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Sammanfattning 

Titel: Videoreportern - Uppstickare som dras med sina begränsningar 

Språk: Svenska med engelsk sammanfattning 

Nyckelord: Videoreporter, videjournalist, tv-nyheter, lokala tv-nyheter, nyhetsinslag 
 

 

Ny teknik har både möjliggjort att videoreportrar som yrkesgrupp finns, men också för nya typer 

av innehåll och berättande (Nygren 2013, Jönsson & Strömbäck 2007). Videoreportern nämns 

ofta i studier som tar upp ny journalistik i den digitala världen, men har inte varit i fokus i någon 

större undersökning.  

 

Syftet i denna studie är att ta fram och klargöra vad för slags nyhetsinslag en videoreporter 

producerar, samt hur formen av videoreporters inslag skiljer sig från andra teams inslag 

(exempelvis team som består av en reporter och en fotograf/redigerare). Utifrån detta har en 

kvantitativ innehållsanalys gjorts som har besvarat hur vanligt det är att videoreportern 

producerar inslag, hur könsfördelningen inom arbetsrollen videoreporter ser ut, samt hur innehåll 

och form skiljer sig i inslag producerat av en videoreporter jämfört med övriga team. 

 

Då videoreportern är vanligast inom lokala nyhetssändningar har de analysenheter som valts ut 

varit: SVT Sydnytt, SVT Gävleborg, TV4 Jönköping och TV4 Stockholm. Enheterna 

representerar endast lokala nyhetssändningar och både storstad och större tätort.   

 

Resultatet visar på att videoreportrar är den näst vanligaste arbetsrollen. Videoreportern 

producerar 13 % av alla inslag som sänds i de lokala nyhetssändningarna. Yrket är jämnt 

representerat inom kvinnor och män. De punkter som videoreporterns inslag skiljer sig på 

framför allt, är att de inte finns representerade inom sport och innehåller inte några anonyma 

intervjuer.  

 

Slutsatsen blir att videoreportern arbetar på likartat sätt som övriga team, men där de skiljer sig är 

det på grund av videoreporterns begränsningar och inte möjligheter. 
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Abstract 

Title: The video journalist – a journalist craft who are stuck with their limits 

Language:  Swedish with summary in English  

Keywords:  Video journalist, VJ, television news, local television news, news report 

 

 

Advances in technology has both enabled video journalist as a profession, and also new types of 

content and narrative (Nygren 2013, Jönsson & Strömbäck 2007). Video journalists are often 

mentioned in studies that address the new journalism in the digital world, but have not been the 

focus of a major investigation. 

 

The purpose of this study is to develop and clarify what kind of news reports a video journalist 

produces, and how the news package of video journalists differs from packages produced by 

other teams. Based on this, a quantitative content analysis was made that has responded to how 

regular video journalists produce reports, the gender balance within video journalists, and how 

the content and package of reports produced by video journalists differ from reports produced 

by other teams.  

 

Video journalists are most common in local newscasts, therefore the units of analysis chosen 

were: SVT Sydnytt, SVT Gävleborg, TV4 Jönköping and TV4 Stockholm. The units represent 

only local newscasts and in both metropolitan and major urban area. 

 

The result shows that the video journalist is the second most common team in local news. Video 

journalists produce 13% of all reports in local newscasts. The profession is equal represented in 

men and women. The elements that video journalists’ reports differ in particular, is that they are 

not represented in the sport and they contain no anonymous interviews. 

 

The conclusion is that video journalists work in a similar way as the other teams, but where they 

differ is because of the video the journalist’s limitations and not opportunities.
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Förord 

 

När jag startade mitt videoproduktionsbolag för nio år sedan, så arbetade jag nästan alltid själv i 

mina produktioner. Mest producerade jag informationsfilmer för företag där jag bland annat 

intervjuade personal, kunder och ägare. Att åka ut som ensamteam med kamera har jag aldrig sett 

som något hinder, tvärtom. Att ha översikt och lätt kunna följa flödet från planering till 

slutredigering har jag sett som en stor fördel.  

Idag undervisar jag till största del inom tv och videoproduktion. Jag har undervisat både 

studenter vid Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Jönköping, 

verksamma informatörer och Aftonbladets skrivande reportrar. Jag märker att var man än arbetar 

inom mediebranschen så kommer man på ett eller annat sätt att komma i kontakt med den rörliga 

bilden. Att kunna agera som både reporter, fotograf och redigerare öppnar många möjligheter, 

oavsett bransch. Inom olika fält följer jag därför videoreporterns utveckling med spänning! 
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1. Introduktion 

Ny teknik och konkurrens har bidragit till nya ekonomiska förutsättningar och en ökning av 

mängden tv-nyheter, detta har i sin tur medfört att nya arbetsformer har tagits fram (Nygren & 

Zuiderveld 2011, Morgan 2008, Brännvall 2008, Nygren 2013). En av dem är videoreportern. 

Arbetssättet går ut på att en och samma person gör research, intervjuar, filmar och redigerar ett 

nyhetsinslag helt själv. En videoreporter är helt enkelt en reporter som jobbar helt på egen hand - 

billig i drift och flexibel.  

