 ff.). 

Under 70-talet blev samhällskritik ett genomgående tema i tv (Djerf 2001:258) och nya 

ämnen fick större plats som jämställdhetsfrågan och utrikespolitik bland annat genom 

rapportering från Vietnam och Chile (Djerf & Weibull 2001, s.254). 

 

1972 gjordes en pressutredning där man säkerställde mediernas centrala roll för den politiska 

demokratin i Sverige. Man beskrev nu också mediernas fyra huvuduppgifter i samhället vilka 

stod i sig till -94 års utredning: 

1. Sprida information 

2. Kommentera och analysera händelser i samhället 

3. Granska makthavare 
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4. Stå för gruppkommunikation mellan organisationer och grupper 

    (Hadenius & Weibull, 2003, s.36) 

 

I 1994 års utredning fanns bara huvudpunkterna: Information, granskning och forum för 

debatt (Hadenius & Weibull 2003, s.36). 

 

År 1980-talet blev satellit-tv ett faktum och sju år senare startade TV3 och Sveriges Radio 

hade inte längre ensamrätt på tv-sändningar i Sverige. 1989 startade Nordic Channel (Nu 

Kanal 5) och året därpå kom Nordisk Television (Nu TV4).  

TV4 fick rätten att bli marksänt eftersom de redan från början sände mer 

aktualitetsprogram, däribland dagliga nyheter kallat Nyheterna. TV3 som sände från London 

och TV5 (Kanal 5) ökade sitt svenskproducerade material men satsade på två 

underhållningsprogram. TV3 gjorde även ett tidigt försök till en kort nyhetssändning med 

lättare nyheter TV3 Direkt (Djerf & Weibull 2001, s.308). 

De nya kanalerna skapade större konkurrens bland tv-nyheterna. De som gav störst 

konkurrens var TV4 som satsade på seriösa nyheter men ändå ville ha en mer lättsam och 

personlig ton än SVT.  

 

I mitten av 90-talet kom Internet och utsatte tv-nyheterna för ännu hårdare konkurrens. Idag 

producerar många tidningar sina egna rörliga nyheter på sina hemsidor, där de kan publiceras 

snabbare än på tv.  

 

5.5 Tv-nyheter idag 
 

Idag konkurrerar tv-nyheterna med tidnings-, radio- och inte minst webbnyheter. Och det 

finns otaliga variationer av nyhetssändningar med rörlig bild, vissa med ett synligt ankare, 

andra utan ankare. Till exempel satsar Aftonbladet TV på snabba nyhetsklipp endast med en 

speakerröst till varje inslag. TV3 hade ett tag lättsammare nyheter med unga ankare som läste 

upp nyheterna. Runt om i Europa sänder NakedNews en variant där det kvinnliga ankaret klär 

av sig till underkläder medan hon rapporterar om dagens stora händelser 

(www.nakednews.com). Man låter också sina homosexuella nyhetsankare läsa upp nyheterna 

nakna (nakednewsdailymale.com).  
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Men mallen för de stora tv-nyheterna är strikt gällande vad som anses bra och trovärdigt och 

mindre bra och icke trovärdigt.  

 
Det känns som att alla är överens om hur tv-nyheterna ska se ut för att vara trovärdiga. 
Man vill ha den här programledaren som sitter där i halvbild som är ganska stiff men 
ändå lite varm person som guidar mig genom det här nyhetsflödet, så ser det ut i hela 
världen. Det ser likadant ut på alla nyhetskanaler och nånstans så betyder väl det att där 
finns någon sorts trovärdighet i den formen när man sitter och läser på det sätter.  
Det finns ju ett visst språk som vi känner oss bekväma med som ger en trovärdighet 
som känns som ett nyhetsspråk.  
 

Jenny Sjunnesson, 24 april 2009 
 

Förutom att nyheterna ska stå i allmänhetens tjänst och vara objektiva, ska även varje 

professionell journalist följa de pressetiska reglerna. De etiska reglerna förekommer både 

internationellt för hela journalistyrket men också nationellt med unika regler för varje land.  

Redan 1939 antog Internationella journalistfederationen det första internationella 

trovärdighetskodexet för journalister. På 80-talet skapade dessutom internationella 

journalistorganisationer International Principles of Professional Ethics in Journalism 

(Hadenius & Weibull 2003, s.23 ff.). Här ingår regler om att medborgarna ska ha korrekt 

information, utövarens sociala ansvar, respekt för demokratin och professionell integritet.  

