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Abstract 

Följande uppsats omfattar en komparativ studie av SVT och TV4 gällande deras politiska 

nyhetsjournalistik kring valet 2014. Fokus för uppsatsen är det visuella med tre valda 

områden: bildkälla, grafik och intervjuobjekt. Studien består huvudsakligen av en kvantitativ 

innehållsanalys som kompletteras med en segmentering utifrån ett filmanalytiskt perspektiv. 

Analysobjekten är kanalernas respektive kvällssändningar, Aktuellt 21:00 / Rapport 19:30 och 

Nyheterna 22:00, under en period på fyra veckor. 

 

Det teoretiska ramverket består av teorier om kommersialisering, medialisering, politisk 

nyhetsjournalistik, nyhetsvärdering samt nyhetsurval. Det är främst det teoretiska ramverket 

gällande kommersialisering som används som grund för analysen. En stor vikt har lagts på 

tidigare forskning inom ämnena kommersialisering och journalistens närvaro i journalistiken. 

Däremot finns det inte mycket tidigare forskning eller teoretiska ramverk som omfattar grafik 

och bildkälla. Förhoppningen är att denna uppsats ska tillföra resultat inför kommande 

forskning. 

 

Resultatet pekar på många likheter mellan kanalerna. En likhet är bildkälla där båda kanalerna 

i majoritet använder eget bildmaterial. Det finns även likheter gällande i vilken utsträckning 

SVT och TV4 använder grafik. Däremot skiljer de sig i vad grafiken föreställer och vilken ton 

grafiken förmedlar. En annan skillnad återfinns i journalistens roll och journalistikens rum där 

TV4 har en högre visuell närvaro av en politisk kommentator än SVT. Sist följs resultaten av 

en slutdiskussion som omfattar frågan om kommersialiseringens effekt behöver vara något 

dåligt. 

 

 

Nyckelord: politisk nyhetsjournalistik, public service, SVT, TV4, val, visuellt
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1. Inledning 

I skrivande stund är det 2018 och valår. En tid fylld med opinionsmätningar, analyser och 

avslöjanden. Frågan på allas läppar är vilka partier som har en möjlighet till regeringsbildning 

och kommer få styra landet de stundande fyra åren. Exakt samma fråga var aktuell 2014. Då 

såg det inte ljust ut för något parti eller block i media. Amelie Langby skrev artikeln ”Löfvens 

tystnad i regeringsfrågan” och kritiserade statsministerkandidaten Stefan Löfven för att vara 

otydlig med vem som skulle ingå i hans regering (2014, 13 augusti). Nina Larsson ställde sig i 

ledet med sin text ”Kaos inträffar om rödgröna vinner” och ansåg att det inte var kaos i 

svensk politik, men att en vänsterregering skulle utlösa kalabalik (2014, 14 augusti). 

Samtidigt rapporterades det om Alliansens dåliga opinionssiffror. ”Regeringen på historiskt 

låg nivå trots dramatiska utspel” skrev Jens Kärrman i DN fyra veckor innan valet (2014, 28 

augusti). Utanför alla blocksamarbeten står Åkesson och vill bli vågmästare (Brandel & 

Stiernstedt, 2014, 5 september). Kampen var hård in i det sista om vilken roll varje parti 

skulle få efter valdagen.  

 

Samtidigt som valåret 2018 är i full rullning pågår det en debatt om public services 

finansiering och existens. Hanna Stjärne, SVT:s vd, skriver i DN gällande utredningen om en 

förändrad finansiering av public service. Utredningen föreslår att en public service-avgift via 

skattsedeln ska ersätta dagens radio- och tv-avgift. Stjärne är svagt positiv till förslaget och 

menar att det blir allt viktigare att värna om oberoendet och trycker på vikten av att SVT finns 

online (Stjärne, 2017, 22 november). Just SVT:s närvaro på nätet har kritiserats av flera. 

Jeanette Gustafsdotter, vd för TU – Medier i Sverige, skriver om den problematik lokala 

tidningar upplever med SVT Nyheter. När lokala tidningar publicerar en artikel med 

betalvägg konkurreras de ut när SVT Nyheter rapporterar om samma nyhet men utan 

betalvägg (Gustafsdotter, 2017, 14 december). 

 

Det råder ingen tvekan om att det finns en mängd tidigare forskare som har studerat likheter 

och olikheter mellan kommersiella medier och public service, inte minst som har jämfört 

Aktuellt/Rapport och Nyheterna. Däremot är det, vad skribenten vet om, inga studier som 

genomförts med ett visuellt fokus. Tv-mediets styrka är det visuella och är därav centralt för 

både SVT och TV4. Här kommer således tv-journalistik och politisk nyhetsjournalistik att 

undersökas i en komparativ studie med fokus på visuell representation utifrån perspektiven 

bildkälla, grafik och intervjuobjekt. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen tar avstamp i den rådande debatten om public service och det stundande 

valet. Det är därav högst aktuellt att undersöka hur politisk nyhetsjournalistik om 

valrapporteringen tar form i den kommersiella sfären jämfört med public service-sfären. 

Objektet för undersökning är tv och då faller valet naturligt på SVT och TV4 då de är de två 

stora aktörerna på den svenska tv-marknaden (Weibull & Wadbring, 2014, s. 337–339). 

Undersökningsperioden sträcker sig från tre veckor innan valet till en vecka efter valet.   

 

Det visuella är det som särskiljer tv-mediet från exempelvis radio och tidning, därav är det 

visuella ett naturligt perspektiv. Däremot är ett visuellt fokusområde ett stort sådant och 

kommer således brytas ner i tre fokusområden: bildkälla, grafik och intervjuobjekt, som alla 

tre är grund för frågeställningarna. De omfattar tre skilda områden men som alla relaterar till 

varandra. De valda frågeställningarna för uppsatsen lyder som följande; 

- Vilken bildkälla använder kanalerna sig av utifrån den visuella referensen? 

- I vilken utsträckning används grafik och vad föreställer den? 

- Vem är visuellt närvarande i inslag om politisk nyhetsjournalistik? 

 

3. Bakgrund 

I kommande del presenteras bakgrunden. Främst är det en beskrivning av SVT och TV4:s 

historia och nyhetsprogram samt en redogörelse av kanalernas olika sändningstillstånd. Detta 

följs av en kortare summering av politisk nyhetsjournalistik, tv-journalistik och valet 2014. En 

begreppslista återfinns i Bilaga 2, Kodinstruktioner.  

 

3.1 SVT 

Tv:n kom till Sverige 1950. Efter några få lokala sändningar av bland annat Tekniska 

högskolan beslutade riksdagen 1956 att bygga ett tv-nätverk i hela Sverige. Alla skulle ha 

samma möjlighet att se på tv. Detta är början till vad vi idag kallar SVT1. Fotbolls-VM 1958 

och OS i Rom 1960 var två stora tv-evenemang och mer än hälften av alla hushåll i Sverige 

hade tv. 1969 introducerades vad vi idag kallar SVT2. Tanken med kanalen var att den skulle 

konkurrera med SVT1 men fortfarande tillhöra public service (Weibull & Wadbring, 2014, s. 

73–75). 
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Sveriges television, SVT, är idag ett av tre public service-bolag i Sverige. Det betyder att SVT 

ska sända tv i allmänhetens tjänst. Krav på teknik och innehåll regleras av sändningstillståndet 

där det nuvarande tillståndet löper 2014–2019. Innehållet ska spegla hela landet, präglas av 

mångfald och tillhandahålla innehåll för barn och unga, minoriteter och personer med 

funktionsnedsättningar. Programmen som sänds ska vara sakliga och opartiska. SVT, 

tillsammans med de andra två public service-bolagen Sveriges Radio och Utbildningsradion, 

finansieras via den så kallade radio- och tv-avgiften. Ingen reklamverksamhet får förekomma 

inom public service-bolagen förutom vid väldigt få undantag. Public service-bolagen ägs av 

Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges 

Utbildningsradio AB. I ledningen återfinns ledamöter från de olika partierna i riksdagen 

(Myndigheten för press, radio och tv [MPRT], 2018). 

 

Sedan starten av kanalerna har Aktuellt och Rapport varit en del av tablån. Aktuellt sändes 

första gången 1958 och var tänkt som ett nyhetsmagasinsprogram. Rapport startade i samband 

med SVT2 1969. Den nuvarande formen med längre nyhetsprogram infördes 1972 (Jönsson 

& Strömbäck, 2007, s. 54). År 2014 visades Aktuellt söndag till fredag klockan 21:00 på 

SVT2. På vardagar var huvudsändningen 40 minuter lång som följdes av 15 minuter kultur- 

och sportnyheter. På fredagar var huvudsändningen 18 minuter lång och söndagar 15 minuter 

lång. SVT2 är enligt SVT själva kanalen för den frågvisa och nyfikna. Kanalen har ett fokus 

på samhälle, fakta och kultur (SVT, u.å.). På SVT1 visades Rapport 19:30 varje dag och är 15 

minuter långt. Det resulterar i 832 minuter, cirka 14 timmars undersökningsmaterial.  

 

3.2 TV4 

För att förstå framväxten av TV4 måste tekniken bakom tv-sändningar redogöras för först. 

Under sent 80-tal utvecklades kabelnätet och satellitsändningarna vilket resulterade i att en ny 

teknik som nu befann sig i Sverige. Samtidigt antog riksdagen en mer liberal syn på de nya 

satellitsändningarna via kabelnätet. Resultatet blev att svenskar nu kunde ta emot kanaler från 

utlandet. En kanal omfattas av det regelverk som signalen sänds ifrån. TV3 sänder sin signal 

från London och kan således visa reklam riktade mot svenskar. Det startade en diskussion i 

Sverige om en eventuell kommersiell tv-kanal. Den främsta anledningen var att nu hamnade 

svenska marknadsföringsinvesteringar utrikes istället för inrikes. Utgången blev starten av 

TV4 1991. Skillnaden mellan kanalerna var att TV3 sände mer underhållning och TV4 hade 

en stor nyhetsredaktion (Weibull & Wadbring, 2014, s. 79–81). 
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Idag är TV4 Sveriges största kommersiella tv-kanal och är en del av TV4-gruppen där även 

kanaler som Sjuan, TV12 och TV4 Fakta ingår. De har även en onlinetjänst, TV4 Play, som 

bland annat var den första tv-kanalen i Norden på Apple TV. Hela TV4-gruppen tillhör 

Bonnier Broadcasting (TV4-Gruppen, 2017). TV4 är tänkt att innehålla något för hela 

familjen, ifrån dramatik till underhållning, från nyheter till sport. Kanalen ska präglas av 

mångfald, kvalitet och en bredd för hela Sverige (TV4-Gruppen, 2015). 

 

TV4:s nyhetsprogram, Nyheterna, har varit med sedan starten av kanalen. Tanken var från 

början att särställa sig från SVT och deras nyhetsprogram Rapport och Aktuellt. TV4 ville nå 

en yngre målgrupp genom att prioritera nyheter som engagerade samtidigt som de försökte sig 

på att använda ett mer filmiskt formspråk (Jönsson & Strömbäck, 2007, s. 61). År 2014 

sändes Nyheterna måndag till söndag klockan 22:00 på TV4. Under vecka 1 och 2 för 

undersökningen var huvudsändningen, måndag till torsdag, 40 minuter lång där de sista 20 

minuterna bestod av en valspecial. Från fredag till söndag var sändningen 5 minuter lång. 

Under vecka 3, valveckan, var alla sändningar 5 minuter långa. Vecka 4, veckan efter valet, 

bestod alla sändningar av 40 minuter måndag till torsdag, 15 minuter på fredag och 5 minuter 

på helgen. Totalt blir det 590 minuter material, cirka 10 timmar, under uppsatsens tidsperiod.  

 

3.3 Sändningstillstånd 

Både SVT och TV4 styrs mångt och mycket utifrån deras olika sändningstillstånd. Främst 

SVT, men även i viss mån TV4, ska sända tv i allmänhetens tjänst, har ett krav på 

tillgänglighet och en skyldighet att förmedla nyheter (Jönsson, 2015, s. 381). TV4:s 

sändningstillstånd, till skillnad från SVT, regleras av Myndigheten för press, radio och tv 

[MPRT] (MPRT, 2016). Intressant för uppsatsens syfte är paragraf 9 och 10 i tillståndet för 

TV4; 

§9 Sändningarna ska i huvudsak bestå av nyhets-, samhälls-, 

underhållnings-, sport och familjeprogram samt film. [...]. 

§10 Sändningsrätten ska utövas sakligt. [...]. TV4 AB ska före sändning av 

program så noggrant som omständigheterna medger kontrollera 

sakuppgifter i programmet  

(MPRT, 2016, s. 3). 
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TV4 måste ta hänsyn till mediets genomslagskraft utifrån tid för sändning, ämnen 

och utformning. Fast att kanalen är kommersiell är det förbjudet att otillbörligt gynna 

intressen om det inte är i information- eller underhållningsintresse. Innebörden av 

kravet om saklighet är att TV4 inte får vara vilseledande genom att utelämna viktiga 

uppgifter och när en sakuppgift visat sig vara felaktig måste kanalen alltid rätta 

(MPRT, 2017). 

 

Ett liknande krav finns på SVT. I paragraf 13 i deras sändningstillstånd står följande; 

§13 Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande 

av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i TV. SVT 

ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna medger 

kontrollera sakuppgifter i programmet. 

(SVT:s sändningstillstånd, s. 5). 

En tydlig skillnad återfinns i kanalernas sändningstillstånd. SVT har ett krav på 

opartiskhet. Vidare har SVT ytterligare krav gällande deras nyhetssändningar;  

§8 Nyhetsverksamheten i SVT ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, 

analyser och kommentarer kommer till uttryck i olika program. 

SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa 

händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som 

medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- 

och kulturfrågor. 

SVT ska granska myndigheter, organisationer och företag som har 

inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom 

sådana organ och inom andra maktsfärer. 

(SVT:s sändningstillstånd, s. 3). 

Med andra ord har SVT ett skarpare krav gällande innehållet i deras nyheter i 

jämförelse med TV4. SVT måste åstadkomma ett utbud som är präglat av mångfald, 

inkludera kommentarer och producera granskande inslag.  

 



 6 

3.4 Politisk nyhetsjournalistik och tv-journalistik 

Utifrån ett normativt synsätt är den politiska nyhetsjournalistiken den mest vitala 

formen av journalistik. En förklaring är den centrala roll som politisk 

nyhetsjournalistik utgör i en demokrati (Strömbäck, 2015a, s. 299). Massmedia anses 

besitta en viktig roll då de utför tre centrala uppgifter, nämligen 

informationsuppgiften, granskningsuppgiften och forumuppgiften. Alla uppgifter kan 

sammanfattas med följande citat: 

Massmedierna fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria 

åsiktsbildningen, nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan 

information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor, 

uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och uppgiften att låta 

olika åsikter komma till tals 

(SOU 1995:37, s. 156–159). 

Däremot finns det en oenighet i forskarvärlden om vad politisk nyhetsjournalistik är och hur 

den ska definieras. Majoriteten av forskningen ser den politiska nyhetsjournalistiken som 

rapporteringen kring politiska aktörer eller politiska institutioner. En bredare definition 

innefattar all rapportering som kan påverka politiken i någon utsträckning (Strömbäck, 2015a, 

s300). Den förstnämnda, och den snävare, definitionen av politisk nyhetsjournalistik är den 

som tillämpas i denna uppsats. 