 

Videoreportrar är vanliga inom lokala nyhetsredaktioner. Att videoreportern är vanligare i lokala 

nyhetssändningar än i rikssändningar, beror bland annat på att de lokala stationerna var först ut 

med att anställa videoreportrar runt 2011. Videoreporterns uppkomst är en kombination av att 

redaktioner fick sämre ekonomi i början av 1990-talet samtidigt som videokameror med god 

kvalité blev betydligt lättare och smidigare att hantera (Brännvall 2008).  

 

Att arbeta som videoreporter innebär att man har kontroll över hela inslaget. Man vet vilka bilder 

som behövs för att bildsätta intervjun samtidigt som speakern börjar ta form i huvudet på väg till 

och ifrån intervjuplatsen. I redigeringen går sedan arbetet fort, inslaget har man som 

videoreporter redan framför sig. Fördelarna med att arbeta som videoreporter är många, Morgan 

(2008) framhäver framförallt möjligheten till att enkelt kunna förflytta sig som videoreporter som 

en av de främsta fördelarna. Att det även finns nackdelar med att arbeta som videoreporter är 

inte något att sticka under stol med. På Svenska Journalistföreningens hemsida skrev man i mars 

2004 att man på en regional nyhetsredaktion inom SVT ville ha fler videoreportrar som en direkt 

konsekvens av SVTs sparpaket. Att använda ekonomiska skäl till nya arbetssätt är sällan 

uppskattat och i samma artikel tas nackdelar som både försämrad arbetsmiljö och kvalitet på 

nyhetsarbetet upp, två nackdelar som fortfarande flåsar videoreportern i nacken.  

 

Få studier kring videoreportern har gjorts. Då nyheter formar hur vi ser på världen (Wahl – 

Jorgensen & Hanitzsch 2009), är det viktigt och intressant att bevaka om videoreportern bidrar 

till en förändring av de nyheter som vi konsumerar var dag. Tidigare forskning visar att kvinnor 

under lång tid varit underrepresenterade i nyhetsredaktioner (Löfgren Nilsson 2007b), att 

undersöka om könsfördelningen har ändrats för reportrar från att ha arbetat inom team till att 

arbeta ensam som videoreporter är därmed också intressant att bevaka. 
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1.1 Studiens syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att ta fram och klargöra vad för slags nyhetsinslag en videoreporter producerar, 

samt hur formen på videoreporters inslag skiljer sig från andra teams inslag.  

 

Studien kommer beskriva hur stor andel av inslagen som studien innefattar som är producerade 

av videoreportrar och hur könsfördelningen på videoreporterskåren ser ut. 

 

Lokala nyheter täcker alla ämnesområden inom en region, studien ska identifiera om 

videoreportern täcker upp mer eller mindre inom något område. Lokala tv-sändningar innehåller 

både telegram, palinare och inslag, studien söker även svar kring vilken inslagstyp som är 

vanligast bland videoreportrar samt vilken journalistroll videoreportern tar och hur många 

intervjupersoner som förekommer i inslagen. 

  

Med formen kan man välja hur man vill kommunicera ut en nyhet. Studien syftar till att se hur 

bildspråket eventuellt skiljer sig åt i inslag producerade av en videoreporter jämfört med andra 

team. 

 

Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

- I vilken mån använder sig lokala nyhetsredaktioner vid SVT och TV4 av videoreportrar? 

- Hur ser könsfördelningen ut inom yrket videoreporter? 

- Skiljer sig ett inslag producerat av en videoreporter jämfört med ett team i form av ämne, 

längd, intervjupersoner och journalistroll, och i så fall hur?  

- Vad utmärker ett inslag producerat av en videoreporter när det kommer till bild och 

grafik jämfört med ett inslag producerat av ett team? 
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1.2 Definitioner  

För att få en god förståelse för de ordval som används i studien, kommer här några definitioner 

av centrala begrepp: 

 

Videoreporter  En person som fungerar som enmansteam vid produktion av 

nyhetsinslag och agerar både journalist, fotograf samt redigerare 

(Morgan 2008). 

Form  Hur en nyhet är presenterad. Formen som inom tv är bild, ljud och 

grafik, kan användas för att fånga tittaren (Byström, Danielsson & 

Johansson 2007) 

Könsmärkt  Ett begrepp som innebär att kvinnor och män tilldelas olika roller 

inom vissa områden (Löfgren Nilsson 2007b), exempelvis kan 

yrkesområden inom sjukvården vara könsmärkta, bland annat 

sjuksköterskor som till majoritet består av kvinnor 

Inslag  Ett nyhetsreportage som oftast innehåller både intervjubild, övriga 

bilder, klippbilder och speakerröst (Gratte 2007). 

 

Mer ingående beskrivning av exempelvis olika inslagstyper ges under nästa kapitel som behandlar 

tidigare forskning.   

 

 

 

 



12 

 

2. Tidigare forskning 

I början av 2000-talet började traditionella tidnings- och tv-företag anta nya former i takt med 

den digitala utvecklingen. Tidningshus blev mediehus där man började publicera på nya 

plattformar, framförallt på webben. En hel del studier har gjorts på hur konkurrensen och 

mediehusen har påverkat nyhetsredaktioner och dess innehåll (Jönsson & Strömbäck 2007, 

Nygren & Zuiderveld 2011). Videoreportern nämns ofta i studierna, men har inte varit i fokus i 

någon större undersökning.  