De svenska pressetiska reglerna har sin grund redan 1847 då Publicistklubben startades. 

Sen 70-talet innefattar reglerna delarna: publicitetsregler, yrkesregler och regler mot 

textreklam. Publicitetsreglerna handlar om att journalister ska vara kritiska mot nyhetsskällor, 

ge plats åt bemötande, vara försiktig med bildanvändning och respektera den personliga 

integriteten (Hadenius & Weibull 2003, s.29 ff.). 

 

Alla dessa regler handlar om att medierna ska innehålla god journalistik (Hadenius &Weibull 

2003, s.30). Och alla regler reglerar tv-nyheternas utformning och nyhetsankarets 

framförande.  

 

Regelstyrningen av innehållet medverkar även till reglering av innehållet så att högre grad av 

konventionalitet eftersträvs. Så fort nyheterna bryter mot det vanliga, exempelvis i utseendet, 

påverkar detta tittarna genom att de åter måste skapa sig ett förtroende för de ”nya” nyheterna.  

Trots detta utmanar även de större nyhetskanalerna i Sverige som SVT och TV4 tittaren 

genom välja nya uttryckssätt i sina nyhetssändningar och gör försök i att bli mer personliga 

gentemot tittaren. Redan år 2000 gjorde nyhetsbyrån Associated Press i London ett försök att 
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sända nyheter med världens första animerade nyhetsankare, Ananova, ägd av Orange Personal 

Communications Services Limited (www.ananova.com). 

 

 
Ananova – Det animerade nyhetsankaret  

 

Här hemma startade TV4 på 90-talet som en kanal med målet att ge tittarna lite mer 

avslappnade och mer personliga nyheter. Och nyligen förändrade de studions utseende 

för ändamålet, vinjetten och den grafiska delen fick en röd färg som följer hela 

sändningen och guidar tittaren i grafiken.  

 

 
 

Det senaste på SVT är Aktuellt där man nu visar en helbild på nyhetsankaret framför en 

stor tv-skärm där bland annat löpet visas.  

Förändringarna görs med små steg för att inte riskera trovärdigheten alltför mycket. 
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5.6 Nyhetsankare idag  
 

Den neutralitet och objektivitet som nyheterna kräver gör också att nyhetsankaret måste vara 

så neutralt som möjligt, både utseendemässigt och i sin rapportering. Nyhetsankarets uppgift 

är att presentera nyheterna utan att lägga någon egen värdering i dem. All kommunikation är 

beroende av förmågan att presentera (Baggaley & Brooks & Ferguson  1980, s.11), och 

eftersom nyhetsankaret inte får någon direkt feedback av sina tittare måste hon vara mycket 

medveten om just sin förmåga att få ut viktig information till denne. Ankaret är inte bara 

programmets ansikten utåt utan han/hon är en del av varumärket för hela tv-kanalen (Trewin 

2003, s.7).  

 
En del producenter vill anpassa ankaret till kanalen och det handlar hela kanalens 
utformning. Hur deras stil är. Ska dom vara lika seriösa som SVT eller lättsamma som 
TV3. Man sätter alltid kanaler i relation till andra kanaler. 
 

 
Patrik Hambraeus, 20 april 2009  

 

Branschens riktlinjer om nyhetsankare idag berör allt från utseendet till rösten. En bok där 

dessa riktlinjer står utstakade är Presenting for TV and Radio av Janet Trewin.  

De råd som den blivande eller existerande programledaren är bland andra att en 

presentatör: 

 

• bör vara en bra kommunikatör. Bra presentatörer kan förvandla den komplexa 

till något som tittaren förstår. De bör ha ska ha en stor kunskap om språket. 

/vår översättning/. (Trewin 2003, s.9) 

 

• är lugn, det är presentatörens uppgift att förbli lugn i alla situationer och 

fortsätta jobba. Det krävs också stor koncentration. Presentatören pratar lugnt 

tillpubliken medan folk skriker åt dem om helt andra saker i öronsnäckan. /vår 

översättning/ (Trewin 2003, s.13). 

 

• är tjockhudad. Som presentatör är man bara trygg så länge tittarna vill ha dig 

och chefen har råd med dig. /vår översättning/ (Trewin 2003, s.17).  