 

Anna-Maria Jönsson och Jesper Strömbäck har studerat hur tv-journalistiken såg ut under år 

1990–2004. Flera element under tidsperioden lever kvar än idag. En nyhetssändning består av 

ett löp, vilket är de nyheter de nämner i början av sändningen och som betecknas som 

huvudnyheter. Det följs av en första nyhet som och sedan en blandning inrikes- och 

utrikesnyheter som kan vara reportage, telegram, debatt eller intervjuer i studion eller via 

länk. Sist placeras oftast en lättsam nyhet som följs av vädret (Jönsson & Strömbäck, 2007, s. 

91). Av det material som studerats är upplägget detsamma. Det som skiljer sig åt är att 

Aktuellt har två andra inslag innan Kulturnyheterna. Först kommer vädret och sedan 

”Utblick”. Det sistnämnda är en form av längre reportage som undersöker ett fenomen, 

exempelvis en ny app som är populär. Tilltalet är inte formellt utan mycket mer avslappnat. 

Nyheterna hade vid den här tiden en mer traditionell form. Men i deras valspecial antog 

kanalen en mer modern form med mer informella intervjuer och förflyttningar i studion. 
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3.5 Valet 2014 

Skolan var den viktigaste valfrågan under valet 2014. En vallokalsundersökning gjord av SVT 

pekade på att 60 procent av de svarande ansåg att partiernas politik rörande skola och 

utbildning var avgörande för hur de röstade. Andra viktiga frågor var sjukvården, ekonomin 

och välfärden (SVT Pejl, 2014, 14 september). Intresset för vissa frågor kan således påverka 

vad och vem som får visuell representation i tv-rutan. 

 

Under valet och urvalsperioden sker en del händelser inom svensk politik som kan vara 

intressant för resultatet. Parallellt med hela valet rapporterades det en hel del om 

annekteringen av Krim och ett eventuellt medlemskap i NATO. I Aktuellt 4 september 

intervjuades Ulrica Bergsten, utrikeskorrespondent på SVT, om Carl Bildts närvaro på ett 

NATO-möte (Aktuellt, 2014).  

 

Ett ämne som präglade rapporteringen var hur jämnt det var mellan blocken. I flera 

opinionsmätningar knappade Alliansen, bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet 

(nuvarande Liberalerna) och Kristdemokraterna, in dag för dag på de rödgröna, bestående av 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna (TT, 2014, 5 september). Parallellt 

visade mätningarna att Sverigedemokraterna låg på cirka 10 procent av rösterna vilket skulle 

resultera i att de blev tredje största partiet och innefatta en vågmästarroll. En stor fråga var 

även om Feministiskt Initiativ skulle nå riksdagsspärren (Gerdfeldter, 2014, 4 september). 

 

4. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras en redogörelse av tidigare forskning inom områdena 

kommersialisering och public service. Det följs av tidigare forskning inom visuell 

representation med fokus på grafik, bildkälla och journalistens närvaro i journalistiken. 

Däremot är vetenskapliga studier med fokus på bildkälla och grafik en bristvara. 

Förhoppningen är att denna uppsats kan bidra till vidare forskning. 

 

En semiotisk analys är utanför uppsatsens omfång. Men eftersom uppsatsens syfte är av 

visuell karaktär är det av vikt att förstå hur bildkommunikation fungerar. Semiotik är läran om 

vad, hur och varför tecken uppfattas och kommuniceras. Inom semiotik finns det två 

grundläggande begrepp, ”signifier” och ”signified”. Det förstnämnda är den fysiska saken 

tittaren ser medan det sistnämnda är den betydelse som tittaren uppfattar. För uppsatsens syfte 
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kan ”symbolic prop” vara intressant. Det är när ett tecken förmedlar ett koncept. Ett exempel 

är när en forskare är med i en reklam för städartiklar. Då förmedlar forskaren ett koncept av 

att produkten är vetenskapligt testad och bevisad att fungera. Konceptet förs från den 

vetenskapliga världen in i reklamen (Selby & Cowdery, 1995, s. 41–42).  

 

4.1 Kommersialisering 

Ordets betydelse, kommersialisering, är tanken om att göra vinst. Ingela Wadbring, 

medieforskare, har i sin bok Journalistikens kommersialisering - mera myt än sanning? 

Innehållets förändring i svensk dagspress 1960–2010 tittat på hur termen kommersialisering 

inom mediebranschen har använts. I branschen används termen för att beskriva den process 

som medierna genomgår för att bli mer marknadsanpassade (Wadbring, 2012, s. 23). En 

anpassning som bland annat resulterar i en hårdare konkurrens, ett mer liberalt mediesystem 

och ett större fokus på vinst (Ibid., s. 33). Däremot ifrågasätter Wadbring denna kausalitet. 

Om det går att säga att journalistiken har blivit mer kommersiell är det svårt att peka ut vilken 

faktor det är som påverkar. Vissa forskare menar att public service-företagen gav upphov till 

en mer publik-orienterad och marknadsanpassad journalistik när de hade tv-monopol under 

slutet av 1900-talet. De var väldigt måna om att publiken skulle tillfredsställdas att de 

fokuserade mer på vad publiken efterfrågade än vad de behövde som medborgare (Ibid., s. 

35). Samtidigt upplever journalistkåren själva en ökad kommersialisering och det går att 

utläsa en kommersialisering av hela samhället. Wadbring menar att det är svårt att ta fasta på 

vad kommersialiseringen av medierna konkret är. Vinsterna i branschen har inte ökat och 

kravet på vinst från ägarna är svårt att mäta (Ibid., s. 106–109). 

 

Frågan om just TV4:s nyhetsinnehåll har påverkats av det kommersiella intresset har Sara 

Johansson och Linda Jönsson ställt sig i sin kandidatuppsats TV4 – kan kommersiellt och 

demokrati gå hand i hand? (2013). Deras kvalitativa studie lyfter bland annat 

programdirektörens påstående om att nyhetsvärdering väger tyngre än tittarsiffror för 

Nyheterna. Tanken är att de ska rapportera om det som är viktigt för tittarna (Johansson & 

Jönsson, 2013, s. 41). Programdirektören styrker deras övertag gentemot SVT med att TV4 

har starkare profiler i deras nyhetssändningar och att deras nyheter är mer fängslande. Siffror 

pekar på att TV4 har fler tittare än SVT i åldern 12 till 59, vilket är TV4:s målgrupp (Ibid, s. 

44). 
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Anna-Maria Jönsson, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, och Jesper 

Strömbäck, professor i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap, skriver i sin 

bok TV-journalistik: nyhets- och samhällsprogram i svensk TV 1990–2004 om dansk 

forskning på området kommersialisering. Där kan det konstateras att en mer kommersialiserad 

nyhetsjournalistik resulterar i högre nyhetstempo, mer ”mjuka” ämnen och mer fokus på 

”vanliga människor” (Jönsson & Strömbäck, 2007, s. 144). 

 

För att återkoppla till oenigheten i Wadbrings forskning menar Jönsson och Strömbäck att 

man inte är överens om kommersialiseringens effekt. En majoritet av forskarna anser att en 

ökad konkurrens leder till en kommersialisering på marknaden som ger upphov till en sämre 

journalistik och i slutändan en sämre demokrati. Däremot kan dessa tankesätt ifrågasättas. 

Vad är egentligen sämre journalistik och demokrati? (Jönsson & Strömbäck, 2007, s. 16). 

 

För att konkretisera kommersialiseringen ytterligare har Jönsson och Strömbäck utvecklad en 

modell där man kan se kommersialiseringen på flera olika nivåer. Här en förenklad modell av 

deras tankesätt; 

 

Figur 1. Jönsson och Strömbäcks modell för kommersialisering på flera nivåer något justerat. 

(Jönsson & Strömbäck, s. 145).  

 

Kommersialisering på systemnivå avser att mediemarknaden innehar mer reklamfinansiering 

och präglas av de finansieringarna. På företagsnivå tar kommersialisering uttryck genom att 

reklam och ekonomi blir mer styrande. Mediesystemets kommersialisering är i sin tur när 

medieföretagen själva kommersialiseras och blir således aktörer på marknaden. Det kan ge 

upphov till att redaktionerna kommersialiseras då de exempelvis får budgetramar att agera 

utefter. Sist är journalistikens kommersialisering vilket är en journalistik som är mer 

publikorienterad. Vad Jönsson och Strömbäck menar är att det kan leda till en förändrad 

journalistik men att förändringen i sig inte behöver vara dålig. De anser att man måste vara 

mycket mer öppen i frågan (Jönsson & Strömbäck, s. 146). 

Systemnivå Företagsnivå Mediesystem Redaktioner Journalistiken
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4.2 Public Service 

Det finns flera internationella komparativa studier mellan kommersiella och public service-

bolag i tider då avregleringar på olika mediemarknader skedde. Anna-Maria Jönsson menar 

att kommersiella företag hade mer underhållning, men mindre informativa och utbildande 

program jämfört med public service. Samtidigt hade public service mer egna program som 

riktade sig mot barn och minoriteter samt mer kulturprogram. Med andra ord hade public 

service en större mångfald i sin tablå (Jönsson, 2015, s. 379). 

 

Mediernas relation till politiken har studerats av flera. Daniel C. Hallin, professor i 

kommunikationsvetenskap, och Paolo Mancinis, professor i kommunikationssociologi, har 

studerat och skapat modeller för länders olika mediesystem. Länder, likt Sverige, tillhör enligt 

dem den demokratisk-korporativistiska modellen. Det är länder som präglas av statlig 

styrning, har en utvecklad masspress och innehar hög professionell standard inom 

journalistiken (Nord, 2012, s. 77–78). 

 

Tidigare studier pekar på en konvergens bland de olika medierna i ett medielandskap genom 

att public service närmar sig de kommersiella medierna. I vilken grad avgörs mångt och 

mycket av landets mediesystem och public services finansieringsmodell. I Sverige finansieras 

public service via radio- och tv-avgiften och får inte tillåtelse för att förvärva intäkter via 

sponsring eller reklam i en stor utsträckning. Länder, till exempel Sverige, som finansieras 

med offentliga medel och avgifter har förhållit sig till en mer traditionell profil av public 

service enligt Jönssons forskning. Vidare visar internationell forskning att public service 

påverkar de kommersiella företagen genom att med deras utbud av mångfald driva på kvalitén 

hos de andra mediebolagen på marknaden (Jönsson, 2015, s. 380; MPRT, 2018). 

 

Svensk forskning om public service fokuserar mer på hur bolagen lever upp till sina uppdrag 

och då specifikt gällande oberoendet gentemot kommersiella och politiska intressen. Likt den 

internationella forskningen visar svensk forskning att det finns tydliga skillnader mellan 

public service-kanaler och de kommersiella kanalerna. Specifikt inom utbudet av nyheter, 

samhälle och kultur (Jönsson, 2015, s. 381–383).  
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4.3 Grafik 

Syftet med nyhetsgrafik är att presentera information genom att förenkla och förklara 

komplicerade händelser. Bo Bergström, främst lärare och forskare i konstvetenskap, skriver i 

sin bok Effektiv visuell kommunikation (2017) att det tecknade är det som förenklar bilden och 

ordet så att mottagaren kan förstå. Han menar att när bild, ord och teckning hänger samman 

skapas ett tredje språk, utöver visuellt och verbalt, där den grafiska journalistiken effektivt 

kan leverera information (Bergström, 2017, s. 304). 

 

Hos de flesta människor är det visuella minnet bättre än det verbala. För att uppnå bäst effekt 

med grafik gäller det att förankra bild och text i varandra. Antingen genom att säga exakt 

samma sak eller att säga helt skildra saker. Det är på så vis mottagaren kan dra nytta av de två 

språken, det verbala och visuella (Bergström, 2017, s. 292). Redaktionerna själva, exempel 

redaktionen på BBC World News, menar att grafik kan användas för att bibehålla tittarna och 

deras uppmärksamhet (Machin & Polzer, 2015, s. 157–158). Däremot är inte alla överens om 

att grafik är något positivt. Något som ifrågasätts är påståendet om att grafik kan hjälpa 

tittaren att minnas och förstå nyheten. En del kritiserar att grafik ersätter analys och fakta. 

Susan L Carruthers, professor i amerikanska studier, menar att grafik inte kan ersätta en 

djupare förklaring av en nyhet.  

 

Redaktionen på BBC World news menar också att grafik är funktionellt när inget annat 

material passar eller finns tillgängligt. Samtidigt gör sig ett tema som politik inte sig visuellt 

intressant och då tvingas kanalerna vara kreativa. Tanken med grafiken är att göra historien 

mer fängslande ur ett visuellt perspektiv. Machin och Polzer menar att det resulterar i att 

mindre bakgrundsinformation presenteras vilket leder till att det visuella ersätter just analys 

och fakta i frågan (Machin & Polzer, 2015, s. 163). 

 

Den tekniska utvecklingen av den grafiska programvaran har resulterat i att den har blivit mer 

tillgänglig för journalister som idag relativt enkelt kan inkludera grafik i sina inslag. Vad 

David Machin, professor i media och kommunikation, och Lydia Polzer, visuell journalist, 

menar är att under valperioder är det vanligt att redaktionerna använder ”immersive graphics” 

(Machin & Polzer, 2015, s. 157–158). ”Immersive” betyder tredimensionell grafik som omger 

användaren, skapad av ett digitalt program (Oxford Dictorionaries, 2018-04-29). Enkelt sagt 

är det grafik som visar sig visuellt som en del av studion.  
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4.4 Bildkälla 

Med bildkälla menas den källa som det visuella materialet kommer från. Det kan vara en 

redaktion, kanal eller privatperson. Alla variabler och instruktioner återfinns i bilagorna. 

Tidigare forskning med fokus på bildkälla är en bristvara. Vad som är mest relevant för 

uppsatsens frågeställningar är en studie på kandidatnivå och studier om tv-journalistik i 

allmänhet. Däremot är det inte idealt att endast presentera en uppsats på kandidatnivå, vilket 

ska tas i beaktande.  

 

Vad Berg och Schoenbergs resultat visar är att bildkällorna vid terrordådet avgjordes mycket 

av på förhand bestämda överenskommelser med andra kanaler. SVT hade innan dådet ett 

samarbete med NRK vilket resulterade i att de kunde använda deras material. TV4 hade ett 

samarbete med norska TV2 under dådet och publicerade deras material (Berg & von 

Schoenberg, 2011, s. 46). Vidare var det två andra faktorer som påverkade bildkällans 

ursprung; teknisk utrustning och personal. När tekniken brister får reportrarna använda till 

exempel sina mobiltelefoner för att få något bildmaterial (Ibid., s. 43). TV4 hade mest 

personal på plats vilket gjorde att de i större utsträckning kunde anskaffa sig eget material 

(Ibid., s. 46). Utifrån uppsatsens definitioner pekar resultatet på att kanalerna i stor 

utsträckning använde eget material. 

 

Idag finns ett stort utbud av arkivmaterial tillgängligt för tv-kanalerna. Främst deras egna men 

också andra nyhetsbolags arkiv. Resultatet blir att nyheter och hela händelser framställs 

visuellt generiskt eftersom material kan återanvändas ett obegränsat antal gånger. 

Motivationen att anskaffa sig nytt material minskar då det blir mer tidseffektivt att 

återanvända klipp från arkiv. Effekten blir en generiskt visuell representation av en fråga då 

samma bilder får representera frågan gång på gång. Samma sjukhusrum får spegla 

sjukhusfrågan över en lång tid (Machin & Polzer, 2015, s. 156). 