 

Lokala tv-nyheter var först i Sverige med att använda sig av videoreportrar. Ser man till studier 

inom regionala tv-nyheter och kommunaljournalistik, har framförallt nyhetsbilden för lokala och 

regionala nyheter tagits upp. Vilka ämnen som lokala tv-nyheter tar upp finns det därmed 

forskningsresultat på, däremot nämns inte videoreportern i någon större grad i de redan gjorda 

studierna inom kommunaljournalistik och regionala nyheter.  

 

Denna forskningsöversikt kommer att ta upp en del av komplexiteten i hur en nyhet både 

påverkar och blir påverkad av formen som både tv-mediet och videoreportern använder sig av. 

Om det sedan är kvalité som kommer ut är frågan (se figur 2:1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2:1 - Forskningsöversiktens uppdelning  

 

Forskningsöversikten kommer att ta upp arbetsplatsen, produkten och arbetsrollen. Under 

rubriken arbetsplats blir det fokus på lokala nyheter, vilka som arbetar där och vilka ämnen som 

behandlas i en sändning. Produkten innefattar att vi tittar närmare på det generella nyhetsinslagets 

Arbetsplats 

 

 

 

Produkt  

Nyhet Form        Kvalité?  

LOKAL NYHETSREDAKTION 
 

VIDEOREPORTERN 

   

 

Arbetsroll 
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utformning när det kommer till längd, inslagstyp och bildspråk. Arbetsrollen tar upp 

komplexiteten i att arbeta som videoreporter, hur tekniken har påverkat utvecklingen och hur 

kvalitét kan definieras.  

 

Att titta närmare på videoreporterns arbetsplats, produkt och arbetsroll ger inte bara en grund för 

studiens frågeställningar, utan gör det också lättare att reflektera över varför en eventuell skillnad 

finns mellan videoreporterns inslag och övriga teams inslag. 

 

2.1 Arbetsplatsen - Lokala nyheter och olika roller 

På en lokal nyhetsförmedlande tv-redaktion sitter redaktören och redaktionen varje morgon och 

väljer ut vad som ska bevakas och vad det ska rapporteras om under dagen. Där sitter 

videoreportrar, reportrar, fotografer och redigerare som är både män och kvinnor. I 

journalistkåren har det länge varit flest män, men detta har tagit en vändning (Edström 2006). 

Idag är könsfördelningen på en tv-redaktion inom nyheter relativt jämn (Löfgren Nilsson 2007b). 

Inom tv-kanalerna SVT och TV4 som ingick i Edströms (2006) studie, fanns heller ingen obalans 

mellan de olika bolagen vad gällde kvantitativ könsrepresentation i rutan. Men viss obalans finns 

ändå på sina ställen, kvinnor är bland annat underrepresenterade som fotografer och arbetsledare 

(Löfgren Nilsson 2007b). Hur könsfördelningen ser ut hos videoreportrarna återstår att se. Åter 

till morgonmötet hos en redaktion. 

På morgonmötet delas uppdragen sedan ut till reportrar utifrån var och ens kompetens, intresse 

och ansvarsområde (Fichtelius 2008). Denna studie kommer bland annat att undersöka vilka 

uppdrag som hamnar hos en videoreporter. Skiljer sig videoreporterns uppdrag vad gäller 

nyhetsinnehåll ifrån ett teams uppdrag? Svaret på den frågan kräver att vi först får titta på vad för 

slags uppdrag det kan röra sig om. Denna del handlar därför om vad en lokal nyhet är. Om vi ska 

svara på frågan vad för slags nyheter en lokalredaktion producerar, måste vi börja med att bena i 

begreppet nyhet först. Vad är en nyhet?  

 

2.1.1 Vad är en lokal nyhet? 

Att definiera vad en nyhet är, är inte så lätt. ”News: A Bit Hard to Define” är rubriken på en 

artikel av Oreskes (2000), och rubriken sätter verkligen huvudet på spiken. Oreskes (ibid.) menar 

att en nyhet är ett journalistiskt verk, och att det istället är mer intressant att titta på vad 
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journalistik är och innebär. Att det inte finns händelser i sig som är nyheter tar också Shoemaker 

och Reese (1996) upp, de menar att en organisations rutiner är det som leder fram till vad en 

nyhet är. Förenklat kan man kanske se det så, och det skulle i så fall innebära att videoreporterns 

arbetssätt har kunnat förändra synsättet på vad en nyhet är. Det är en spännande tanke som jag 

inte helt förkastar, men ämnet är mer komplext än så. Det finns begrepp som tagits fram för att 

förtydliga vad en nyhet är. Strömbäck (2008) tar upp begreppen nyhetsvärdering och nyhetsurval 

som två viktiga delar för hur en nyhet tas fram. Nyhetsvärdering innebär hur en händelse (en 

eventuell framtida nyhet) värderas av redaktionen och nyhetsurvalet vad som sedan verkligen 

publiceras. Nyhetsvärderingen baseras på en rad olika faktorer, där olika forskare tagit fram olika 

modeller. En av dem är medieforskaren McManus (refererad i Nord & Strömbäck 2005) lista på 

tio faktorer som Nord och Strömbäck (ibid.) översatt till svenska:   

 

”1. Nytt – hur ny är händelsen eller frågan? 