 

• är en lagspelare. (…) du kan inte sända nyheterna utan att alla andra runt 

omkring gör sitt jobb. /vår översättning/ (Trewin 2003, s.18).  
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• är att vara sig själv. Det sägs att du måste `vara dig själv` eftersom du inte kan 

leva i en lögn särskilt länge inför kameran /vår översättning/ (Trewin 2003, 

s.18).  

 

• rösten är uppläsarens unika identitetsmärke, den känns igen av alla som har 

hört den. Rösten måste kunna anpassas till tillfället och den får inte vara för 

pipig och man får inte ha något stort talfel. Dialekter accepteras idag men de 

får inte vara alltför breda. /vår översättning/ (Trewin 2003, s.22 ff).  

 

• som programledare är utseendet och framförandet allt, du säljer din konstant 

förmåga till dina tittare, de du intervjuar, medarbetare och chefer . /vår 

översättning/ (Trewin 2003, s.40 ff.). 

 

• kläderna måste vara av bra kvalitet, det syns i tv vilken kvalitet det är på 

kläderna . /vår översättning/ (Trewin 2003, s.43ff) 

 

• man får inte ha alltför mycket smycken på sig. Inget stort, skinande eller 

färgglatt, väldigt neutrala smycken. /vår översättning/ (Trewin 2003, s.45).  

 

• håret ska vara välklippt i en klassisk frisyr som lätt kan hållas fräscht. /vår 

översättning/ (Trewin 2003, s.45ff).  

 

 
5.7. Nyheternas publik  

 

Det finns ett stort utbud av nyhetssändningar i många kanaler som alla försöker locka till sig 

en stor publik, vilket gör att konkurrensen om tittarna är hög (Andersson 2002, s.11). Hos 

nyhetsförmedlarna är medvetenheten om mottagarna stor. Det finns mätare som visar hur 

många tittare kanalen har vid exakt tidpunkt. Denna siffra vill man naturligtvis hålla hög och 

jämn. En hög tittarsiffra ger högre intäkter. 

Nyhetsprogram, liksom alla andra tv-program, skapas för tittarna (Andersson 2008, 

s.36). Nyhetsankaret riktar sig bara till tittarna och arbetet, inslag och texter produceras endast 

för tittare som befinner sig på annan plats. Utan tittarnas närvaro fyller inte agerandet i 
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nyhetssändningen något syfte. För nyhetskanalerna är det därför mycket viktigt att ha en klar 

målgrupp. Till exempel har TV4 Nyheterna en redan tänkt målgrupp som heter ”Anna 35”. 

De producerar alltså nyheter som kan tänkas tilltala denna typ av människa som har ett 

alldagligt jobb med familj och villa. Även nyhetsuppläsarna i alla TV4:s sändningar har 

utseendet och kläderna som ska tänkas tilltala Anna som är 35 år. De är kring samma ålder 

och ser ut att ha det bra ställt med familj och villa.  

 

För att interagera sig med publiken, brukar ankaret adressera tittarna direkt vid ett flertal 

tillfällen genom användning av pronomenet ni. Han/hon talar direkt till publiken. Andra 

företeelser som betonar frågan om interaktion med tittarna är påminnelser, ursäkter, 

tacksägelser, inslagskommentarer med mera.  

Genom ankarets blickriktning visas tydligt vem som adresseras i första hand. När hon 

riktar blicken in i kameran signalerar detta att tittarna är adresserade mottagare.  

Det är viktigt att ankaret gör ett trovärdigt och gott intryck, annars tappar tittaren 

intresset och slutar följa med nyhetssändningen.  
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6. Resultat  
 
I det här avsnittet redogör vi för resultaten av vår undersökning om vad det är för kriterier en 

nyhetsuppläsare skall uppfylla för att skapa ett intryck av trovärdighet hos publiken genom en 

sammanställning av våra intervjupersoners och fokusgruppens uppfattningar och iakttagelser 

om nyhetsuppläsarens blick, tal, utseende och kläder, samt kroppsspråk.  

Efter den teoretiska läsningen och tillämpandet av fokusgruppsundersökning har vi 

kommit fram till en viktig utgångspunkt i vår forskning, att nyhetsankaret behöver passa 

tittarens krav på vad som är trovärdigt, för att lyckas leverera en trovärdig nyhet till tittaren. 

Det vi har märkt med fokusgruppens och intervjupersonernas svar på våra frågor angående 

bland annat trovärdighet, utseende och tal ligger väl i linje med det som coacher och tidigare 

forskning hävdat.  