 

4.5 Journalisten i den politiska nyhetsjournalistiken 

En del forskning pekar på att journalisten får större utrymme i den i politiska 

nyhetsjournalistiken. Kent Asp, docent i statsvetenskap och medieforskare, och Johannes 

Bjerling, universitetslektor vid JMG, menar med närvaro att journalisten är en aktör i 

nyhetsrapporteringen, som till exempel kommenterar eller analyserar. Detta är dock inte en 

trend som endast finns inom den politiska rapporteringen utan inom hela nyhetsjournalistiken 
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(Asp & Bjerling, 2014, s. 67). Däremot finns det skillnader bland de olika medierna i hur 

mycket journalisten närvarar. Asp och Bjerling har studerat journalisters närvaro i 

medievalrörelser. Deras resultat konstaterar att det är högst närvaro i kvällspress följt av radio 

och TV och sist morgonpress. En konsekvens av detta är att politiker får synas mindre i bild 

och får mindre talartid (Ibid., s. 68–69). 

 

Skillnaden mellan SVT, med Rapport/Aktuellt, och TV4, med Nyheterna, varierar i 

forskningen. Asp och Bjerlings forskning pekar på att SVT visuellt inkluderar 

nyhetskommentatorer i större utsträckning än TV4 i valbevakningen under 90- och 00-talet 

(Asp & Bjerling, 2014, s. 70). Lena Jendel, forskarassistent vid Mittuniversitet, och Jesper 

Strömbäcks forskning pekar på motsatsen och menar att TV4 i större utsträckning inkluderar 

nyhetskommentatorer än SVT (Jendel & Strömbäck, 2013, s. 132–133). Detta är troligtvis en 

konsekvens av deras val av metod och val av presentation. Asp och Bjerling presenterade 00-

talet sammanslaget i sina diagram medan Jendel och Strömbäck presenterade valåren var för 

sig. Enligt Jendel och Strömbäck har TV4 under valåren 2002 och 2006 en lägre närvaro av 

journalister i sin journalistik, men betydligt högre under 2010 (Ibid).  

 

Ett resultat av en mer visuellt synlig journalist är att journalistiken blir mer tolkande än 

informativ. Frank Esser, professor i media och kommunikation, och Andrea Umbrichts, från 

institutet för masskommunikation och medieforskning på Zürichs Universitet, studier pekar 

på att journalister försöker mer svara på frågan ”varför” och placera nyheter i en kontext, det 

vill säga en mer tolkande journalistik (Esser & Umbricht, 2014, s. 241). En förklaring till 

varför journalister tolkar i högre grad beror på, enligt Esser och Umbricht, att marknaden för 

journalistik har förändrats, statusen för yrket har förbättrats och journalistikutbildningarna har 

fått ett högre socialt anseende (Ibid, 2014, s. 245). 

 

4.6 Journalistikens eller nyhetens rum 

Grafik omfattar i denna uppsats det som är digitalt tecknade illustrationer i inslag. En bredare 

definition av grafik kan inkludera grafik i studiomiljö och vinjetter. I denna uppsats har en 

snävare definition antagits gällande grafik som omfattar allt dataanimerat i inslag som inte är 

namnskyltar eller del av studion. För att förtydliga skillnaden mellan olika sorters grafik 

introduceras begreppet ”rum” som syftar på miljön som omsluter nyheten. I uppsatsens gång 

kan andra varianter komma att användas, så som ”journalistikens rum” eller ”nyhetens rum”. 
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En central plats för en nyhetssändning är studion. Det är därifrån en nyhet tar sin form och 

sänds ut i världen. Studions utformning och miljö kan påverka hur nyheten uppfattas. Till 

exempel kan tonen hos nyhetsankaren och hållning påverka hur tittarna uppfattar hela 

programmet (Machin & Polzer, 2015, s. 155). En analys av journalistikens rum är utanför 

uppsatsen omfång, men det är av vikt att förstå hur det journalistiska rummet påverkar 

uppfattningen av intervjuobjektet och nyheten. Alla personer som syns i bild och som får en 

fråga ställd till sig från journalisten eller journalisterna räknas som intervjuobjekt. 

 

Det finns flera sätt att konstruera ett journalistiskt rum. Vad Machin och Polzer menar är att 

en stor och rymlig tv-studio kan förmedla en känsla av lyx, makt och storhet. Det man 

eftersträvar är en känsla av stilrent och snabbhet. Mycket av känslan kan skapas med dagens 

teknologi och de bildskärmar som finns i studion. En stor och rymlig tv-studio skapar ett rum 

där journalisten förvandlas från en informatör till en attraktion där tittarna blir imponerade av 

det journalistiska spektaklet (Machin & Polzer, 2015, s. 153). 

 

När en journalist intervjuar en journalist skapas ett rum där en av journalisterna agerar expert 

i frågan. Intervjuerna är inte sällan förbereda med ett manus eller konstruerade på ett sätt där 

journalisten får en möjlighet att visa sin expertis. Machin och Polzer belyser en problematik 

med journalistens ökade utrymme och närvaro. När den traditionella reportern förvandlas till 

en expert får journalisten ge sina kommentarer på en situation fast reportern inte säkert 

besitter tillräckligt med kunskap i frågan (Machin & Polzer, 2015, s. 155).   

 

Ytterligare ett rum som är vanligt inom nyhetsrapporteringen är ”på plats”. Redaktionen 

använder nyhetens egen plats och miljö för att konstruera det journalistiska rummet. Syftet är 

att framställa en känsla av live, nu och direkt. Journalistens roll i rummet blir att agera 

ögonvittne. Forskare pekar på att det är kopplat till journalistikens fundamentala grunder då 

en nyhetsrapportering ska uppfattas som äkta. Med rummet på plats kommuniceras en bild av 

att inget manus används och nyheten utspelar sig här och nu. Det är den ofiltrerade 

verkligheten som rapporteras. Däremot är tanken endast att ge sken av en ofiltrerad nyhet. I 

stor utsträckning är dessa stå-uppor väl förbereda och ibland förinspelade (Machin & Polzer, 

s. 155).  
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4.7 Nyhetsvärdering och nyhetsurval 

Elin Skanne har på kandidatnivå undersökt nyhetsurval och nyhetsvärdering i Rapport och 

Nyheterna från 2008. Resultaten pekar på att kanalerna skiljer sig åt i sin nyhetsrapportering 

om krig och konflikt samt brott och olyckor där TV4 rapporterade i en större utsträckning än 

SVT. Vidare menar Skanne att inom ämnet energi och miljö valde Rapport mer frekvent en 

miljöaspekt medan Nyheterna valde en politisk aspekt. Sist kan resultaten visa att journalisten 

närvarade lika mycket i de två olika sändningarna. Skillnaden i intervjuobjekt kom att visa sig 

i att TV4 använde sig mer av vanliga människor, kända personer och politiker medan SVT 

använde sig av mer företagspersoner (Skanne, 2008, s. 34–35). Däremot, som tidigare nämnt, 

är det inte idealt med en uppsats på kandidatnivå och det ska tas i beaktande. 

 

Anna-Maria Jönsson har studerat mångfalden av nyheter i tv-nyheterna under 90-talet. Vad 

hennes resultat pekar på är att ungefär hälften av inslagen var gemensamma för alla svenska 

tv-nyheter. Hon förklarar resultaten utifrån den svenska journalistikinstitutionen. Det finns ett 

väl utarbetat tankesätt om vad som är en bra nyhet samt att flera lärare på universiteten i 

Sverige arbetar, eller har arbetat, i samma tankebanor (Jönsson, 2004, s. 249–250).  

 

5. Teoretisk ram 

Uppsatsens teoretiska ramverk omfattas av teorier om kommersialisering, medialisering och 

politisk nyhetsjournalistik och kommer presenteras i följande avsnitt. Sedan följer teorier 

kring nyhetsvärdering och nyhetsurval samt en modell rörande medielogik. 

 

5.1 Kommersialisering och medialisering 

En brist inom teorierna för politisk nyhetsjournalistik, enligt Strömbäck, är att teorierna är 

mer beskrivande än förklarande. Det grundar sig i att politisk nyhetsjournalistiken inte kan ses 

som en oberoende variabel som kan förklaras. Politisk nyhetsjournalistik, likt all 

nyhetsjournalistik, präglas även mycket av det mediesystem som finns i landet. De två 

teoretiska ramverk som återanvänds i forskningen är kommersialiseringen och 

medialiseringen (Strömbäck, 2015a, s. 301). 

 

Inom kommersialiseringen finns det en föreställning om att journalistiken befinner sig i ett 

spänningsfält mellan drivkrafterna publicistiska och kommersiella. De publicistiska handlar 

om journalistikens etos och ideal där tanken är att journalistiken ska informera och granska 
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makthavare. Genom att uppfylla dessa ideal uppfattas journalistiken som legitim och 

därigenom bidrar till ett demokratiskt samhälle. Den kommersiella sidan av spänningsfallet 

ser journalistiken som en produkt på en marknad. Antagligen ska någon vara villig att betala 

för produkten eller ska journalistiken attrahera tittare, läsare eller lyssnare som säljs vidare till 

annonsörer. Jämsides måste redaktionerna hålla kostnaderna nere för att maximera vinst 

(Strömbäck, 2015a, s. 301). Teorierna om kommersialisering pekar på att den kommersiella 

drivkraften får mer inflytande över journalistiken på bekostnad av demokratiska och 

publicistiska drivkrafter och normer. För den visuella aspekten är följande effekter 

intressanta; 

- journalisterna får större utrymme 

- redaktionerna producerar mindre egen journalistik och köper in mer material 

- grafik och bilder ersätter text och verbalt innehåll 

(Strömbäck, 2015a, s. 301–302). 

 

Politikens medialisering är den process där medierna blir mer självständiga samtidigt som de 

får makt över politiska processer. Strömbäck skriver att medialiseringen innehar fyra 

dimensioner. Första dimensionen kretsar kring i vilken utsträckning medier är människors 

förstahandskälla gällande information om politik och samhället. Andra dimensionen omfattar 

mediernas självständighet gentemot organisationer och institutioner. Tredje dimensionen 

handlar om i vilken utsträckning medierna styrs av medielogiken eller den politiska logiken. 

Fjärde och sista dimensionen kretsar kring hur mycket medielogiken eller den politiska 

logiken styr politiska organisationer, aktörer och institutioner (Strömbäck, 2015a, s. 303). En 

mer medialiserad politik resulterar i bland annat att journalisten får större utrymme och 

politiska aktörer får mindre utrymme (Strömbäck, 2015a, s. 304). 

 

Medieinnehållet styrs av två olika logiker, medielogiken och den politiska logiken, enligt 

Nord och Strömbäck. När medielogiken råder rapporterar medierna om det som de antar 

människor är intresserade av. När den politiska logiken gäller tillhandahåller medierna 

information som är viktiga för medborgare i sina roller som just medborgare. Vid dessa 

tillfällen ses medierna som demokratiska institutioner vars uppgift är att bidra till demokratin. 

Om medielogiken är kraftigare än den politiska logiken påverkas politiken och tvingas 

anpassa sig till medierna. Om den politiska logiken är kraftigare sker det motsatta och 

medierna är tvungna att anpassa sig till politiken (Nord & Strömbäck, 2012, s. 13–14). 

 



 17 

5.2 Nyhetsvärdering och nyhetsurval 

Två centrala begrepp inom journalistiken är nyhetsvärdering och nyhetsurval. Det 

förstnämnda omfattar journalister och redaktioners värdering av en nyhet, medan det 

sistnämnda är det urval av nyheter som faktiskt publiceras. Således kan en nyhet inneha ett 

högt nyhetsvärde men inte de facto publiceras och därav inte hamna i nyhetsurvalet 

(Strömbäck, 2015b, s. 154). 

 

Inom teorin för nyhetsurval finns det en föreställning om ett spänningsfält mellan demokrati 

och marknad. Med demokrati menas att medierna förväntas tillhandahålla viktig information 

till publiken i rollen som medborgare i ett samhälle. Med marknad innebär mediernas strävan 

efter vinst eller att konkurrera om en publik (Strömbäck, 2015b, s. 160). Jönsson och 

Strömbäck har utvecklat en modell för att illustrera skillnaderna mellan demokrati och 

marknad: 

 

Figur 2. Skillnaden mellan demokratiska och marknadsmodellen utifrån fyra journalistiska 

aspekter (Jönsson & Strömbäck, 2005, s. 4). 

 Journalistik i demokratins tjänst Journalistik i marknadens tjänst 

Journalistikens syfte Informera Sälja 

Journalistikens syn på 

människor 
Medborgare Konsumenter 

Journalistikens moraliska 

uppdragsgivare 
Medborgarna Ägare och investerare 

Journalistikens ansvar 
Tillhandahålla sådan information 

som människor behöver 

Tillhandahålla sådan information 

som människor efterfrågar 

 

Modellen kan omvandlas till två styrfält inom journalistiken som påverkar nyhetsurvalet, 

nämligen betydelse och intresse. Betydelse som styrfält syftar till att nyhetsmedierna 

rapporterar om det som de anser vara viktig information för publiken. Intresse som styrfält 

syftar till när nyhetsmedierna rapporterar om det de tror publiken är intresserad av. Idén med 

nyhetsurvalet är att väga in båda delar för att kunna uppnå demokratisk legitimitet och 

ekonomisk framgång (Strömbäck, 2015b, s. 160). 
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En relevant term för teorierna om nyhetsvärdering och nyhetsurval är grindvakt. Det är de 

personer på redaktionen som väljer vilka nyheter som ska förflyttas från verkligenheten in till 

nyhetsstudion. En visuell grindvakt kan exempelvis vara redigeraren som har makt att välja 

hur inslaget ska se ut. Makten att till exempel bestämma val av vinkel, video och grafik 

(Bergström, 2017, s. 88). 

 

För att förstå nyhetsmediernas urval behöver man samtidigt förstå medielogiken. Teorin 

bakom logiken är att mediernas innehåll påverkas av dess kontext, så som organisationens 

normer, strukturer och format. Parallellt måste medier på den rådande marknaden anpassa 

nyheterna så de passar in i deras nyhetsrapportering. Detta med hjälp av begrepp som 

polarisering, personifiering och förenkling. Allt detta påverkar i slutändan nyhetsurvalet 

(Strömbäck, 2015b, s. 161–162). 

 

5.3 Politisk nyhetsjournalistik 

I det teoretiska ramverket om politisk nyhetsjournalistik finns det en teori om ett socialt 

kontrakt. Det används för att beskriva den relation som journalistiken och demokratin har. 

Journalistiken vilar sig på att demokratin tillhandahåller nödvändig information och bidrar till 

en frihet som journalistiken behöver för att fungera. Till exempel genom att erbjuda 

pressfrihet uppfyller demokratin sin del av det sociala kontraktet. Samtidigt stödjer sig 

demokratin på att journalistiken förser samhället med nödvändig information. Till exempel 

genom att tillhandahålla information som gör det möjligt för medborgarna att ta självständiga 

beslut uppfyller journalistiken sin del av kontraktet (Strömbäck, 2015a, s. 299). 

 

6. Metod 

I huvudsak kommer en metod att användas, en kvantitativ innehållsanalys av SVT och TV4:s 

politiska nyhetsjournalistik gällande valet 2014 i deras nyhetssändningar Aktuellt 21:00 / 

Rapport 19:30 och Nyheterna 22:00. Den kvantitativa innehållsanalysen kompletteras av en 

segmentering av sex inslag. En segmentering är en filmpoetisk metod där man beskriver och 

belyser det som händer i en scen eller ett inslag. Syftet är att få en inblick i hur inslagen 

visuellt gestaltas. Dessa två metoder kommer fånga de visuella likheter och skillnader som 

finns mellan kanalerna och som återspeglas av frågeställningarna för uppsatsen.  
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6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den metod som vanligtvis används för att undersöka ett större material är kvantitativ 

innehållsanalys. Med hjälp av metoden kan man få ut ett kvantifierat material som är möjligt 

att bearbeta och analysera. Syftet med en kvantitativ innehållsanalys är att kunna säga något 

generellt om det stora materialet (Nilsson, 2013, s. 119). 