2. Närhet – hur geografiskt nära publiken är händelsen eller frågan? 

3. Konsekvens – hur viktig är händelsen eller frågan för den lokala publiken? 

4. Känslor – hur mycket känslor väcker frågan eller händelsen? 

5. Betydelse – hur välkända är människorna kring händelsen eller frågan? 

6. Ovanlighet – hur osannolik eller överraskande är händelsen eller frågan? 

7. Konflikt – hur mycket oenighet finns det mellan personer, organisationer, nationer eller mellan människa och 

natur? 

8. Visuell kvalitet – hur fängslande är bilderna som kan samlas kring händelsen eller frågan? 

9. Underhållning – hur mycket belöning i form av skratt, ironi eller tillfredsställelse ger händelsen eller frågan? 

10. Utgångsläge – hur stort publikintresse finns redan för händelsen eller frågan?  

(McManus 1994:119–120, författarnas översättning)” 

Nord & Strömbäck, 2005, sid 22 

 

 

Ser man till faktor nummer två, ”Närhet”, i listan här ovan, kan man anse att alla lokala nyheter 

har något slags nyhetsvärde. Kanske är det just närheten till lokala nyheter som gjort att 

utrymmet för kommunala nyheter ökat över tid (Asp, Johansson & Larsson 1997). Nord och 

Strömbäck (2005) bekräftar också vikten av denna punkt och menar att det är lättare att 

identifiera sig med en nyhet om det geografiska avståndet till den inte är så stort. Att kunna 

beröra människor både geografiskt och intelektuellt är helt enkelt journalistikens främsta 

funktion, en urgammal teori som gäller fortfarande. Även i Byström, Danielsson och Johansssons 
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(2007) studie har man kunnat urskilja närhet som en av de två tydligaste faktorerna vad gäller 

nyhetvärdering inom regionnyheter, den andra faktorn är innehåll.  

 

Vad som dominerar innehållet i den kommunala rapporteringen är vård och omsorg samt 

utbildning och fritid (Asp, Johansson & Larsson 1997). Enligt Asp, Johansson och Larsson (ibid.) 

har detta inte förändrats över tid. Företeelsen verkar helt enkelt vara relativt stabil. Att 

vårdnyheter utgör en stor andel av den lokala nyhetsrapporteringen ser även Byström, Danielsson 

och Johansson (2007) i sin studie. Enligt dem värderas sjukvård högst av reportrar som arbetar 

inom regionala tv-nyheter, övriga verksamheter i regionen nämns som intressanta men är i 

ständig relation till sjukvården. Om videoreportern, liksom övriga team, används mest för inslag 

inom sjukvård återstår att se i studien.  

 

Om vi återgår till teorier kring nyhetsvärdering så behövs fler faktorer än geografi och innehåll 

för att en händelse ska bli en nyhet. Strömbäck (2008) trycker på att det framför allt är tre styrfält 

som styr både nyhetsvärdering och nyhetsurval generellt:  

- Vikt 

- Intresse  

- Mediernas egna format och behov 

 

Om vi går tillbaka till McManus (se tidigare citat) tio faktorer och tittar närmare på åttonde 

punkten ”Visuell kvalité”, så går den in i Strömbäcks (ibid.) punkt om mediernas egna format. 

Nord och Strömbäck (2005) skriver:  

 

”Eftersom rörliga bilder är det främsta meningsbärande elementet i tv-nyheter, blir tillgången till bra bilder en 

avgörande faktor för om en händelse ska uppmärksammas eller inte.” 

Nord & Strömbäck, 2005, sid 27 

 

Citatet ovan visar på att en nyhet kan värderas olika beroende på tekniktillgång, men också att en 

nyhet värderas olika beroende på hur anpassningsbar den är till mediet. Detta arbetssätt, att 

anpassa en nyhet till ett medium, inkluderas i begreppet medielogik. Medielogik är ett begrepp 

som används för att beskriva arbetslogiken att hitta en nyhet och göra så att den fungerar i ett 

speciellt medieformat, tidsrytm och produktionsvillkor (Strömbäck 2008). Altheide och Snow 

(1992) menar att journalistik inom framförallt tv-nyheter handlar om att hitta en nyhet som 
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passar medieformatet. Tv-mediets logik innebär att berätta med bilder. En viktig nyhet kan 

därmed slås ut av en annan nyhet där det finns bättre bilder (Fichtelius 2008). Även om 

nyhetsvärderingen består av en mängd olika punkter, kan tillgång till bra bildmaterial vara det 

avgörande. Bilden är ett viktigt verktyg för ett tv-inslag för att en nyhet ska kunna berättas på 

bästa sätt, något som vi återkommer till i nästa del. 