 
Våra undersökningar bekräftar teorierna om att trovärdighet är en viktig grund för 

journalistiken och därmed också för nyheter. Eftersom nyhetsankare är tv-kanalens ansikte 

utåt och är representant för kanalen och dess nyheter så berörs denne av syftet att vara 

trovärdig.  
Enligt Jenny Sjunnesson är trovärdigheten hos ankaret oerhört viktig och hon hoppas att 

det som sägs i nyheterna är sant. Finns inte trovärdigheten där, så finns inte nyheten heller. 

Allt bygger på att jag som tittare ska kunna tro på det som sägs för att därmed kunna köpa det.  

Enligt Maria Sjölund, nyhetsankare på SVT, är trovärdighet en jättesvår fråga för det är 

någonting som man måste förtjäna. Det är också viktigt att man jobbar ett tag så folk får vänja 

sig vid en. För det är också en del av trovärdigheten, att man finns där ett tag så ansiktet blir 

etablerat. 

Hanna från fokusgruppen fick en oseriös känsla av Lennart Persson i Aktuellt, eftersom 

han i ett av nyhetsklippen vi använde, hade nya glasögon och annorlunda klädstil.  Han såg 

annorlunda ut och det tappade lite trovärdighet.  
 
 

Som vi sagt tidigare i uppsatsen spelar blicken en viktig roll i skapandet av trovärdighet i 

framförandet i TV-nyheterna. En stirrig blick blev för fokusgruppdeltagaren Anton, ett 

störandemoment.  
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Rösten är talarens största tillgång och den bestämmer i hög grad hur publiken kommer att 

bemöta talaren. De vanligaste röstproblemen för nyhetsankaret är entonighet, för svag eller 

för pipig röst och det är särskilt hos kvinnor.  

”Hon har tränat sin röst så hon har den här basrösten som kvinnor ska ha i nyhetssändningar. 

Man ska ha en mycket mörk röst, annars blir man inte trovärdig. Det är sådant man lägger 

märke till”. Hanna, fokusgrupp.  

  

Kläderna är en signal till tittaren och vår klädstil speglar vår grupptillhörighet. Vi klär oss 

som de vi vill känna gemenskap till. Klär man sig något avvikande är risken stor att publiken 

inte lyssnar utan tänker på hur uppläsaren ser ut.  

Patrik Hambraeus från Veranda Film hade i vår intervju en del saker att säga angående 

ankarets kläder. Enligt Patrik är ankarna schablonmässiga och strikta. Det finns en gräns för 

hur uppknäppt en skjorta får vara. I nyhetssammanhang är det viktigt att man ser seriös ut.  

 

Det viktigaste är tydlighet och enkelhet, menar Maria Sjölund. Man ska försöka se korrekt ut 

med rätt smink. Det går inte att gå ut i det där ljuset och vara helt osminkad. I nyheter är det 

bra att vara neutral. Det är för att man är ett redskap för att förmedla nyheter.  

 

Vem som helst kan inte bli nyhetsankare. Det är de yrkesverksamma intervjupersonerna 

överens om. Man måste vara samhällsengagerad och kunna sätta sig in i alla typer av ämnen 

med en nyfikenhet.  

Att vara nyhetsankare innebär att vara neutral och objektiv och att inte ta fokus från de 

budskap som ska komma fram i nyheterna. Det tycker både tittarna och branschfolket. 

Att vara samhällsengagerad och nyfiken krävs för att nyhetsankaret ska ta reda på så mycket 

fakta att hon är påläst. Om hon inte är påläst förlorar hon sin trovärdighet, menar 

nyhetsankarna själva och fokusgruppen. Trovärdigheten är det viktigaste i en nyhetssändning 

och det är alla medverkande medvetna om. 