 

En kvantitativ innehållsanalys ska präglas av objektivitet och systematik enligt Alan Bryman, 

professor i organisatorisk och social forskning. Objektivitet syftar till att det tydligt ska 

framgå hur kategoriseringen av materialet genomförs för att undvika forskarens påverkan på 

processen. Systematik innebär att kategoriseringen ska ske konsekvent så eventuella fel 

undviks i så stor utsträckning som möjligt (Bryman, 2018, s. 358). 

 

6.1.1 Urval och avgränsningar 

Eftersom det är valet 2014 som är i fokus för denna uppsats faller det naturligt att urvalet 

faller på nyhetssändningar under hösten 2014. Val av tidsram för undersökningen är tre 

veckor före och en vecka efter valet för att täcka valrapporteringen. Eftersom valdagen var 

den 14 september blir tidsramen 24 augusti till 21 september. 

 

Undersökningen går ut på att jämföra ett public service-bolag och ett kommersiellt bolags 

rapportering om valet 2014. Valet föll på SVT och TV4 då de är de två stora tv-aktörerna på 

den svenska marknaden samt att ett är public service-ägt och en är kommersiellt ägt (Weibull 

& Wadbring, 2014, s. 337–339). Vidare studeras SVT:s Aktuellt 21:00 och TV4:s Nyheterna 

22:00. För att få ett så likvärdigt material som möjligt analyseras Rapport 19:30 på lördagar 

då Aktuellt inte sänds. Motivet är att analysera en sändning per dag från vardera kanal för att 

fånga varje dags aktuella händelser. Materialet kommer således bestå av en total på cirka 25 

timmars nyhetssändningar.  

 

En del av materialet kommer att exkluderas eftersom alla inslag inte är politisk 

nyhetsjournalistik. Det handlar om material som kultur, sport och vädret. Även lokala 

sändningar kommer exkluderas. Åsa Nilsson menar att gallringen av material är befogad 

genom att vinsten av effektivisering väger tyngre än risken att något går förlorat (2013, s. 

131).  
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Vidare kommer innehållsmässiga avgränsningar att utföras. Utifrån frågeställningarna är det 

naturligt att fokusera på inslag om valet 2014. Det är dock inte en helt okomplicerad 

avgränsning. För att undvika eventuella tveksamheter har en definition redovisats i 

kodinstruktionerna, bilaga 2. Det centrala är att inslaget behandlar valet, en potentiell valfråga 

eller inkluderar en politiker eller väljare. 

 

6.1.2 Genomförandet 

För att genomföra en kvantitativ innehållsanalys har ett kodschema (bilaga 1 del 1 och 2) med 

medföljande kodinstruktioner (bilaga 2) upprättats. En pilotstudie utfördes inför insamlingen 

för att upptäcka eventuella brister som fanns i kodschemat och kodinstruktionerna. De 

förändringar som gjordes var framför allt tillägg av variabelvärden för variabel ”V10 

Grafiktyp”. Illustration och bild och text separerades och tidslinje, karta och instruktion blev 

egna värden. Variabelvärde 3 Hade ej löp för ”V5 Förekomst i löp” tillkom också då TV4 i 

sina korta sändningar inte hade ett löp. 

 

Insamlingen av material äger rum på Kungliga Biblioteket som tillhandahåller tjänsten 

Svensk Mediedatabas [SMDB]. Databasen samlar allt tv-material från SVT och TV4 sedan år 

1979 (SMDB, u.å.). Insamlingen sker i kronologisk ordning och utifrån de instruktioner som 

återfinns i kodschemat. Perioden löper från den 28 augusti fram till den 21 september 2014.  

 

6.1.3 Metoddiskussion 

En kvantitativ innehållsanalys främsta fördel är hur effektiv metoden är. Forskningsfrågorna 

översätts till variabler som är mätbara och som i sin tur kan kvantifieras (Nilsson, 2013, s. 

124). Samtidigt är metoden transparent. Med hjälp av kodningsschema och kodinstruktioner 

har en annan forskare en bra möjlighet att enkelt replikera metoden (Bryman, 2018, s. 377). 

Men begränsningar finns. Endast vissa frågor kan undersökas med en kvantitativ 

innehållsanalys. Inga frågor som berör ”varför” kan utredas i och med att det är ett 

kvantitativt material som är objektet för undersökning. Åsa Nilsson menar att det enda 

försvaret mot kritiken är att ingen metod kan svara på alla frågor. Metoden är till för att se 

generella strukturer för ett stort material. Vidare menar Nilsson att detta sätter höga krav på 

det teoretiska ramverket. Det är med teorierna som svaren, eller förklaringen, kan 

åskådliggöras (Nilsson, 2013, s. 124).  
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Vidare kritik gentemot kvantitativ innehållsanalys rör objektivitet och tolkning. Även om en 

forskare kan utföra väl genomarbetade kodscheman och kodinstruktioner uppstår situationer 

där en tolkning måste ske. Vidare riktas kritik mot den miljö forskaren befinner sig i. 

Tolkningen sker utifrån de kodinstruktioner och kodschema som finns. En vanlig konsument 

av innehållet har inte samma situation att förhålla sig till (Nilsson, 2013, s. 126). Ytterligare 

en svaghet är intrakodarreliabilitet. Termen omfattar till vilken grad samma kodare är 

konsekvent i sin kodning (Ibid., s. 147). Författaren av uppsatsen har vid tillfället av 

segmentering tittat på sex analysenheter och jämfört det med sin tidigare kodning. Vad 

författaren kunde se fanns det inga felaktigheter i kodningen av de sex analysenheter.  

 

6.2 Segmentering 

För att förstå segmentering är det bra med en redogörelse om hur tittaren uppfattar film. Ur en 

filmpoetisk teori är film en kognitiv process. Tittarna förstår en film utifrån kulturella ramar 

och upplevelser. Dessa underförstådda strukturer kallas konceptuella scheman. Det finns 

konceptuella scheman om allt från politik till hur sociala interaktioner fungerar. Teorin 

bygger på att filmskaparna är väl medvetna om de konceptuella scheman som tittarna 

använder och kan därmed använda dem för att framkalla vissa känslor eller skapa en 

förståelse för ett fenomen (Jernudd, 2013, s. 290). En segmentering är således en beskrivning 

av vad som händer i en scen eller ett inslag och ska belysa och beskriva det visuella. 

 

Eftersom det är rörlig bild som är analysobjektet anses det mer passande med en segmentering 

än en semiotisk bildanalys. En semiotisk bildanalys skulle bli en ineffektiv metod för att få 

fram visuella likheter och skillnad mellan kanalerna. Med segmentering belyses hur 

kanalernas inslag visuellt gestaltades på ett produktivt sätt.  

 

6.2.1 Urval och avgränsningar 

Urvalet som användes i den kvantitativa innehållsanalysen kommer även vara till grund för 

segmenteringen. Urvalet består av inslag om politisk nyhetsjournalistik från SVT och TV4 

under 28 augusti till 21 september 2014. Genom att göra en kvantitativ innehållsanalys 

kommer en gallring ske och flera analysobjekt att väljas fram. Materialet kan således 

användas igen för segmentering. 
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6.2.2 Genomförandet 

Inför analysen anser Jernudd att det är bra att fastställa grundläggande information om den 

film som ska studeras. För att anpassa metoden till uppsatsens syfte är titel, datum för 

publicering och kanal relevanta att fastslå. Det är samtidigt bra om något kort kan presenteras 

om inslagets kontext (Jernudd, 2013, s. 291). Merparten av den relevanta informationen går 

att finna i resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen eller i avsnittet Valet 2014. 

Gällande kontexten får man dock fylla på under filmens gång. För att få tillgång till materialet 

användes SMDB åter igen. 

 

För att finna representativa inslag för hur bildkälla, grafik och intervjuobjekt visuellt 

gestaltades återanvänds resultaten av kvantitativa innehållsanalysen. De resultaten har 

sammanställts i ett Excel-dokument där det går att korsreferera variabelvärden för att finna 

relevanta inslag. Om exempelvis ett inslag med politisk kommentator och grafik ska 

segmenteras kan Excel söka efter de två variabelvärden och hänvisa till en kanal, datum och 

placering i programmet. Sedan har ett inslag som bäst kan representera ett konceptuellt 

schema valts ut och segmenterats. 

 

6.2.3 Metoddiskussion 

Bristen i Jernudds metod är att den är främst anpassad för spelfilm, till exempel en film som 

går att se på bio (Jernudd, 2013, s. 291). Syftet med en segmentering är främst att belysa 

narrationen i en film (Ibid., s. 297). I ett journalistiskt inslag existerar inte samma narration, 

berättande, som i en spelfilm och är därav inte alltid optimalt. Sist ska det nämnas att det här 

antas att man inom en kultur har samma förståelse och upplevelse av en film. Jernudd nämner 

att man förlitar sig på sin kulturella förståelse. Däremot menar hon att det inte ska hindra en 

från att göra poetiska analyser. En filmanalytisk metod kan fortfarande belysa intressanta 

aspekter av ett poetiskt objekt (Jernudd, 2013, s. 303). 

 

7. Resultat 

I följande avsnitt presenteras den kvantitativa innehållsanalysen i form av tabeller och 

diagram indelade i övergripande, grafik, bildkälla och intervjuobjekt. En summering av 

segmenteringen presenteras även i avsnittet. Analysen av resultaten och återkopplingen till 

frågeställningarna finns sedan i nästa avsnitt, Analys. 
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7.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Resultaten baseras på 275 analysenheter från undersökningsperioden, varav 135 är från 

Rapport/Aktuellt och 140 är från Nyheterna. Detta blir således en heltäckande undersökning 

för tidsperioden. Förklaringar till alla variabelvärden återfinns i kodinstruktioner (bilaga 2). 

 

7.1.1 Övergripande 

Tabell 1. En jämförelse mellan SVT och TV4 gällande antal och andel av typ av inslag. 

   Kanal 
Typ av inslag SVT, Aktuellt / Rapport TV4, Nyheterna Total 

Nyhetsinslag 
Antal 72 73 145 

Andel % 53% 52% 53% 

Intervju i studion 
Antal 28 44 72 

Andel % 21% 31% 26% 

Debatt i studion 
Antal 15 9 24 

Andel % 11% 6% 9% 

Intervju via länk 
Antal 6 4 10 

Andel % 4% 3% 4% 

Uppläsning i studion 
Antal 14 10 24 

Andel % 10% 7% 9% 

Totalt 
Antal 135 140 275 
Andel % 100% 100% 100% 

 

Den inledande tabellen visar vad de 275 studerade inslagen är för typ av inslag. Tabell 1 

åskådliggör att SVT och TV4:s inslag i liknande utsträckning är av typen Nyhetsinslag, 

Intervju via länk och Uppläsning i studion. För båda kanalerna är Nyhetsinslag den vanligaste 

typen av inslag. Skillnaderna återfinns i användningen av Intervju i studio och Debatt i studio. 

TV4 använder Intervju i studio 10 procentenheter mer än vad SVT gör, medan SVT använder 

Debatt i studio 5 procentenheter mer än vad TV4 gör. Vidare studerades i vilken omfattning 

kanalerna placerar sina politiska nyhetsinslag i löpet. En placering i löpet utgör att nyheten 

presenteras visuellt två gånger. Observera att variabelvärde 3 för variabel 5, Hade ej löp, som 

användes för TV4 i kortare nyhetssändningar är exkluderat från Tabell 2. 
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Tabell 2. En jämförelse mellan SVT och TV4 gällande antal och andel politiska 

nyhetsinslagen placerades i löpet. 

  Kanal 

Förekomst i löp SVT, Aktuellt / Rapport TV4, Nyheterna Total 

Ja 
Antal 66 30 96 

Andel % 49% 28% 40% 

Nej 
Antal 69 78 147 

Andel % 51% 72% 60% 

Totalt 
Antal 135 108 243 

Andel % 100% 100% 100% 

 

Kanalerna skiljer sig åt i placering av politiska nyhetsinslag i löpet. Resultaten i Tabell 2 

illustrerar en skillnad på 21 procent mellan kanalerna med SVT:s 49 procent jämfört med 

TV4:s 28 procent. Däremot kan man säga att båda kanalerna placerar en minoritet av de 

politiska nyhetsinslagen i löpet, även om SVT var nära en jämn fördelning.  

 

7.1.2 Grafik 

En av frågeställningarna omfattar grafik och i vilken utsträckning kanalerna visuellt använder 

grafik. Tabell 3 visar antalet och andelen politiska nyhetsinslag med och utan grafik under 

urvalsperioden i SVT:s Aktuellt och Rapport samt i TV4:s Nyheterna. 

 

Tabell 3. En jämförelse mellan SVT och TV4 gällande antalet och andelen av de politiska 

nyhetsinslagen som innehåller grafik. 

  Kanal 
Grafik SVT, Aktuellt / Rapport TV4, Nyheterna Totalt 

Med grafik 
Antal 19 35 54 

Andel % 14% 25% 20% 

Utan grafik 
Antal 116 105 221 

Andel % 86% 75% 80% 

Totalt 
Antal 135 140 275 
Andel % 100% 100% 100% 

 

Båda kanalerna har en minoritet av inslagen med grafik. TV4 använder grafik i inslaget något 

mer än SVT. Tabell 3 visar att i TV4 förekommer grafik i 25 procent av inslagen och i SVT 

förekommer grafik i 14 procent av inslagen. En skillnad på 11 procentenheter i användningen 

av grafik återfinnes således i de politiska nyhetsinslagen. Med den valda metodens 

utformning går det även kartlägga vad grafiken visuellt representerade. Resultaten presenteras 

i följande tabell. 
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Tabell 4. En jämförelse mellan SVT och TV4 gällande antal och andel av olika grafiktyper 

som användes i de politiska nyhetsinslagen. 

  Kanal 
Grafiktyp SVT, Aktuellt / Rapport TV4, Nyheterna Total 

Mätning 
Antal 9 13 22 

Andel % 47% 37% 41% 

Karta 
Antal 0 3 3 

Andel % 0% 9% 6% 

Illustration eller bild 
Antal 2 9 11 

Andel % 11% 26% 20% 

Text 
Antal 4 5 9 

Andel % 21% 14% 17% 

Blandning 
Antal 4 5 9 
Andel % 21% 14% 17% 

Totalt 
Antal 19 35 54 

Andel % 100% 100% 100% 

 

Mätning är den grafiktyp som kanalerna använder mest under perioden för undersökningen. 

Utifrån Tabell 4 går det att utläsa skillnader i vilken utsträckning olika grafiktyper som 

kanalerna använder. Resultaten visar att SVT använder grafiktyperna Text och Mätning i 

större utsträckning än TV4. 10 procent respektive 7 procentenheter fler inslag sett till andelen. 

Under mätningsperioden använder TV4 däremot mer Illustration eller bild än SVT. 

 

7.1.3 Bildkälla 

En av frågeställningarna i uppsatsen anknyter till kanalernas olika bildkällor. Här ska det 

noteras att flera variabler inte användes och återfinns därav inte i följande tabell. 

 

Tabell 5. En jämförelse mellan SVT och TV4 gällande antal och andel olika bildkällor som 

användes i de politiska nyhetsinslagen. 

  Kanal 
Bildkälla SVT, Aktuellt / Rapport TV4, Nyheterna Total 

SVT 
Antal 130 4 134 

Andel % 96% 3% 49% 

TV4 
Antal 2 136 138 

Andel % 1% 97% 50% 

Flera bildkällor 
Antal 3 0 3 

Andel % 2% 0% 1% 

Totalt 
Antal 135 140 275 

Andel % 100% 100% 100% 
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Kanalerna har i samma utsträckning använt eget bildmaterial. SVT i 96 procent av inslagen 

och TV4 i 97 procent av fallen. Tabell 5 visar tydligt att en majoritet av inslagen var från den 

egna kanalen. SVT var dock den enda kanalen som använder flera bildkällor. 