 

2.2 Produkten - Nyhetsinslagets utformning 

Att formen spiller över på innehållet är inget nytt. MacLuhan myntade begreppet ”The medium is 

the message.” redan 1964 i boken Understanding Media: The Extension of Man. Mediet formar alltså 

innehållet. När det kommer till tv-mediets form, har tv lite av ett trumfkort med möjligheten att 

både arbeta med bild, ljud och grafik för att få ut sitt innehåll på bästa sätt. Det går lite av en 

trend nu att alla journalister ska lära sig att arbeta med tv-mediets trumfkort. Enligt en studie från 

2008 där nyhetredigerare vid tidningar världen deltog, trodde över 80 % att journalister var 

tvungna att inom fem år att kunna producera eget videomaterial (Lee-Wright, Phillips & Witschge 

2011). Att analysera formen för nyheter, alltså nyhetens inramning, är viktigt enligt Jönsson och 

Strömbäck (2007). De menar att formen som element utgör en central del i hur redaktionen väljer 

att kommunicera ut nyheten till publiken. Med hjälp av formen kan man också symbolisera viss 

journalistik (ibid.). Formen används flitigt för att fånga tittaren, och styr ofta hela 

nyhetsrapporteringen (Byström, Danielsson & Johansson 2007). Att det är just formen som 

diskuteras flitigt inom redaktionen dagen efter en nyhetssändning som framgår av citatet nedan, 

är kanske inte så förvånande.  

 

”Överlag kommenteras sättet nyheterna berättas på mer än själva urvalet. Rörliga bilder som upplevs engagerande 

lyfts fram och inte minst om de som intervjuats fungerat bra i tv-mediet eller inte.” 

Johansson, 2008, sid 17 

 

Hur medier rapporterar och formar sina nyheter beror bland annat på samspel mellan 

teknologiska villkor och förutsättningar samt organisatoriska och institutionella faktorer 

(Strömbäck 2008). Videoreportern är på många sätt ett resultat av nya teknologiska 

förutsättningar som ger organisationen nya arbetssätt och möjligheter. Därför är det intressant att 

se hur videoreportern formar sina inslag jämfört med andra team. I kommande två delar ska vi se 

närmare på hur formen för nyhetsinslag kan se ut vad gäller inslagstyp, längd och hur man arbetar 
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med bilder generellt. I studien kommer vi senare att titta närmare på hur formen för ett inslag 

producerat av en videoreporter eventuellt skiljer sig åt från andra teams inslag. 

 

2.2.1 Inslagslängd och ordlista över olika inslagstyper 

Tabloidisering är ett ord som de flesta förknippar med tryckta medier, men tabloidisering handlar 

egentligen om alla medier (Wadbring 2013). Att medierna tabloidiseras innebär att de blir mer 

personifierade och billigare att göra, och presentationsmässigt kan det innebära att nyhetsinslag 

snuttifieras (ibid.). Ordet snuttifiering innefattar att nyheterna sönderhackas i ett ökat tempo med 

korta och lösrycka informationsbitar som även bidrar till att inslagen blir både snabbare och 

kortare (Asp 1995). Frågan är om videoreporterns inslag är kortare än övriga inslag och en del av 

en eventuell snuttifiering av lokala nyhetsinslag. 

 

Längden för ett nyhetsinslag verkar inte ha förändrats särskilt mycket över tid. Rapports inslags 

genomsnittliga längd har legat på ungefär samma tid under 1982-1995 (Asp 1995), runt 1 minut 

och 42 sekunder. Även Jönsson och Strömbäck (2007) som studerat nyhetsinslag mellan 1990 

och 2004 ser att längden på inslagen i Rapport i snitt ligger runt 1 minut och 42 sekunder. De två 

huvudingredienserna som Asp (1995) menar att en nyhetssändning innehåller, är nyhetstelegram 

och reportageinslag.  Det finns även en tredje inslagstyp som Gratte (2007) nämner, palinare. 

Kärt barn har många namn, så jag har hört både palinare och upplägg-säj som namn för samma 

inslagstyp. Jönsson och Strömbäck (2007) nämner även studiointervju som en vanlig inslagstyp i 

en nyhetssändning. Andra inslagstyper som är mindre vanliga är puffar och intervjuer utanför 

studion (ibid.). Skillnaden mellan telegram, inslag och palinare är som figur 2:2 visar. 
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Telegram Programledaren läser upp nyheten som eventuellt även är bildsatt. 

 

Palinare Ett kortare bildsatt inslag utan speaker, det vill säga att inslaget oftast består av ett säj (ett 

svar) från en intervju. Programledaren läser istället upp nyheten före palinaren. 

 

Inslag Ett bildsatt inslag med speaker och ofta en eller flera intervjuer.  Programledaren läser upp 

en påa innan inslaget visas.  

 

Liverapportering Reportern rapporterar live utanför studion. 

 

Liveintervju Intervju i studion eller utanför studion, live. 

 

Puffar Reklam för kommande inslag eller program 

 

Figur 2:2 – Översikt av olika inslagstyper i en nyhetssändning 

 

Rapport vars huvudsändning pågår i 30 minuter innehåller mellan tio och sexton inslag (Asp 

2005, Jönsson & Strömbäck 2007, Bengtsson 2008), som består av olika inslagstyper. Oavsett 

inslagstyp så krävs det alltid någon form av bild. I nästa del behandlas bildspråket i ett 

nyhetsinslag. 