 

Samtidigt som ett ankare ska vara neutralt så får hon inte bli tråkig. Hon får inte vara för 

”flamsig, plutig eller rolig, då försvinner trovärdigheten”, men hon ska ändå få fram sin 

personlighet och vara naturlig. Jenny Sjunnesson tycker också att ett ankare ska vara någon 

med pondus, som man känner respekt för.  
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Fokusgruppen är oerhört uppmärksam på förändringar i de nyhetsklipp som de har sett. En 

semestervikarie som aldrig tidigare synts i rutan är under mer kritisk granskning än de som är 

vana nyhetsuppläsare. Dessutom påpekas ett nyhetsankares förändring av klädstil. Han har 

gått från att vara en stilig man i kostym till att ha på sig jeans och andra glasögon, vilket 

direkt påverkar fokusgruppens trovärdighet till honom. Även nyhetsprogrammet (Aktuellt) 

utseendeförändring gör att tittarna blir osäkra på sändningen och lägger mer märke till allt 

runt omkring än budskapet i nyheterna. Det nya Aktuellt sägs påminna om en talkshow, ett 

försök till att poppa till sändningen och att ankaret syns i helbild känns främmande för 

fokusgruppen. Men bibliotekarien Hanna lägger också märke till en positiv förändring; att ett 

ankare har jobbat på och utvecklat sin röst till en basigare ton sen hon började som ankare. En 

i fokusgruppen lägger också märke till att ett av ankarna har utländsk bakgrund, vilket för 

honom känns ovanligt.  

 

Trots reaktionerna på förändringar i nyheterna kommer fokusgruppen också in på att de som 

tittare snabbt vänjer sig vid en förändring. Anton tog upp ett ankare med utländsk härkomst 

som bröt distinkt. Han menade på att det till en början var störande för honom som tittare men 

att han efter att ha sett ankaret några gånger hade vant sig. Att en av uppläsarna i 

nyhetsklippen (Ulrika Nilsson) drog till sig tittarens uppmärksamhet genom kläderna ansågs 

störande. Men eftersom hon är ett vant ansikte och har varit med så pass länge så påverkade 

inte kläderna just trovärdigheten, man vet redan som tittare att ankaret är trovärdig. Också 

Maria Sjölund vid SVT håller med om att ett ankare måste jobba ett tag för att få trovärdighet, 

att det är något man förtjänar.  

 
Både kläder och utseendet är mycket viktigt för ett ankare. Det gäller att vara neutral och inte 

sticka ut alldeles för mycket. Samtidigt ska man se ut sitt bästa och vara representativ och 

fånga intresse. Maria Sjölund som är nyhetsankare på SVT tycker att enkelhet fungerar. Att 

man inte har för utstickande färger som tar uppmärksamheten från nyheten. Det är nyheten 

som är i fokus och det som ska komma fram, därför får inte ankaret stjäla uppmärksamhet 

från det informativa.  

De andra intervjuade säger också att kläderna inte får sticka ut för mycket och att färger 

ska vara lugna, naturliga. Nyhetsankare är strikta och det finns en gräns på hur mycket en 

skjorta får vara uppknäppt.  
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Fokusgruppen stör sig mycket på kläder. De säger att det är lättare ta till sig nyheten om 

ankaret är neutral och inte sticker ut för mycket. Det var ett klipp där uppläsaren hade på sig 

jeans, och det gav starka reaktioner. En kombination av grå kavaj och tajta jeans är korkat och 

tar bort all journalistik i sändningen, det ser inte proffsigt ut. Personerna i fokusgruppen 

störde sig också oerhört mycket på en blommig kavaj som Ulrika Nilsson på TV4 hade på sig. 

Den ansågs för oneutral och störande för nyhetens budskap. Det blir soppa av en sändning när 

ankaret inte är rätt klädd, enligt en särskild mall som fungerar för alla. Den som klär sig 

avvikande, måste på andra sätt vinna intresse hos tittaren.  

Boken Tala och lyssna så alla förstår, tar upp att kläder blir mindre viktigt hos de 

ankare som har funnits med länge, och som redan har skapat sig trovärdighet för länge sedan.  

En deltagare i fokusgruppen säger att kläderna stör ifall de sticker ut på fel sätt. Men för 

den som har funnits med länge och redan är etablerad, spelar det inte så stor roll hur kläderna, 

håret och sminket ser ut eftersom hon man redan tror på dem. De övertygar i vilket fall som 

helst.  

 

Också blicken anses av fokusgruppen vara en viktig del i nyhetsframförandet. En aktiv blick, 

rakt in i kameran ger tittaren trovärdighet. Även Jenny Sjunnesson poängterar vikten av 

blicken och påpekar att man aldrig får titta upp, ner eller i sidled i tv eftersom tittaren då tror 

att man ljuger.  