 

7.1.4 Intervjuobjekt 

För att få en inblick i visuell närvaro av intervjuobjekt presenteras först en summering av de 

tre olika typerna av intervjuobjekt; politiker (variabelvärde 100–1200), utomstående person 

(5000–5204) och journalist (2000–3999). Vad nedanstående modeller illustrerar är antal och 

andelen intervjuobjekten utifrån de tre typerna. Variabelvärde 9999, nyhetsankare läser 

nyheten, är exkluderat från modellerna. Detta då de inslagen inte visuellt gestaltas. 

 

Tabell 6. En jämförelse mellan SVT och TV4 gällande antal och andel grupperna politiker, 

utomstående person och journalist visuellt närvarade i de politiska nyhetsinslagen mätt i 

antal och andel.  

Intervjuobjekt Kanal 

Övergripande grupper SVT, Aktuellt / Rapport TV4, Nyheterna Total 

Politiker 
Antal 134 129 263 

Andel % 54% 49% 51% 

Utomstående person 
Antal 70 59 129 

Andel % 28% 22% 25% 

Journalist 
Antal 44 76 120 

Andel % 18% 29% 23% 

Totalt 
Antal 248 264 512 

Andel % 100% 100% 100% 

 

Diagram 1. En illustration av jämförelsen mellan SVT och TV4 gällande andelen visuell 

representation av de olika intervjugrupperna politiker, utomstående person och journalist.  
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För intervjuobjekten politiker och utomstående person återfinns små skillnader mellan 

kanalerna. Där är kanalerna relativt lika i andel visuell närvaro med 5 respektive 6 procents 

skillnad. Den stora skillnaden mellan kanalerna är intervjuobjektet journalist. TV4 har 29 

procent närvaro av journalist, 11 procent mer än jämfört med SVT:s 18 procent, något som 

återspeglas i Diagram 1. Även fast TV4 har fler journalister jämfört med SVT har båda 

kanalerna en majoritet politiker som intervjuobjekt.  

 

Tabell 7. En jämförelse mellan SVT och TV4 gällande i vilken utsträckning olika typer av 

journalister fick närvara i de politiska nyhetsinslagen. 

Intervjuobjekt Kanal 
Journalist SVT, Aktuellt / Rapport TV4, Nyheterna Total 

Utrikeskorrespondent 
Antal 6 1 7 

Andel % 14% 1% 6% 

Politisk kommentator 
Antal 14 45 59 

Andel % 32% 59% 49% 

Allmän journalist 
Antal 12 18 30 

Andel % 27% 24% 25% 

Ekonomikommentator 
Antal 0 2 2 

Andel % 0% 3% 2% 

Politisk reporter 
Antal 3 9 12 

Andel % 7% 12% 10% 

Redaktör 
Antal 2 0 2 

Andel % 5% 0% 2% 

Annan svensk journalist 
Antal 7 1 8 

Andel % 16% 1% 7% 

Totalt 
Antal 44 76 120 

Andel % 100% 100% 100% 

 

Vad Tabell 7 illustrerar är visuell representationen av olika journalistroller under 

urvalsperioden. I visuell närvaro av journalister är det endast allmän journalist som kanalerna 

har en jämlik andel med SVT:s 27 procent jämfört med TV4:s 25 procent. De skillnader som 

påträffas är kategorierna utrikeskorrespondent och annan svensk journalist där SVT har en 

majoritet visuell närvaro på 13 procent, en skillnad på 15 procentenheter i förhållande till 

TV4. För kategorierna redaktör och ekonomikommentator har SVT närvaro av redaktör men 

inte ekonomikommentator, och tvärt om för TV4. Den stora skillnaden återfinns i politisk 

kommentator där det skiljer 27 procent mellan kanalerna. TV4 har en majoritet på 59 procent 

medan SVT har 32 procent. Totalt är politisk kommentator i majoritet för båda kanalerna. 

Sammanlagt är det nästan hälften, 49 procent, visuell närvaro av politisk kommentator som 

intervjuobjekt under urvalsperioden. Minst var ekonomikommentator och redaktör. 
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För att se i vilket journalistisk rum de olika journalisterna visuellt närvarade gjordes en 

korsreferens mellan intervjuobjekt, journalist och typ av inslag. Resultaten sammanställdes i 

följande två tabeller, en för vardera kanal. 

 

Tabell 8. En sammanställning av vilket typ av inslag som användes av SVT när 

intervjuobjektet journalist visuellt närvarade i ett politiskt nyhetsinslag. 

 

Typ av inslag Intervjuobjekt 

Journalist SVT 
Utrikes-
korrespondent 

Politisk 
kommentator 

Allmän 
journalist 

Politisk 
reporter Redaktör Totalt 

Nyhetsinslag 
Antal 5 2 10 0 2 19 

Andel % 83% 14% 77% 0% 100% 50% 

Intervju i 
studion 

Antal 0 11 0 3 0 14 

Andel % 0% 79% 0% 100% 0% 37% 

Intervju via 
länk 

Antal 1 1 3 0 0 5 

Andel % 17% 7% 23% 0% 0% 13% 

Totalt 
Antal 6 14 13 3 2 38 

Andel % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabell 9. En sammanställning av vilket typ av inslag som användes av TV4 när 

intervjuobjektet journalist visuellt närvarade i ett politiskt nyhetsinslag. 

Typ av inslag Intervjuobjekt 

Journalist TV4 
Utrikes-
korrespondent 

Politisk 
kommentator 

Allmän 
journalist 

Politisk 
reporter 

Ekonomi-
kommentator Totalt 

Nyhetsinslag 
Antal 1 3 16 1 8 29 

Andel % 100% 7% 94% 50% 89% 39% 

Intervju i 
studion 

Antal 0 38 1 1 1 41 

Andel % 0% 84% 6% 50% 11% 55% 

Intervju via 
länk 

Antal 0 4 0 0 0 4 

Andel % 0% 9% 0% 0% 0% 5% 

Totalt 
Antal 1 45 17 2 9 74 

Andel % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Om man jämför Tabell 8 och Tabell 9 går det att fastslå att TV4 i större utsträckning visuellt 

placerar en journalist i en studio, med sina 55 procent i kontrast med SVT:s 37 procent. En 

skillnad på 18 procentenheter. Däremot närvarar SVT:s journalister mer i nyhetsinslag och 

intervju via länk, 11 procent respektive 8 procentenheter mer. Tabellerna pekar på tydliga 
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skillnader mellan kanalerna. Nu är antalen intervjuobjekt relativt små i varje kategori vilket 

betyder att en analysenhet kan påverka ett resultat mycket. I nästkommande tabell presenteras 

resultaten för intervjuobjekt utomstående person. 

 

Tabell 10. En jämförelse mellan SVT och TV4 gällande antal och andel av olika kategorier ur 

gruppen utomstående person mätt i antal och andel. 

Intervjuobjekt Kanal 

Utomstående person SVT, Aktuellt / Rapport TV4, Nyheterna Total 

Vanlig person 
Antal 35 32 67 

Andel % 50% 54% 52% 

Akademiker / Professor 
Antal 16 8 24 

Andel % 23% 14% 19% 

Expert 
Antal 4 2 6 

Andel % 6% 3% 5% 

Arbetstagare, offentlig 
sektor 

Antal 2 10 12 

Andel % 3% 17% 9% 

Arbetstagare, privat eller 
ideell sektor 

Antal 6 6 12 

Andel % 9% 10% 9% 

Arbetstagare, 
entreprenör 

Antal 0 1 1 

Andel % 0% 2% 1% 

Arbetstagare, myndighet 
Antal 7 0 7 

Andel % 10% 0% 5% 

Totalt 
Antal 70 59 129 

Andel % 100% 100% 100% 

 

I ovan tabell åskådliggörs vilka personer, titlar och grupper som fick visuellt representera 

utomstående personer i de två kanalerna. En klar merpart av den visuella representation är 

vanlig person, det vill säga en person som intervjuades i egenskap av väljare, medborgare 

eller person på plats. Detta gäller båda kanalerna. Skillnaden mellan kanalerna är små, 54 

procent för TV4 och 50 procent för SVT vilket resulterar i ett snitt på 52 procent. 

 

Andra kategorier där det går att återfinna små skillnader är arbetstagare, privat eller ideell 

sektor och expert där skillnader på 1 procentenheter respektive 3 procentenheter uppdagas. 

SVT har ingen närvaro av arbetstagare, entreprenör med medan TV4 har 2 procent närvaro. 

Motsatsen påträffas i arbetstagare, myndighet där TV4 inte har någon representerad medan 

SVT har 7 procents närvaro. Störst skillnad syns i arbetstagare, offentlig sektor där TV4 har 

17 procent och SVT 3 procent, en skillnad på 14 procentenheter. Däremot har SVT en större 

andel akademiker / professor närvaro, 23 procent jämfört med TV4:s 14 procent.  
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7.2 Segmentering 

Totalt är det sex analysenheter som kommer segmenteras. Vad segmenteringen ger är en 

överskådlig bild av de sex valda inslagen. Hela segmenteringen återges i bilaga 3. Här 

kommer således de olika inslagen att analyseras och jämföras för att senare i analysen lyfta 

likheter och skillnader mellan kanalerna. Syftet är att konkretisera de exempel som annars kan 

vara svåra att beskriva.  

 

Inslag 1 och Inslag 5 illustrerar att TV4 använder immersive grafik medan SVT använder 

traditionell grafik. ”Immersive graphics” är som nämnt i avsnitt 4.3 Grafik, tredimensionell 

som dyker upp visuellt som en del av studion (Oxford Dictorionaries, 2018-04-29). I bild 5, 

Inslag 1, visar Nyheternas redaktion två bilder på politiker med hjälp av immersive grafik och 

som följs av ett skratt. 

 

Inslag 1, Bild 5 (TV4): ”Byte av kamera. Nu visas hela studion. Immersive grafik dyker 

upp föreställande två bilder. En på Fredrik Federly i dragkläder och en på Eskil Erlandsson 

drickandes kaffe, båda centerpartister. Journalisterna skrattar.” 

 

Vad som går att utläsa här är att TV4 stundtals använder grafik med en underhållande ton. 

SVT, som i kontrast till TV4, använder grafik för att presentera fakta. Bild 8 och 14, Inslag 5, 

presenterar SVT fakta visuellt genom grafer. 

 

Inslag 5, Bild 8 (SVT): ”Grafik: Andel elever utan behörighet står som rubrik. På y-axeln 

står det finns värden 7–14, på x-axeln finns årtalen 2006–2013. Orangea stolpar och grå 

bakgrund. En svag bild av skolbänkar syns i bakgrunden. 10,5% står det ovanför stapeln 

2006, och 13,1% dyker upp ovanför 2014.” 

 

Vad som går att utläsa från segmenteringen är att grafiken kan delas in i två kategorier, en 

mer traditionell grafik, där grafiken är en självständig del i inslaget, och en mer modern 

grafik, så kallad immersive grafik som är en visuell del av studion. 

 

Vad alla inslagen belyser är att kanalerna endast hänvisar när redaktionen använder material 

från ett annat medium. Ett exempel är Inslag 6 där TV4 hänvisar till SVT genom grafik, och 

då i form av text. 
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Inslag 6, Bild 3 (TV4): ”Bred bild på de 8 framifrån. Grafik: bilder från SVT.” 

 

Källhänvisningen syns i cirka fem sekunder och vidare syns aldrig en logotyp som annars 

skulle kunna agera som referens. I Inslag 1–5 gör kanalerna ingen visuell källhänvisning. Det 

resulterar i att man utgår från att båda kanalerna använder eget bildmaterial. 

 

Segmenteringen exemplifierar hur journalistikens rum skapas när det sker en intervju via 

länk. Inslag 2 och Inslag 3, ett från SVT och ett från TV4, visar att man använder nyhetens 

miljö för att skapa journalistikens rum. 

 

Inslag 2, Bild 2 (SVT): ”Det växlas till en vidbild av endast Ulrica Bergsten. I 

bakgrunden kan man skymta en mörk motorled med några gatlampor. Det är kväll eller 

natt där hon befinner sig.” 

Inslag 2, Bild 4 (SVT): ”Ulrica Bergsten, vidbild igen. Text dyker upp, i cirka fem 

sekunder, i vänster hörn som lyder ”DIREKT: Newport Wales”.  

 

Inslag 3, Bild 2 (TV4): ”En man, som presenteras som Ulf Kristoffersson i grafiken, 

ståendes i en lokal. Bakom är ett rött skynke med Socialdemokraternas logotyp och 

Socialdemokraterna står under. Det är mycket folk i lokala. Efter en stund står det 

”valvaka: Socialdemokraterna” i bild.” 

 

I Inslag 3 går det att utifrån kontexten förstå att Ulf Kristofferson, journalist på TV4, är på 

Socialdemokraternas valvaka. Men i exempelvis Inslag 2 är det lite otydligare var Ulrica 

Bergsten, journalist på SVT, befinner sig. De enda referenserna tittaren får är en mörk plats. 

Gissningsvis är hon där nyheten utspelar sig. För att förtydliga var journalisten befinner sig 

infogar båda redaktionerna grafik som tydligt konstaterar journalistens plats. Se Inslag 2, Bild 

4 och Inslag 3, bild 2 i segmenteringen. När studion är journalistikens rum är båda kanalerna 

måna att använda de mer rymliga och öppna delarna av studion. 

 

Inslag 1, Bild 1 (TV4): ”Petra Nordlund McGahan och Jesper Börjesson står vid ett vitt 

podium. Till höger står Marcus Oscarsson. Det är en stor vit studio med skärmar i 

bakgrunden. En bild av Stockholms innerstad visas med bland annat Riksdagen visas med 

texten VAL 2014.” 
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Inslag 2, Bild 1 (SVT): ” Två videor visas bredvid varandra med en blå bakgrund. Till 

höger i bild står Ulrica Bergsten, från en annan okänd plats, och till höger står Jon 

Nilsson (tidigare presenterad) i en annan del av Aktuellt-studion än där han satt, 

med studion i bakgrunden. Det är i en mer öppen och rymlig del av studion som Jon 

nu står i. 

 

De två första veckorna under perioden för undersökningen har TV4 en valspecial i sin 

nyhetssändning. Som det går att utläsa från Inslag 1 använder TV4 en stor, rimlig och modern 

studio. När SVT ska intervjua en annan journalist förflyttar sig nyhetsankaren, Jon i Inslag 2, 

sig från sin sittande position till en stående position. Här står nu nyhetsankaren i en mycket 

mer rymlig och öppen del av studion. 

 

8. Analys 

Följande avsnitt består av en analys av resultaten och återkopplar till syftet och 

frågeställningarna. Likt förra avsnittet, 7. Resultat, är följande avsnitt uppdelad i fyra delar, 

nämligen övergripande, grafik, bildkälla och intervjuobjekt.  

 

8.1 Övergripande 

Det studerade materialet visar att SVT och TV4 har ett liknande nyhetsurval i form av antalet 

politiska nyhetsinslag under perioden valet 2014. Som tittare finns möjligheten att visuellt se 

journalistik om valet samma antal gånger i båda kanalerna. Likheten bottnar troligtvis i det 

teoretiska ramverket om politisk nyhetsjournalistik och teorin om det sociala kontraktet med 

demokratin. Tanken är att när demokratin tillhandahåller information och skydd genom lagar 

ska journalistiken leverera nödvändig information till medborgarna (Strömbäck, 2015a, s. 