 

2.2.2 Bildspråk 

Samtidigt som många videoreportrar i första hand tänker på tekniken och därefter på bildkvalité 

och bildkomposition (Brännvall 2008), så är filmningen den viktigaste delen i en videoreporters 

arbete (Morgan 2008). Utan bild så blir det helt enkelt inget inslag. Tv är beroende av bilder på 

gott och ont, den visuella kommunikationen är komplex (Eriksson & Göthlund 2012). Johansson 

(2008) skriver exempelvis om hur man i ett nyhetsinslag som handlade om stormen Per, klippte 

ihop bilderna så att omfattningen såg så förödande ut som möjligt. Bilderna for inte med 

osanning och var inte manipulerade, men just urvalet gjorde att dramatiseringen i inslaget ökade. 

Bilden har på så vis en otrolig makt när det kommer till kommunikation, och därför är det viktigt 

att i denna studie se om videoreporterns arbete med bilder skiljer sig ifrån andra teams. I ett 

nyhetsinslag kan man använda sig av intervjubild, miljöbild, arkivbild och grafik (Morgan 2008), 
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och språket som bilden kan använda sig av är många. I den här delen kommer de delar som är 

relevanta i denna studie att tas upp: bildutsnitt, sekvenser och grafik. 

 

Med hjälp av bildutsnittet kan man lyfta fram vad som är viktigt i bilden och man kan även 

förstärka en känsla. När man filmar och redigerar ihop ett inslag så kan man välja mellan närbild, 

halvbild och helbild (Willett 2013). Halvbilden passar enligt Bergström (1998) utmärkt för att 

beskriva en personlig relation, medan helbilden ger utrymme för större sammanhang och miljö. 

Olika bildutsnitt kan med andra ord ge olika betydelser i form av intimitet eller distans till 

föremålet eller personen. Morgan (2008) menar att närbild till halvbild ger störst genomslag och 

intryck. Kombinationen av personlig relation och stor genomslagskraft, är två viktiga delar till att 

halvbilden både är vanlig i all visuell kommunikation (Bergström 1998) och som intervjubild. 

Kobré (2012) skriver att grundbilden till en intervju ska innehålla intervjupersonen huvud och 

axlar, och inte mycket mer. Intervjupersonen ska vara i fokus och objekt runt omkring ska störa 

så lite som möjligt för att innehållet ska gå fram tydligt. Desto känslosammare innehållet i 

intervjun blir, desto närmre brukar man gå med kameran (ibid.). Då bildutsnittet är viktigt när det 

kommer till att förmedla innehåll och känsla, ingår det i den här studien att se på om 

videoreportern arbetar annorlunda med bildutsnittet jämfört med andra team. 

 

Den traditionella intervjun kan även varvas med en så kallad effektsynk. En effektsynk är när 

man som fotograf följer med människor i deras vardag under en händelse. Handlar inslaget om 

hur brandmän röjer efter stormen Per, låt fotografen följa med en brandman och låt 

brandmannen berätta under tiden vad han gör. Enligt Gratte (2007) är tv som allra bäst när man 

arbetar med effektsynkar då verkligheten går ut genom rutan utan massa regisserande. Även 

Kobré (2012) anser att effektsynken är fördelaktig då tittaren får en bra insyn i intervjupersonens 

liv, men också att effektsynken kan spara tid både under filmning och redigering. Att det kan 

spara tid beror på att filmningen inte kräver mycket regisserande och fungerar bäst oklippt i 

redigeringen. Om effektsynk är något som videoreportern klarar av att producera återstår att se i 

studien. 

 

Förutom intervjubilden så innehåller ett nyhetsinslag miljöbilder, även kallat klippbilder. Det är 

inte alltid som en klippbild bär innehållet själv, utan den gör det först tillsammans med andra 

bilder (Bignell, 2008).  Få forskningsartiklar tar upp varför och hur man kan arbeta med 

sekvenser, men desto fler läroböcker inom området tv-journalistik gör det. För att fånga 
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uppmärksamhet och dra in tittaren i nyhetsinslagets berättelse ska man inte tänka i enskilda 

bilder, utan i sekvenser (Willet 2013, Kobré 2012, Morgan 2008, Leirpoll 2006, Fichtelius 2008). 

 

”- Det är meningslöst att prata om en bild, säger Michael Stankowski. Jag är intresserad av att berätta en 

bildhistoria.” 

Olson, 2009, sid 209 

 

Fichtelius (2008) skriver om svåra dilemman med att producera sekvenser som enmansteam. Han 

menar att man som fotograf inte kan vara på flera ställen samtidigt, och att det i många 

nyhetssammanhang är omöjligt att filma en sekvens av ett händelseförlopp ensam. Att filma 

sekvenser innebär inte bara att ha många bilder från samma händelse eller situation, utan också 

att ha bilder med olika bildutsnitt för att på bästa sätt få fram innehållet (ibid, Kobré 2012). 

Kobré (ibid.) liknar sekvensfilmning och dess innehåll av olika bildutsnitt vid matlagning, har du 

inte alla ingredienser så kan du heller inte laga din planerade maträtt.  

 

Ibland räcker inte klippbilder till för att ett inslags innehåll ska kunna berättas. Grafik är något att 

ta till vid just svåra illustrationsproblem (Gratte 2007). Ett ämne som ofta är abstrakt och saknar 

bildmaterial är ekonomi (Mral 2011). Statistik och fakta är inte bara tråkigt för tittaren utan kan 

också vara svårt att uppfatta om man bara får informationen genom ljudet. Statistik och fakta 

måste göras levande. Med hjälp av grafik så kan man lättare visa fakta och förstärka budskapet för 

tittaren samtidigt som man fångar dennes intresse (Morgan 2008, Mral 2011).  