 
När det kommer till ett nyhetsankare så ansåg fokusgruppen att dialekten är viktig att jobba 

på. Även ankaret Maria Sjölund ansåg att en dialekt är okej att ha så länge den inte är för grov 

utan går att förstå. Dialekten ansågs även göra ankaret något mer personlig.  

Kvinnans röst diskuterades mycket av både de yrkesverksamma och individerna i 

fokusgruppen. Alla ansåg att en kvinna måste ha en något mörk röst, att den inte får vara för 

pipig. För att bli trovärdig måste en kvinna, särskilt om man har för pipig röst, sänka tonläge 

så rösten blir mörkare. Det går alltså inte att vara för kvinnlig i rösten.  
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8. Slutsatser och diskussion 
 

De klassiska tv-nyheterna följer ett inrutat format som känns igen över stora delar av världen. 

Till de klassiska nyheterna räknar vi internationellt och nationellt stora nyhetssändningar som 

över lag anses trovärdiga, exempelvis BBC, CNN och i Sverige Rapport, Aktuellt samt TV4 

Nyheterna. Både valet av nyheterna och utformningen av sändningen och inslagen är relativt 

lika varandra. Men även den centrala personen i sändningarna, det vill säga nyhetsankaret/-

ankarna, påminner till stor del om varandra.  

 

Vår undersökning tyder på att mallen för nyhetsankarets presentationsroll är så tydlig att både 

producenter och tittare inte bara är medvetna utan också eniga om den. Till och med folk som 

sällan ser på nyheter eller ens är insatta i medieämnet vet hur ett ankare ska agera. Detta är till 

exempel att de ska vara seriösa, konkreta, klassiska i utseende och klädsel, ha en tydlig och 

stabil röst och se ut på ett sätt som på minsta möjliga vis kan störa tittaren.  

 

Vår undersökning visar också att nyhetsankarets trovärdighet är en viktig grund för 

föreställning om saklighet och neutralitet i nyheter. Trovärdighet har kanske den mest centrala 

och betydande rollen i nyhetsproduktion och den måste finnas i presentationen av nyheter för 

att tittaren inte bara ska stanna kvar utan även återkomma regelbundet till nyhetsprogrammet. 

Utan trovärdighet tar tittaren inte till sig informationen, vilket gör nyheterna värdelösa.  

 

Grunden till trovärdighet hos ett nyhetsankare ligger i retoriken, hon måste liksom andra 

talare använda sig av logos, patos och etos för att vinna tittarens förtroende. Utan logos i 

ankarets tal skulle det över huvudtaget inte finnas någon trovärdighet i nyhetsinnehållet. 

Ankaret måste alltså föra fram sin sak som en sanning och själv tro på det hon säger. Med 

hjälp av patos skapar ankaret mer förtroende då hon använder sitt minspel för att sätta rätt 

känsloläge på nyheterna. Till exempel ser hon allvarlig ut då det skett en tågolycka och glad 

då någon vunnit 30 miljoner kronor. Slutligen handlar stora delar av trovärdigheten om 

framförandet, etos. Både tittare och yrkesverksamma har liknande normer för vad som anses 

trovärdigt, så som stilrena, neutrala kläder istället för baggy jeans och en klassisk frisyr 

istället för tuppkam.  

Förutom detta är trovärdighet något som skapas av trygghet och igenkännande.  Tryggheten 

kommer med tiden, ju längre ett ankare synts i rutan desto tryggare känner sig tittaren med 

denne. Igenkännandet däremot kommer genom att tittaren kan känna igen sig själv i ankaret. 

25 25



 
 

Tv4 Nyheterna till exempel väljer sina ankare efter sin målgrupp. Ankaret ska enligt kanalen 

till utseendet påminna om målgruppen Anna 35 med akademisk utbildning och om hur hon 

själv skulle klä sig i officiella sammanhang.  Det typiska nyhetsankaret för de klassiska 

nyheterna är en medelålders, eller något yngre, kvinna eller man som anses se bra ut. 

Personen i fråga ska vara neutral med stilrena kläder, en klassisk frisyr och en mörkare röst. 