299). Det demokratiska uppdraget och sociala kontraktet blir således en drivkraft för de olika 

redaktionerna. Den drivkraften blir i sig starkare än public service-uppdraget eller 

kommersiella intresset och därav en likhet i antalet nyheter om valet 2014.  Ett normativt 

synsätt på journalistik är att politisk nyhetsjournalistik är den viktigaste formen av journalistik 

(Strömbäck, 2015a, s. 299), vilket resulterar i att kanalerna visuellt representerar politisk 

nyhetsjournalistik i valet lika antal gånger. 
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En skillnad som uppdagas i materialet är andelen politiska nyhetsinslag i löpet under valet 

2014. Vad Tabell 2 pekar på är att SVT i större utsträckning än TV4 visuellt presenterar de 

politiska nyhetsinslagen redan i löpet. Det antyder på en skillnad i kanalernas nyhetsvärdering 

under perioden för undersökningen. SVT premierar den politiska nyhetsjournalistiken över 

andra områden. TV4 gör en annan värdering och får ett annat urval. Termerna demokrati och 

betydelse samt marknad och intresse blir återigen aktuella. Utifrån en normativ syn på politisk 

nyhetsjournalistik som den viktigaste formen av journalistik (Strömbäck, 2015a, s. 299), är 

det den som klassas som demokrati och betydelse. Under valet 2014 lutar TV4:s 

nyhetsvärdering mer åt marknad och intresse där redaktionen värderar andra områden högre 

jämfört med SVT. Det som går att utläsa är att när det visuella på ett övergripande plan bryts 

ner går det att se skillnader. Det "sociala kontraktet" är därmed inte starkt nog att krypa ner på 

detaljnivå.  

 

8.2 Grafik 

Vad tidigare forskning pekar på gällande grafik är att kommersiella medier inkluderar mer 

grafik och visuellt gestaltar politiska nyhetsjournalistik i from av dataanimerade inslag istället 

för video (Strömbäck, 2015a, s. 301–302). En av frågeställningarna för uppsatsen är att 

studera om detsamma gäller för SVT och TV4. 

 

Vad Tabell 3 tydligt illustrerar är att TV4 gestaltar valet visuellt mer frekvent i form av 

grafik. Med andra ord går det i linje med tidigare forskning. En förklaring kan bottna i 

marknadsteorin. Utifrån en strikt uppdelning av kanalerna, med utgångspunkt i Figur 2, 

sänder SVT journalistik i demokratins tjänst och TV4 i marknadens tjänst. Ett normativt 

synsätt säger att TV4 ser sina tittare som konsumenter och ska sälja sin journalistik. Det 

skulle peka på att marknaden, det vill säga publiken, efterfrågar grafik. Vad som blir 

avgörande är vad grafiken illustrerar. Resultaten i Tabell 4 illustrerar att SVT visuellt gestaltar 

statistik i form av mätning och text mer än TV4. Det segmenteringen pekar på att TV4 har en 

mer underhållande ton i sin grafik jämfört med SVT. I Inslag 5 inkluderar TV4 illustration 

och bild för att göra en komisk poäng där ett skratt spred sig i studion. Ett liknande 

utnyttjande av grafik återfinns inte hos SVT. Där pekar segmenteringen istället på att SVT 

använder visuell grafik för att presentera information. Med andra ord återspeglas 

uppdelningen i journalistik i demokratin och marknadens tjänst i vad och hur grafiken visuellt 

presenteras och byggs in i nyhetsinslaget. 
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Däremot finns det andra synsätt som kan förklara skillnaden. För vad teorin om 

nyhetsvärdering och nyhetsurval omfattar är läran om grindvakter. Skillnaden i användningen 

av grafik kan bottna i vilka som arbetade på redaktionen för tillfället. Vad som säger emot 

denna hypotes är tidigare forskning. Strömbäck menar på att den här skillnaden är ett resultat 

av att de kommersiella drivkrafterna blir starkare (Strömbäck, 2015a, s. 301). Under perioden 

för undersökningen går det att konstatera att TV4 har fler intressen än demokratiska och 

publicistiska. De har ett intresse av att underhålla. Då SVT inte drivs utifrån ett kommersiellt 

intresse kan de istället fokusera på att informera och granska.   

 

Vad Bergström konstaterar är att när bild (visuellt) och text (verbalt) gifts samman som 

mottagaren minns som bäst (Bergström, 2017, s. 292). Utifrån det synsättet på grafik är det 

mer informativt att använda grafik. Även fast TV4 nyttjar grafik i ett underhållande syfte 

pekar forskningen på att tittaren skulle minnas nyheten bättre. Är inte det ett sätt att informera 

tittaren? Däremot är inte alla forskare överens om att grafik skulle underlätta tittaren att 

minnas nyheter. Vidare får grafik även kritik för att ersätta analys (Machin & Polzer, 2015, s. 

157–158). Utifrån resultaten i Tabell 7 är tesen om att grafik ersätter analys felaktig för 

materialet i denna uppsats. TV4 använde grafik i större utsträckning samtidigt som de har en 

högre visuell närvaro av journalister. Speciellt högre närvaro av en politisk kommentator.  

 

8.3 Bildkälla 

Gällande frågeställningen om vilken källa som används i den politiska nyhetsjournalistiken 

uppdagas en likhet mellan SVT och TV4. Som Tabell 5 kan fastslå använder i stort sett båda 

kanalerna endast eget bildmaterial i sin rapportering om valet 2014. 

 

Strömbäck menar att när de kommersiella drivkrafterna är starkare än publicistiska köper 

redaktionen in mer material (2015a, s. 301). För att återvända till teorin om politisk 

nyhetsjournalistik är frågan om teorin kan vara grunden för den visuella likheten som 

kanalerna här visar. Det normativa synsättet för politisk nyhetsjournalistik gör att de 

kommersiella drivkrafterna, eller public service-drivkrafter för den delen, inte presenteras 

visuellt. Strömbäcks tes om att kommersiella medier skulle köpa in mer material (Ibid., 301–

302) stämmer alltså inte in för det studerade materialet. Vad som går att fastställa är en likhet 

mellan kanalerna. 
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Vad som går att fastslå för båda kanalerna är en politisk medialisering. Strömbäcks andra 

dimension av medialiseringen omfattar i vilken utsträckning som medierna är självständiga 

gentemot organisationer och institutioner (Strömbäck, 2015a, s. 304). Kanalerna påvisar en 

visuell självständighet i och med att de inskaffar sig eget material när det kommer till politisk 

nyhetsjournalistik. Samtidigt är det en naturlig följd att ha mer eget material om den tolkande 

journalistiken ökar. För om en egen journalist ska närvara i sitt reportage är det logiskt att 

använda eget material.  

 

Det fastställdes tidigare i denna uppsats att forskning inom området bildkälla är begränsat. 

Vad forskningen pekar på är att bildkällan påverkas av redan bestämda överenskommelser 

med andra kanaler (Berg & von Schoenberg, 2011, s. 41). När de egna journalisterna är på 

plats är man mer mån om att nyttja eget material (Ibid., s. 46). Mycket av valet, utifrån det 

studerade materialet, utspelade sig i Stockholm. Det är nära till hands för båda redaktionerna. 

Då finns det ingen motivering till varför kanalerna skulle använda någon annans material.  

 

8.4 Intervjuobjekt  

Sista frågeställningen omfattar vem som får synas i den politiska nyhetsjournalistiken. Utifrån 

resultaten i Tabell 6 är det politiker som visuellt närvarar mest i båda kanalernas politiska 

nyhetsinslag jämfört med de andra två stora grupperna; journalist och utomstående person. 

Några små skillnader mellan kanalerna uppdagas i grupperna politiker och utomstående 

person där SVT har några procent högre närvaro av än TV4. 

 

Tabell 6 speglar däremot en lite större skillnad i visuell närvaro av journalist. TV4 har 11 

procent högre visuell närvaro av journalist under perioden för undersökningen jämfört med 

SVT. Tidigare forskning pekar på att en skillnad mellan kanalerna finns, vilket även det 

teoretiska ramverket om kommersialisering och medialisering pekar på. Däremot har den 

tidigare forskningen varit oense om hur stor den visuella skillnaden faktiskt är när det 

kommer till journalistens egen närvaro. Det finns till och med forskning som konstaterar olika 

slutsatser gällande vilken kanal som har högst visuell närvaro av journalister. Vad resultaten i 

denna uppsats indikerar är samma som Jendel och Strömbäcks forskning pekar på, nämligen 

en högre visuell närvaro av journalist i TV4 jämfört med SVT. Något som Strömbäcks 

teoretiska ramverk om kommersialisering också pekar på (Asp & Bjerling, 2014, s. 70; Jendel 

& Strömbäck, 2013, s. 132–133; Strömbäck, 2015a, s. 3301–302).   



 36 

Vad teorin om kommersialisering konstaterar är att när kommersiella drivkrafter är starkare 

än publicistiska resulterar det i att journalisterna får större visuellt utrymme. Vad som går att 

utläsa är att de publicistiska drivkrafterna är tydligare visuellt hos SVT och de kommersiella 

drivkrafterna tydligare i TV4 under valet 2014. En förklaring till varför TV4 har ökat andelen 

politiska kommentatorer kan återfinnas i Esser och Umbrichts forskning. När marknaden 

ändras, journalisten får högre status och journalistiken blir mer tolkande (Esser & Umbricht, 

2014, s. 241; s. 245) måste TV4 ändra sin journalistik eftersom de har Nyheterna som en 

produkt. Om Jönsson och Strömbäcks modell för demokratisk kontra marknadskrafter 

appliceras igen kan vi se samma mönster som tidigare. TV4 måste sälja.  

 

En förklaring kan bottna i kanalernas kontext. TV4 uppger själva att de har starkare profiler 

än SVT (Johansson & Jönsson, 2013, s. 44), och finner det säkert mer naturligt att placera en 

nyhetskommentator, eller annan journalist för den delen, i sina inslag. Parallellt har SVT ett 

krav på mångfald, granskning och debatt i deras nyheter enligt paragraf 9 i 

sändningstillståndet (SVT:s sändningstillstånd, s. 3). Så även om SVT skulle vilja anpassa sig 

mer efter den kommersiella marknaden hindrar deras regelverk dem. Något liknande krav 

finns inte för TV4 som i större utsträckning kan anpassa sina sändningar efter marknaden. 

 

Nästan en majoritet av de journalister som visuellt närvarade i urvalsperioden var politiska 

kommentatorer. Som Tabell 7 illustrerar har båda kanalerna högst närvaro av politisk 

kommentator. Jönsson pekar på i sin forskning att det sker en konvergens bland medierna 

(Jönsson, 2015, s. 380). Detta då i form av en mer tolkande journalistik, som Strömbäcks 

teoretiska ramverk pekar på (2015a, s. 301–302). Sett till den tolkande konvergensen är det 

inte konstigt att ett public service-bolag och ett kommersiellt bolag liknar varandra under 

perioden för undersökningen. Båda kanalerna agerar på samma marknad och där faller det 

naturligt att inom några aspekter likna varandra. Utifrån medialiseringens första dimension, i 

vilken utsträckning medier är medborgares förstahandskälla (Ibid., s. 303), återfinns denna 

konvergens. En mer tolkande journalistik gör båda kanalerna till mer av en andrahandskälla. 

 

En förklaring till att en konvergens sker kan förklaras utifrån Jönsson och Strömbäcks modell 

för olika nivåer av kommersialisering, Figur 1. På en systemnivå är både SVT och TV4 

kommersiella, medan TV4 utifrån deras finansieringsmodell, kan vara kommersiella även på 

företagsnivå och ner till journalistikens nivå. När de då är verksamma på samma marknad, 

och konkurrerar om samma tittare, rör de sig åt samma håll.  
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Sett till intervju i studio använder TV4 det som journalistiskt rum i större omfattning än SVT, 

något som går att utläsa från Tabell 1. Däremot ska det konstateras att båda kanalerna, utifrån 

segmenteringen, använder den stora och rymliga delen av studion när de använder intervju i 

studio. Vad Machin och Polzer konstaterar är att journalisterna uppfattas mer som experter i 

den delen av studion och man förvandlar journalisten från en informatör till en attraktion 

(2015, s. 155). Ordet attraktion som Machin och Polzer använder klingar väl samman med 

TV4:s egna beskrivning av sina journalister. De anser själva att de har starkare profiler 

jämfört med SVT (Johansson & Jönsson, 2013, s. 41). Enligt teorin om semiotik kan 

journalisten ses som en ”symbolic prop”. Tanken med ”symbolic prop” är att bygga ett 

koncept i ett tecken (Selby & Cowdery, 1995, s. 41–21). Här är journalisten tecknet och 

konceptet är en attraktion. TV4 vill skapa profiler inom sin journalistik för att kunna skapa en 

”symbolic prop” för deras storslagna journalistik. Ordet attraktion gifter sig även väl med 

teorin om kommersialisering. När man har profiler är det lättare att forma sin journalistik som 

en produkt på en marknad. Utifrån Jönsson och Strömbäcks modell ser TV4 sina tittare som 

konsumenter. Är det då inte naturligt att de vill se sina journalister som profiler? 

 

SVT har andra krav än vinst att följa. De ska vara en informerande kanal, både utifrån 

sändningstillståndet och deras egna självbild (SVT:s sändningstillstånd, s. 3; SVT, u.å.). De 

utnyttjar ”symbolic prop” under valet 2014 och applicerar det på det journalistiska rummet 

”på plats”. Som det går att utläsa av Tabell 8 och Tabell 9 använder SVT i större utsträckning 

det journalistiska rummet ”på plats” när en journalist närvarar visuellt i inslagen. Tanken är 

att nyhetens egna miljö ska bli ”symbolik prop” för en äkta och ofilterarad nyhet. 

Journalistikens rum, och journalisten själv, blir ett vittne av nyheten (Machin & Polzer, s. 

155). Med det informationskrav och public service-uppdrag som SVT har resulterar i att 

kanalen visuellt måste vara mer sanningsbärande och utnyttjar då nyhetens egna journalistiska 

rum för att leva upp till krav. 

 

Samma skillnad återfinns inte i användandet av olika journalistiska rum överlag utifrån alla 

tre grupperna; journalist, utomstående person och politiker. Tabell 8 och Tabell 9 speglar en 

bild av att kanalerna placerar intervjuobjekten i de olika journalistiska rummen i relativt lika 

utsträckning. En förklaring till likheten kan återfinnas i teorin om nyhetsvärdering och 

nyhetsurval samt det normativa synsättet för politisk nyhetsjournalistik. För den formen av 

journalistik anses vara den mest centrala inom journalistik (Strömbäck, 2015a, s. 301). Här i 

Sverige återfinns även ett normativt synsätt på vad som är en bra nyhet (Jönsson, 2004, s. 
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249–250). På ett övergripande plan finns det ett starkt normativt tankesätt på vad som ska bli 

en nyhet, vilket resulterar i liknande användning av journalistiska rum. Jönssons forskning 

pekat på att nyhetsurvalet är likt på den svenska marknaden (Jönsson, 2005, s. 249–250). 

Därmed, på det stora hela, är kanalerna lika i aspekten intervjuobjektet journalister. Det är när 

man bryter ner aspekten i olika vinklar som olika strukturella och visuella skillnader kan 

återfinnas.  

 

Vad det teoretiska ramverket tyder på är att det finns två logiker, en medielogik och en 

politisk logik. Vad Tabell 10 speglar är att akademiker och professorer närvarar visuellt mer i 

SVT än i TV4. Akademiker och professor kan agera som en "symbolic prop" där tecknet är 

intervjuobjektet och konceptet är en akademisk och vetenskaplig känsla. De akademikern 

eller professorn förmedlar i inslaget blir därmed vetenskapliga fakta. Med det försöker SVT 

förmedla mer information som är viktig för människor i sin roll som medborgare, något som 

följer den politiska logiken. Tabell 10 visar även att arbetare offentlig sektor har högre visuell 

närvaro i TV4 än i SVT. Vidare anser TV4 själva att de har mer fängslande nyheter i relation 

till SVT (Johansson & Jönsson, 2013, s. 41; s. 44). Det går i linje med medielogiken. Nord 

och Strömbäck anser att medialiseringen innehar fyra dimensionen. Den tredje dimensionen 

omfattar i vilken utsträckning medielogiken kontra den politiska logiken styr (Nord & 

Strömbäck, 2012, s. 13–14). Vad då resultaten i Tabell 10 pekar på är att TV4 är mer 

medialiserat, i alla fall utifrån den tredje dimensionen. 