 

Både Brännvall (2008) och Olson (2009) skriver om just reportrars avsaknad av bildtänk, syns 

detta i en videoreporters inslag vad gäller grafik, intervjubild och klippbilder? Det återkommer vi 

till i studiens resultat.  

 

2.3 Arbetsrollen - Videoreporterns frammarsch 

Förr var det lätt att förklara vad en journalist gör. Det är det inte längre idag, rollen är svår att 

definiera. Många journalister gör dagligen flera moment i det redaktionella arbetet. Man jobbar 

inte längre på en nyhetstidning, utan man jobbar med nyheter. En nyhetsreporter på en tidning 

ska idag inte bara producera till den fysiska tidningen, utan också till webben och gärna göra lite 

webb-tv också. Att vara nyhetsreporter, innebär ofta numera att vara multireporter. Begreppet 
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multireporter dök upp efter de ekonomiska motgångarna under 1990-talet. Många tidningar 

började då att införa nya rutiner där tidningsjournalisten blev ansvarig för både fotografering och 

redigering (Nygren 2008a). Kanske blev journalistens roll otydlig när begreppet multireporter dök 

upp första gången. Man skulle kunna säga att tidningens multireporter är svaret på tv:s 

videojournalist. 

 

Att arbeta i enmansteam som videoreporter innebär att man själv gör research, filmar, intervjuar 

och redigerar. Den digitala tekniken har gjort att journalister tagit över arbete som tidigare gjorts 

av tekniker och grafiker. Inom tv har därför antalet anställda journalister ökat (Nygren 2008b). 

Detta är helt tvärtemot vad som har skett inom storstadstidningarna (se figur 2:3). 

 

 

Sjöström, 2011, sid 84-85 

 

Att det ser ut så här beror på att Ekot har slagits ihop med en samhällsredaktion, samtidigt som 

Rapport har haft en omorganisation och sänder idag nyheter dygnet runt jämfört med tv 

sändningar om dagen 1990 (Sjöström 2011). Behovet av tv-journalister över lag och 

videoreportrar, borde därmed ha ökat.  

 

Figur 2:3 - Antal reportrar på storstadstidningarna  

DN, SvD, GP, Sydsvenskan 

 

Figur 2:4 - Antal reportrar på etermedieredaktionerna 

Ekot, Rapport, TV4 Nyheterna 
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Olika nyhetsbyråer och olika länder har användning av videojournalister på olika sätt. 

Londonbaserade Mike Lee började rapportera som videoreporter redan 1996 för amerikanska 

ABC news, där hans huvudsakliga rapportering var utrikesnyheter (Fleeson 2003). En del kallar 

honom för videoreportrarnas pionjär. Tom Bettag som arbetar som producent för ABC säger i 

en intervju: 

 

”…experimental young video journalists may hold the key to a digitized future, reconnecting America with the 

shrinking global village.” 

Fleeson, 2003, sid 39 

 

Samtidigt som videoreportrar behövs för att enkelt kunna rapportera från världens alla hörn som 

citatet ovan förmedlar, så är också en fördel med videoreportrar att de kan komma nära den så 

kallade enkla människan. Kate Marymont, som är en amerikansk före detta tidningsredaktör, 

menar att så kallade mojos (från engelskan mobile journalists) uppkom på papperstidningar så att 

lokala nyheter kunde komma ännu närmare läsaren och publiceras snabbt på nätbilagan (Martyn 

2009). Brännvall (2008) skriver också om fördelarna med att som videoreporter kunna komma 

ensam till en intervju utan ett helt team i släptåg. För de lokala BBC-redaktionerna i England 

valde man att börja med videoreportrar som försök redan 1997, den främsta anledningen var 

ekonomisk men den största fördelen var att videoreportern kunde få mer tid för att göra research 

för sin story och komma sina intervjupersoner närmare som ensamteam (Lee-Wright, Phillips & 

Witschge 2012).   

 

Videoreportrar finns idag i fler medier än bara i tv-rutan, men ser man till Sverige så är det liksom 

i England videojournalister inom lokalnyheter som är pionjärer. TV4 Jämtland var först ut i 

Sverige med journalister som arbetade som enmansteam. Det var 2001 då smidiga kameror och 

lätthanterliga redigeringsprogram gjorde arbetet som videoreporter möjligt. En ny policy trädde 

sedan i kraft på TV4:s lokalredaktioner årsskiftet 2005/2006, som innebar att alla anställda skulle 

kunna arbeta i enmansteam (Brännvall 2008). Anledningarna till denna policy var många, och 

förmodligen sätter Martyn (2009) huvudet på spiken i sin artikel The mojo in the third millennium: 

 

…the solo journalist - able to move fast and travel light, at lower cost than traditional news teams.  

Martyn, 2009, sid 196 
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Tack vare ny teknik så kan videoreportern både röra sig snabbt och lätt till en låg kostnad. 