Eftersom tv-mediet är ett avslöjande medium där personen i rutan varken kan dölja sin röst, 

sitt utseende, miner, gester eller blick tvingas ankaret att ge ett trovärdigt intryck i alla 

avseenden. Som ett exempel på en av de riktlinjerna både tittare och yrkesverksamma har kan 

vi ta bibliotekarien Hanna från vår fokusgrupp. Hon tyckte att basrösten hos ett kvinnligt 

ankare var en positiv sak, att den ingav mer tillit. Att hon ser det positivt med en basig röst på 

ett kvinnligt ankare tyder på att trovärdighetsnormen enligt henne bland annat innebär en 

mörkare kvinnoröst. Detta var något som även före detta nyhetsankaret Jenny Sjunnesson 

tydligt höll med om.  

 

Att ankaret skulle bryta mot den givna mallen av trovärdighet innebär en stor risk både för 

nyhetsprogrammet och för kanalen, vilket kan innebära en förlust av tittare. Men ändå sker 

det förändringar hela tiden och nyhetsankarna har gått från att tala rikssvenska till att till 

exempel tala olika dialekter. Detta tolkar vi som en större tolerans och acceptans för 

förändringar. Dessutom ser vi fler ankare med utländskt påbrå eller med svenska som 

andraspråk. I vår fokusundersökning inkluderade vi ett ankare med annan hudfärg och 

härkomst än svensk, men ingen av intervjupersonerna hade någon negativ åsikt om detta utan 

ansåg att hon var en av de mer professionella ankarna. Dessutom berättade en person i vår 

fokusgrupp om sin upplevelse av en lokal nyhetssändning där ankaret pratade med brytning. 

Till en början ansåg han detta som mycket störande men efter att ha sett ankaret ett par gånger 

vande sig personen vid honom och accepterade denne med sin brytning. Just det här exemplet, 

att ha en utländsk man med brytning som ankare, är en extremt vågad chansning av tv-

kanalen, men vi tror att det här förmodligen skulle accepteras av de flesta tittare om det gavs 

lite tid och normaliserades. Samtidigt skulle nyheterna få en bredare målgrupp och vara till 

för alla samhällets grupper.  

 

Nyhetsankares egna personligheter har alltså fått en större roll och vi tolkar detta som en 

reflektion av samhället med ökad invandring, människor som flyttar över både stads- och 

landgränser, vilket leder till större tolerans. Också kläderna i nyhetssändningar har blivit mer 

vågade, idag kan man se blommiga överdelar och jeans. Men vi kan också se att exempelvis 
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vår intervjuperson Hanna visade sig vara ganska känslig för förändringar, till exempel 

reagerade hon på byte av glasögon och annorlunda klädstil. Vi tror att ankarets utseende är en 

direkt avspegling av samhällets normer rent fysiskt vad gäller kläder, smink och hår. 

Nyhetsankaret är en presentatör för tv-kanalen och det är mycket som hänger på hennes 

utseende. Slutsatsen som vi drar av detta är att rent generellt så accepteras förändringar men 

alla förändringar tar tid och behöver introduceras långsamt. 

 

De klassiska nyheterna har en mycket smal målgrupp som Tv4 Nyheternas Anna 35. Detta 

innebär att barn, ungdomar, vuxna utan akademisk utbildning, gamla, fattiga och personer 

med utländskt påbrå hamnar utanför målgruppen och inte tilltalas av tv-nyheterna på samma 

sätt. Vi tror att det finns en möjlighet att bredda målgruppen genom att ha en större variation 

av ankare. Idag delar vissa nyheter upp allmän-, ekonomi- och sportnyheter genom att låta 

olika ankare presentera de olika nyheterna. På det sättet drar man till sig fler sportintresserade 

som ser på hela sändningen. Eftersom trovärdighet även handlar om att känna igen sig i en 

person så skulle troligtvis yngre ankare dra till sig yngre tittare och fler utländska män skulle 

dra till sig fler tittare i den kategorin. Dagens ankare är för lika varandra och enformiga för att 

passa hela samhällets befolkning, som de egentligen är till för.  

Vad har vi slutligen fått ut av undersökningen? Att vanliga människor som varken är 

journalister eller studerar medieämnet ändå utgår ifrån den nyhetsmall vi talat om. Det kanske 

är något som sitter i människans natur eller något man lär sig under livets gång. På något sätt 

verkar nyheternas publik veta vad som är accepterbart och inte i samband med nyheter. 

Dessutom har ett ankares härkomst och utseende gällande hud- och hårfärg ingen större 

betydelse så länge personen följer den strikta mallen för hur ett ankare ska bete sig och se ut 

gällande kläder, frisyr och smink.  
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 Obs!! Fiktiva namn. 
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