 

9. Slutdiskussion 

Sista avsnittet innehåller en sammanfattning, en fördjupande diskussion och förslag till vidare 

forskning. Förhoppning är att resultaten och diskussionen ska leda till vidare forskning, 

specifikt i områdena bildkälla och grafik. 

 

9.1 Sammanfattning 

På ett övergripande visuellt plan återfinns många likheter. Sett till typ av inslag, 

grafikanvändning, bildkälla och intervjuobjekt finns det likheter eller små skillnader mellan 

kanalerna. Det är när detaljerna studeras som större skillnader uppdagas. En stor skillnad är 

till exempel visuell närvaro av politisk kommentator. Där skiljer det 27 procentenheter, vilket 

är mer än en fjärdedel. Jämför det med användningen av egen bildkälla där det endast 

återfinns en procentenhets skillnad i det studerade materialet.  
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Mycket av analysen grundar sig i det teoretiska ramverket om kommersialiseringen. På 

detaljplan går de demokratiska och marknadsmässiga krafterna att visuellt se i respektive 

kanal. I kombination med teorier om nyhetsvärdering och medialisering uppdagas många 

intressanta strukturella skillnader som att TV4 är mer medialiserat Majoriteten av resultaten 

som presenteras i uppsatsen står i linje med vad tidigare forskning pekar på, exempelvis att 

TV4 har en högre närvaro av journalister. 

 

9.2 Diskussion 

Vad uppsatsen pekar på är att kanalerna i stor utsträckning liknar varandra. Det sker en 

konvergens kanalerna emellan. Utifrån det teoretiska ramverket blir båda kanalerna mer 

kommersialiserade och publikorienterade. En grund till detta är Jönsson och Strömbäcks 

modell för olika nivåer av kommersialisering (Figur 1) som konstaterar att båda SVT och 

TV4 agerar på systemnivå under samma förhållande. Värt att notera är att kommersialisering 

och en tolkande journalistik i sig inte behöver vara något negativt. Det centrala här är att vara 

medveten om att en förändring sker inom den svenska tv-journalistiken och att det påverkar 

kanalerna i olika utsträckningar. Användningen av grafik är ett bra exempel på tvetydigheten i 

en positiv eller negativ effekt. Bergström anser att det är när bild, ord och teckning samarbetar 

och skapar ett tredje språk som den visuella kommunikationen är som mest effektiv 

(Bergström, 2017, s. 304). En högre användning av grafik, som TV4 pekar på under perioden, 

är således en mer effektiv rapportering för tittarna. Är inte det ett tecken på demokrati och att 

informera tittarna? Däremot är inte alla forskare eniga om grafikens positiva effekt (Machin 

& Polzer, 2015, s. 157–158). Därför är det av vikt att vara öppen för hur kommersialiseringen 

påverkar journalistiken. 

 

Skillnaden mellan kanalerna är att TV4 i större utsträckning präglas av kommersiella spår sett 

till det visuella. Ett antagande som grundar sig i det teoretiska ramverket om spänningsfältet 

mellan demokrati och marknad. Däremot behöver inte det vara två drivkrafter som står emot 

varandra. En mer lättillgänglig och underhållande journalistik kan också bidra till demokratin. 

Det gäller att vara kritisk till det normativa synsättet att kommersiell och tolkande journalistik 

är sämre än mer traditionell journalistik. Frågan är om inte den tolkande journalistiken är en 

följd av politikers möjlighet att ha direktkontakt med sina väljare via sociala medier. Då faller 

det mer naturligt att journalister försöker svara på frågan "varför" och bidrar med analyser 

istället för upprepningar av vad politiker själva har sagt i sina flöden. 
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Hur man än vrider och vänder på en komparativ studie mellan ett public service-bolag och ett 

kommersiellt bolag blir sändningstillstånden något man bottnar i. Det är sällan att tidigare 

forskning inte nämner SVT:s krav på opartiskhet och TV4:s krav på vinst. Jönsson konstaterar 

att mycket svensk forskning om public service fokuserar just på hur de lever upp till uppdrag 

(2015, s. 381–383). En förklaring är kan återfinns i den forskningen om länders olika 

mediesystem. Hallin och Mancini har i sin modell kategoriserat Sverige som demokratisk-

korporativistiskt vilket betyder att landet exempelvis präglas av en statlig reglerad 

mediemarknad (Nord, 2012, s. 77–78). Oavsett hur studien är utformad eller vilka teorier som 

används är sändningstillståndet en avgörande faktor. En viktig aspekt är att politisk 

nyhetsjournalistik inte är en oberoende variabel som går att studera avskilt från det politiska 

systemet. Strömbäck menar att det är just det som är problematiken med politisk 

nyhetsjournalistik som forskningsobjekt (2015a, s. 301). 

 

Som tidigare konstaterat är en kvantitativ innehållsanalys till för att säga något generellt om 

det stora materialet. Det går aldrig att nå det kvalitativa svaret med metoden. 

Kommersialiseringens strukturer ses endast genom kommersialiseringens teoretiska ramverk 

baserat på kvantitativa resultat. Det som konstateras i denna uppsats gäller med andra ord bara 

för SVT och TV4 vid tiden runt valet 2014. För vad som hade kunnat åskådliggöras med en 

kvalitativ studie är om resultatet egentligen avgörs av grindvakter. Ett exempel på det är 

skillnaden i grafik. Som analysen pekar på kan skillnaden bero på personlig smak hos 

grindvakterna. SVT med sitt sändningstillstånd och långa historia kan lättare fastna i 

bestämda tankebanor. TV4 som är ett yngre företag med friare tyglar kan tänka mer fritt vilket 

kan leda till större möjligheter till förnyelser. Vad resultaten och analysen av grafiken också 

belyser är att det inte finns ett definitivt svar. När det teoretiska ramverket och tidigare 

forskning inte alltid pekar åt samma håll är det omöjligt att finna den ultimata sanningen. 

 

Den kvantitativa metoden är inte fri från tolkningar. Det är alltid upp till skribenten och 

forskaren själv att tolka en del av materialet. I denna uppsats är det främst en tolkning av vad 

som är politisk nyhetsjournalistik som kan påverka resultatet. Utifrån kodinstruktionerna är 

det endast när inslaget handlar om valet eller en valfråga som det är med i urvalet. Men vad 

som kan vara en valfråga är upp till den som genomför metoden. Sist ska det tilläggas att den 

kvantitativa metoden genomförs i en miljö frånskilt från den vanliga konsumenten. Som 

Nilsson belyser sker inte tolkningen av materialet hemma i TV-soffan. Samtidigt behöver inte 

konsumenten förhålla sig till kodschema och kodinstruktioner (Nilsson, 2013, s. 126).  
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En svaghet som uppdagades är att kanalerna mångt och mycket använder de konceptuella 

scheman som finns gällande bildkälla. Det finns nog material som inte var kanalens egna, 

men inte presenterades visuellt som arkiv, inköpt material eller refererades. Kanalen utnyttjar 

de konceptuella scheman och tittarens kunskap om tv-journalistik för att inte behöva 

presentera en bildkälla. Däremot var tanken med uppsatsen att studera det visuella. Därav kan 

till exempel en kommersiell effekt endast diskuteras i form av en visuell effekt. Det ska även 

konstateras att grafikanvändningen under ett val troligtvis skiljer sig granska mycket med 

övriga perioder. Vad Machin och Polzer menar är att "immersive" grafik är vanligt under val 

(Machin & Polzer, 2015, s. 157–158). Det kan betyda att TV4:s användning av grafik är 

annorlunda under andra perioder. Samma resonemang kan föras kring alla tre områden. 

Valperioder är speciella för nyhetsredaktionerna och deras politiska nyhetsjournalistik kan 

skilja sig från en mer reguljär visuell utformning.  

 

Vidare är det intressant att diskutera konceptuella scheman. För det som Jernudd belyser om 

segmenteringen som metod är att filmskaparna, i detta fall journalister, använder konceptuella 

scheman för att skapa en berättelse. Dessa konceptuella scheman bygger på kulturella ramar 

och upplevelser från verkligheten (Jernudd, 2013, s. 290). Det kan således resultera i att olika 

individer uppfattar skillnader mellan kanalerna olika. Inte minst är detta av vikt i dagens 

globaliserade värld där människan har en större möjlighet att ta del av andra länders 

nyhetsutbud. 

 

9.3 Förslag till vidare forskning 

Således är det intressant att undersöka valda vinklar under perioder då det inte är val. 

Användningen av grafik, bildkälla och intervjuobjekt kan säkerligen skilja sig åt under andra 

perioder. Vidare kan det även vara intressant att studera likheter och olikheter mellan SVT 

och TV4 inom andra områden, som exempelvis sport och kultur. 

 

Uppsatsens omfång inkluderar inte en semiotisk analys. Ett ämne för en framtida skribent 

skulle kunna vara en analys av journalistikens rum. Här görs endast en enklare analys. En 

djupare analys med semiotiska aspekter kan bidra till forskningen med riktigt intressanta 

resultat. 
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Även om studier har gjorts på ämnet grafik är det få som fokuserar på grafik i inslag. 

Förhoppningen är att resultaten i uppsatsen inspirerar någon att vidare studera ämnet. En 

börjar kan vara en mer omfattande studie än den som presenterats i denna uppsats. Aspekter 

som färger, politisk representation och felmarginaler är bara några få exempel som kan vara 

intressanta. Sedan är det självfallet av vikt att titta på hur framtidens journalistik tar sin form. 

Det grafiska utvecklas för varje dag som går där VR (virtual reality) bara är ett exempel. Hur 

tänker redaktionerna kring den nya tekniken? Hur ska man utveckla journalistiken i takt med 

tekniken? Finns det nya etiska ställningstaganden som måste göras? Det sista är inte minst 

intressant i en värld fylld med påhittade och fabricerade nyheter. 

 

Utifrån vad som har konstaterats i denna uppsats skulle det vara intressant att se en kvalitativ 

uppsats inom ämnet bildkälla. En studie som lyfter hur redaktionerna, ledningen och ägarna 

tänker kring eget material kontra inköpt material. Det skulle även vara intressant att kartlägga 

om det är någon skillnad i bildkälla inom olika journalistiska områden. Denna uppsats pekar 

på att redaktionerna väljer att använda eget material i den politiska nyhetsjournalistiken. 

Samtidigt kan det vara av vikt att studera bildkälla och gräsrotsjournalistik. Hur påverkas 

journalistiken av att medborgarnas bilder och videos är reporterns källa?  
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http://www.tv4gruppen.se/Om-TV4-Gruppen/Det-har-ar-vi1/det-har-ar-tv4-gruppen/
http://www.tv4gruppen.se/Om-TV4-Gruppen/Det-har-ar-vi1/det-har-ar-tv4-gruppen/
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Bilagor 

Bilaga 1 Kodschema 

Kodschema del 1 

 V1 Sändningsdatum  V2 Kanal & Program  V3 
 
Placering i programmet 

  ÅÅMMDD 1 SVT, Aktuellt 1 Först 

   2 TV4, Nyheterna 2 Andra 

     3 Tredje 

 V4 Typ av inslag V5 Förekomst i löp 4 Fjärde 

1 Nyhetsinslag 1 Ja 5 Femte 

2 Intervju i studion 2 Nej 6 Sjätte 

3 Debatt i studion 3 Hade ej löp 7 Sjunde 

4 Intervju via länk   8 Åttonde 

5 Uppläsning i studion   9 Nionde  

99 Övrigt   10 Tionde 

    11 Elfte 

 V6 Bildkälla V7 Grafik 12 Tolfte 

1 SVT 1 Ja 13 Trettonde 

2 TV4 2 Nej 14 Fjortonde 

3 Allmän nyhetskälla, TT, AP, Routers   15 Femtonde 

4 Annat medium, Sverige  V8 Vid ja 16 Sextonde 

5 Utländskt mediebolag 1 Endast grafik 17 Sjuttonde 

6 Medborgare 2 Grafik och annat material 18 Artonde 

7 Flera bildkällor 99 Ej applicerbart 19 Nittonde 

       

   V9 Faktakälla till grafiken    

   1 Egen   

   2 Annan källa    

   3 Blandning    

   99 Ej applicerbart    

       

   V10 Grafiktyp    

   1 Mätning   

   2 Tidslinje    

   3 Karta    

   4 Instruktion    

   5 Illustration eller bild    

   6 Text    

   7 Kombination    

    99 Ej applicerbart    
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Kodschema del 2 

V11-V22 Intervjuobjekt 1         

100 Socialdemokrat 200 Miljöpartiet 400 Moderaterna 

101 Stefan Löfven 201 Gustav Fridolin 401 Fredrik Reinfeldt 

102 Magdalena Andersson 202 Åsa Romson 402 Anders Borg 

103 Ibrahim Baylan 203 Anders Wallner 403 Beatrice Ask 

104 Carin Jämtin   404 Tomas Tobé 

105 Margot Wallström   405 Karin Enström 

106 Mikael Damberg 300 Vänsterpartiet 406 Carl Bildt 

107 Urban Ahlin 301 Jonas Sjöstedt 407 Anna Kinberg Batra 

108 Ylva Johansson 302 Rossana Dinamarca 408 Elisabeth Svantesson 

109 Lena Hallengren 303 Ali Esbati 409 Hillevi Engström 

110 Björn Rosengren 304 Eva Olofsson 410 Filippa Reinfeldt 

111 Peter Hultqvist 305 Christina Höj Larsen 411 Per Westerberg, talman 

     412 Gunilla Carlsson 

120 Partimedlem 330 Lokalpolitiker    

130 Lokalpolitiker   420 Partimedlem 

140 SSU   430 Lokalpolitiker 

     440 MUF 

        

        

500 Centerpartiet 600 Kristdemokraterna 700 Folkpartiet 

501 Annie Lööf 601 Göran Hägglund 701 Jan Björklund 

502 Maud Olofsson 602 Annika Eklund 702 Barbro Westerholm 

503 Ulrika Carlsson 603 Ebba Busch Thor 703 Maria Arnholm 

504 Martin Ådahl 604 Désirée Pethrus 704 Erik Ullenhag 

505 Tobias Billström 605 Maria Larsson 705 Birgitta Ohlsson 

506 Michael Arthursson   706 Cecilia Malmström 

   640 KDU    

520 Partimedlem   740 Lokalpolitiker 

530 Lokalpolitiker      

540 C-studenter      

        

        

800 Sverigedemokraterna 900 Feministiskt Initiativ 1000 Annan politiker 

801 Jimmie Åkesson 901 Gudrun Schyman 1100 Lokal politiker 

802 Björn Söder   1200 Före detta partimedlem / politisk vilde 

803 Carina Herrstedt      

804 Linus Bylund      

        

820 Partimedlem      

830 Lokalpolitiker      
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2000 SVT 3000 TV4 4000 Utomstående journalist 

2001 Utrikeskorrespondent 3001 Utrikeskorrespondent 4001 Svensk journalist 

2002 Politisk kommentator 3002 Politisk kommentator 4002 Utländsk journalist 

2003 Allmän journalist 3003 Allmän journalist    

2004 Ekonomikommentator 3004 Ekonomikommentator    

2005 Politisk reporter 3005 Politisk reporter    

2006 Redaktör 3006 Redaktör    

        

        

5000 Utomstående person 9000 Endast speaker    

5001 Person 9999 Nyhetsankaren i studion    

5002 Akademiker / Professor      

5003 Expert      

        

5200 Arbetstagare      

5201 Offentlig sektor      

5202 Privat eller ideell sektor      

5203 Entreprenör      

5204 Myndighet      

          

      

 

Bilaga 2 Kodinstruktioner 

Om materialet 

Undersökningen omfattar material som klassas som politisk nyhetsjournalistik med tema valet 

2014. Materialet kommer från SVT och TV4s olika nyhetsprogram, Aktuellt/Rapport och 

Nyheterna. Exkluderat material är delarna kultur, ekonomi, sport och väder. Däremot räknas 

det som ett inslag och är det med emellan de politiska inslagen räknas det in i placeringen. 

Till exempel har Aktuellt vädret i mitten och då räknas detta som ett inslag. I materialet ingår 

Nyheternas ”valspecial” som tillhör huvudsändningen och är politisk nyhetsjournalistik. 

 

Det ska dock understrykas att endast för att ett inslag är med i ”huvudsändningen” tas det inte 

med i urvalet. Inslaget ska anknyta till valet 2014 genom att det på något sätt kretsar kring 

valet, en valfråga eller inkludera en politiker, parti eller väljare. Exempelvis om de endast 

diskuterar vården utan att inkludera en politiker, parti eller väljare räknas det inte in i 

materialet. 
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Här analyseras hela inslaget som en analysenhet. Värt att understryka är att ett inslag med 

efterföljande debatt eller kommentar räknas som två olika analysenheter. Exempel om det är 

ett inslag om skolan och som följs av en debatt med två politiker i studion räknas detta som 

två analysenheter. På:an till inslaget räknas inte heller med i analysenheten.   

 

Vid inslagets början ska du registrera datum för inslaget, vilken kanal det sänds i, vilken 

numerisk placering det har i sändningen, notera vad det är för inslag och om inslaget nämndes 

i löpet. Du ska kolla hela inslaget och notera de saker som nämns i kodschemat. Vid 

oklarheter ska hela inslaget ses om. Pausfunktionen får användas när exempelvis du behöver 

anteckna vilka som är med eller vilken nyhetskälla som används. Mellan inslagen är tillåtet att 

använda spolafunktionen när inslaget ej är relevant för undersökningen. Ett sådant exempel är 

vädret. 

 

Definitioner 

Inslag 

Här är ett inslag en självständig nyhet som rapporteras med flera olika videoklipp som har 

relevans tillsammans. Ett nyhetsinslag är en rak nyhet där journalisten är utanför studiomiljön 

och rapporterar om något. Intervju eller debatt i studio och/eller via länk är när reportern eller 

reportrarna för kvällen och en eller flera andra person. Uppläsning är när reportern med stöd 

av en bild eller material läser upp nyheten. Om inget av variablerna passar används övrigt, 99. 

 

Löp 

Med löp anses de nyheter de nämner i början av sändningen och som betecknas som 

huvudnyheter. Andra löp som kan presenteras senare i sändningen räknas inte med. 

 

Bildkälla 

Varje inslag har en eller flera källor till sitt bildmaterial. Om en källhänvisning görs ska det 

antecknas enligt kodschemat. Om ingen hänvisning sker antas att det är kanalens egna. 

 

Grafik 

All dataanimerade saker som är påklistrat på videon för att förklara eller illustrera något 

definieras som grafik. Därav exkluderas all grafik som är exempel namnskyltar eller 

informativ text (till exempel hålltider).  
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Faktakälla till grafiken 

Det kan presenteras på två olika sätt. Antagligen genom att det står i grafiken eller att 

journalisten säger vad det är ifrån. Här görs det ingen skillnad på visuellt eller icke visuellt. 

Om inget anges antas det att det är kanalens egna.   

 

Grafiktyp 

Det som menas med grafiktyp är vad grafiken försöker illustrera. Mätning är statistik som 

visar statistik och jämför olika variabler, exempelvis opinionsmätning. En mätning är till 

exempel en opinionsmätning. Siffror, statistik och tabeller är en vanlig form av grafik här. 

Tidslinje, karta och instruktion är vad det låter som. Illustration eller bild är någon form av 

gestaltning av något som ej finns i bild. En bild på Alliansen är ett exempel. Montage räknas 

här. Text är all form av bokstäver och text utan några som helst andra figurer. Om flera olika 

typer av grafiktyper används ska variabel 7 används, ”kombination”. Passar inget används 99.  

 

Intervjuobjekt 

Alla personer som syns i bild och som får en fråga ställd till sig från journalisten eller 

journalisterna räknas som intervjuobjekt. Om journalisten gör en stå-uppa så räknas 

journalisten själv som intervjuobjekt. Personer som pratar vid en presskonferens räknas inte. 

En telefonintervju med bild i rutan på personen räknas. En person som återkommer i inslaget 

räknas inte två gånger. 

 

Politisk kommentator, 2002 och 3002, och politisk reporter, 2005 och 3005, är endast de som 

benämns som politisk kommentator. Bara för journalisten bevakar ett val så ska variablerna ej 

användas. Oftast sägs det eller visas i rutan vad journalisten är. Om inget annat anges är 

journalisten allmän reporter, 2003 och 3003. 

 

5001, person, är alla person som inte har en titel. Det kan vara en vanlig väljare eller person 

på stan. Objektet har helt enkelt bara varit på plats när journalisten var där. Arbetstagare av 

någon form är när personen i fråga intervjuas på grund av arbetet. Exempelvis 5201, 

Arbetstagare, offentlig sektor, är alla objekt som arbetar inom den offentliga sektorn. Det kan 

vara en lärare eller en sjuksköterska. Undantag är 5100, Myndighetsanställd. För 5201 gäller 

samma sak fast för privata och ideella sektor. Undantag för dessa kan vara 5004, 

juristväsendet, och 5203, egenföretagare eller entreprenör.  
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Bilaga 3 Segmentering 

Inslag 1 

Kanal: TV4 

Datum: 2014 09 02 

Scen: Petra Nordlund McGahan och Jesper Börjesson intervjuar Marcus Oscarsson. 

När: 35 minuter och 8 sekunder in i sändningen 

Längd: 25 sekunder 

Kontext: I inslaget innan intervjuas en ”klassisk centerpartist”. Intervjun i studion handlar om 

vikten av bensin och bil för centerpartister och Centerpartiets två ansikten. En syn är den mer 

klassiska landsbygdens Centern och en om innerstads centerpartist. 

Bilder   

1. Petra Nordlund McGahan och Jesper Börjesson står vid ett vitt podium. Till höger står 

Marcus Oscarsson. Det är en stor vit studio med skärmar i bakgrunden. En bild av 

Stockholms innerstad visas med bland annat Riksdagen visas med texten VAL 2014.  

2. Marcus Oscarsson syns endast mot samma bakgrund som ovan. 

3. Petra Nordlund McGahan och Jesper Börjesson i studion. 

4. Marcus Oscarsson i studion. 

5. Byte av kamera. Nu visas hela studion. Immersive grafik dyker upp föreställande två bilder. 

En på Fredrik Federly i dragkläder och en på Eskil Erlandsson drickandes kaffe, båda 

centerpartister. Journalisterna skrattar. 

 

Inslag 2 

Kanal: SVT2 

Datum: 2014 09 04 

Scen: Jon Nilsson intervjuar Ulrica Bergsten. 

När: 9 minuter och 4 sekunder in i sändningen 

Längd: 2 minuter och 52 sekunder. 

Kontext: Inslaget innan var bland annat en intervju med Carl Bildt gällande NATO och deras 

inblandning i Ukraina-krisen. Nu ska Ulrica Bergsten, utrikeskorrespondent, intervjuas 

gällande vad som har hänt på mötet och vad Bildts roll i det hela var. Journalisterna har i ett 

tidigare skede presenterats. 
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Bilder  

1. Två videor visas bredvid varandra med en blå bakgrund. Till höger i bild står Ulrica 

Bergsten, från en annan okänd plats, och till höger står Jon Nilsson (tidigare 

presenterad) i en annan del av Aktuellt-studion än där han satt, med studion i 

bakgrunden. Det är i en mer öppen och rymlig del av studion som Jon nu står i.  

2. Det växlas till en vidbild av endast Ulrica Bergsten. I bakgrunden kan man skymta en 

mörk motorled med några gatlampor. Det är kväll eller natt där hon befinner sig. 

3. Tillbaka till två videor bredvid varandra.  

4. Ulrica Bergsten, vidbild igen. Text dyker upp, i cirka fem sekunder, i vänster hörn 

som lyder ”DIREKT: Newport Wales”.  

5. Jon, halvbild. 

6. Ulrica, halvbild. 

7. Jon, halvbild. 

8. Ulrica, halvbild. 

9. Jon, halvbild. 

 

Inslag 3 

Kanal: TV4 

Datum: 2014 09 14 

Scen: Anna Lindmarker intervjuar Ulf Kristoffersson 

När: 8 sekunder in i sändningen 

Längd: 1 minut och 52 sekunder. 

Kontext: Nu har svenskarna röstat och det ser ut att bli ett regeringsskifte. Cirka hälften av 

rösterna är räknande och sänder via länk från Socialdemokraternas valvaka. 

Bilder  

1. En kvinna sitter i TV4:s nyhetsstudio, men man ser bara en liten del av den i bild. Där 

ser den liten ut med en vit blank bakgrund. Två skärmar finns i bild. En till vänster 

som visar en ros (Socialdemokraternas logotyp) och till höger en bild på en man, 

antagandes en reporter. 

2. En man, som presenteras som Ulf Kristoffersson i grafiken, ståendes i en lokal. 

Bakom är ett rött skynke med Socialdemokraternas logotyp och Socialdemokraterna 

står under. Det är mycket folk i lokala. Efter en stund står det ”valvaka: 

Socialdemokraterna” i bild.  



 54 

3. Man zoomar ut, och nu står en kvinna bredvid Ulf. Hon presenteras som ”Carin Jämtin 

(S), partisekreterare”. Ännu mer folk syns i bakgrunden, och en stor bildskärm. 

Otydligt vad som är på bildskärmen. Ser ut som en valstudio visas på bildskärmen. 

4. Nu är det en närmre bild på Carin, från axelhöjd ungefär. 

5. Klipp till en bredare bild där kameran sveper förbi Ulf och Carin. 

6. Närmare bild på Carin igen. 

7. Bredare bild på båda igen. 

 

Inslag 4 

Kanal: SVT2 

Datum: 2014 08 31 

Scen: Nike Nylander intervjuar Margit Silberstein. 

När: 2 minuter och 35 sekunder in i sändning 

Längd: 2 minuter 

Kontext: Det har precis varit en utfrågning av Stefan Löfven i SVT. Han har blivit pressad i 

frågan om att kriminalisera att åka till andra länder och kriga.  

Bilder  

1. Nike Nylander (som presenteras tidigare) sitter till höger i bild. Till vänster sitter en 

kvinna med ryggen mot kamera. De är i Aktuell-studion som har en stor bildskärm 

bakom sig med en mindre panoramabildskärm i bakom Nike i mitten. Den bakre visar 

något plottrigt, ser ut som en karta. Den främre visar halva Jorden från rymmen. 

Bakgrunden skiftar i rött och blått.  

2. Halvbild på kvinnan i vita kläder. Efter någon sekund presenteras hon som Margit 

Silberstein, kommentar. 

3. Skifte tillbaka till Nike. 

4. Tillbaka till Margit. 

5. Tillbaka till Nike. 

6. Tillbaka till Margit. Åter igen står det Margit Silberstein, kommentar, i bild. 

7. Tillbaka till Nike. 

8. Tillbaka till Margit. 
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Inslag 5 

Kanal: SVT2 

Datum: 2014 09 07 

Scen:  

När: 4 minuter och 29 sekunder  

Längd: 1 minut och 37 sekunder 

Kontext: Resultaten i skolan har sjunkit. Man kan nu visa att det kan kopplas till 

familjebakgrund och klass. Vad ska partierna göra åt saken?  

Bilder  

1. Grafik ”UNDERKÄNDA, FAMILJEBAKGRUND VIKTIGT”. En man står på 

stenplattor och blir filmad ovanifrån. 

2. Nu syns mannen framifrån. Barn leker i bakgrunden. Grafik ”ur valfilm”. 

3. En annan man syns i en grön park. 

4. Grafik ”ETT BÄTTRE SVERIGE”. I Bakgrunden syns en skog i solnedgång. 

5. En debatt i en studio med båda ovan männen. 

6. Bredare bild från samma debatt med de två männen och tre andra. Publik syns i 

bakgrunden. 

7. Barn som leker i en gympasal. Grafik ”Johan Zacharisson Winberg, reporter”. 

8. Grafik: Andel elever utan behörighet står som rubrik. På y-axeln står det finns värden 

7–14, på x-axeln finns årtalen 2006–2013. Orangea stolpar och grå bakgrund. En svag 

bild av skolbänkar syns i bakgrunden. 10,5% står det ovanför stapeln 2006, och 13,1% 

dyker upp ovanför 2014.  

9. Bild till ett tal. En man står och pratar. En logotyp med ett M syns. Grafik: valtal 

augusti 2016. 

10. Bild från samma tal fanns annan vinkel. Mannen står på ett torg med mycket folk. 

Samma logotyp syns i bakgrunden. 

11. Bild till närmre bild på mannen. 

12. Bild till helbild och torget igen. 

13. Intervju med mannen. En vit bakgrund som skapas av stark sol. Grafik: Fredrik 

Reinfeldt (M), statsminister. 

14. Grafik: Andel elever utan behörighet är rubriken igen. Y-axeln är 0, 10, 20, 30, 40 och 

50. X-axeln är Hög utbildning 2014, gymnasieutbildning 2014, låg utbildning 2014. 
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Samma bakgrund som tidigare, men konturer av tre olika par syns. 5%, 15% 

respektive 42% syns vid x-axeln. 

15. Närbild på Fredrik Reinfeldt från samma plats. 

16. Axelbild på Fredrik, intervju igen. Grafik ”Fredrik Reinfeldt (M), statsminister”. 

 

Inslag 6 

Kanal: TV4 

Datum: 2014 09 10 

Scen: Klipp från SVT:s valdebatt. 

När: Först i sändningen.  

Längd: 1 minut och 47 sekunder. 

Kontext: Snart val. SVT sänder valdebatt.   

Bilder  

1. Bild från en stor studio med stora skärmar i bakgrunden. 8 personer är uppradade Två, 

som ser ut som programledare står framför. Nere i vänster syns en publik. Grafik: 

Christian Wigardt, christian.wigardt@tv4.se 

2. Insomning på en man, i bakgrunden syns en kvinna och en annan man. 

3. Bred bild på de 8 framifrån. Grafik: bilder från SVT. 

4. Inzoomning på två andra män.  

5. Bild med fyra stycken i bild (som sågs i bild 2). Grafik: Fredrik Reinfeldt (M), 

statsminister.  

6. Tre män från andra sidan, två som var med i bild 4. Däremot är den nya mannen som 

pratar, presenteras som Jonas Sjöstedt (V), partiledare. 

7. Bild på de tre männen från annan vinkel. 

8. Närbild på Fredrik, grafik Fredrik Reinfeldt (M), statsminister. 

9. Kort bild på en av männen från bild 4. 

10. Kort bild på Fredrik. 

11. Närbild på Gustav Fridolin (MP), partiledare, som syntes från bild 4. 

12. De fyra personerna till höger syns i bild. 

13. Hela studion, utzoomning. 

mailto:christian.wigardt@tv4.se
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