Tekniken ger både snabbhet och möjligheter till nya typer av innehåll och berättande (Nygren 

2013). Detta välkomnades särskilt av utrikeskorrespondenter. En före detta korrespondent vid 

BBC har sagt att det inte finns någonstans dit de inte längre kan åka, då det nu endast krävs lätt 

utrustning och en person (Lee-Wright, Phillips & Witschge 2011). Men även om man nu som 

reporter kan resa runt snabbt och lätt på grund av ny teknik så ökar inte mobilt arbete för 

journalister menar Löfgren Nilsson (2007a), som i sin studie istället visar att tekniken gör att mer 

arbete utförs inne på redaktionerna i form av informationssamling på nätet.  

 

Att kombinera så många yrken i en och samma person är långtifrån smärtfritt. Många 

videojournalister känner att de inte kan leva upp till sina egna journalistiska ideal. Dels beror det 

på tekniken att agera som reporter och fotograf samtidigt, och dels beror det på tidsbrist vilket 

främst drabbar researcharbetet (Nygren 2008a). Att tidsbrist kan sätta press på videoreportern så 

att kvalitén på journalistiken sänks, är kanske en av de största farorna för videoreportern (Pavlik 

2001). Martyn (2009) menar också att det finns en risk att videojournalister endast blir matade av 

pr-industrin, istället för att själva kritiskt analysera och reflektera. Kanske att detta är en möjlig 

risk inte bara på grund av tidspress utan också på grund av att färre är involverade i ett 

nyhetsinslag nu. Tidigare gick ett inslag förbi ögonen på både reporter, fotografen, redigeraren, 

redaktören och eventuellt fler tekniker. Pavlik (2001) ser att kvalitétskontrollen håller på att frätas 

ut. Är kvalitén kostnaden för att videoreportrar ska kunna producera tv-nyheter? 

 

2.3.1 Videoreportern, teknik och kvalité 

Att journalister idag både kan producera och distribuera själva är ett resultat av teknikens framfart 

och internets intåg (Becker & Vlad 2009). Tekniken i sig producerar inte självmant god 

journalistik, utan det är fortfarande upp till journalisten som nu också måste ha goda egenskaper i 

både research, teknik och filmning (Lee-Wright, Phillips & Witschge 2011). Vid en första anblick 

av alla de moment som förväntas av en reporter idag, kan säkerligen många uppleva en viss 

stress. Studier visar istället att stress hos journalister inom etermedier har minskat (Löfgren 

Nilsson 2007a), vilket kanske beror på att tekniken faktiskt har förenklat arbetet en hel del istället. 

Att omfamna teknik som gör jobbet både mer produktivt och kreativt är vanligt (Lee-Wright, 

Phillips & Witschge 2011). En arbetsplats där videoreportrarna har omfamnat tekniken verkar 

vara TV4. Nygren (2013) skriver att videoreportrar på TV4 ser en stor frihet i tekniken och att 
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det istället är upp till journalisten vad man gör av den friheten. Videoreportrar på regionala tv-

nyheter kan exempelvis redigera sitt inslag direkt på den bärbara datorn och sedan skicka in det 

till redaktionen.  

 

Samtidigt som många redaktioner krymper och färre, läs videoreportrar som ersätter team, ska 

producera lika mycket som tidigare (Nygren 2012), är det svårt att inte nämna något om kvalité. 

Är dagens teknik egentligen en räddare? Att tekniken i sig skulle vara en anledning till försämrad 

kvalité, ser inte Jönsson och Strömbäck (2007). De menar på att det endast är utbud och form 

som har förändrats. Ett exempel kan vara att nyheter online fokuserar mer på personligheter, 

kändisar, underhållning och sport (Nord 2011). Här har både utbud och form ändrats om man 

jämför med tv. Så kanske är frågan som ska ställas: vad är kvalité?  

 

McQuail (2000) menar att det finns flera kriterier för vad kvalité är, och också flera olika vägar att 

gå när man undersöker kvalitén. Om producenterna själva får analysera kvalitén kan man utläsa 

följande kriterier i McQuails resonemang (ibid. sid 309): 

 

- Examen och typ av yrkeserfarenhet 

- Källor och produktionsnormer 

- Originalitet 

- Relevans och kulturell tillförlitlighet 

- Uttryckta värderingar 

- Syftets integritet 

- Tilltalande för publiken 

 

I ett helhetsintryck kanske inte den minskade fördjupningen inom produktionsnormerna 

påverkar slutresultatet i sådan utsträckning att producenterna ser det som en kvalitetsförsämring.  

 

Shoemaker och Reese (1996) framför åsikten att ett nyhetsinnehåll påverkas av flera faktorer: 

ekonomi, storlek på organisationen, medlemskap i nätverk eller mediegrupp samt ägandeformer. 

Om någon av dessa faktorer ändras så påverkas rutinerna. Rutinerna i sin tur är teknik, deadlines, 

utrymme/längd samt normer (Becker & Vlad 2009). Man kan tolka detta som att videoreportern i 

sig inte innebär någon försämring av kvalitén, däremot kan övriga faktorer påverka kvalitén. 
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Exempelvis kan ekonomin bidra till snävare deadline som i sin tur påverkar nyhetsinnehållet och 

därmed eventuellt kvalitén, men det kan lika gärna vara formen som förändras. Att 

videoreportern bidrar till att kvalitén försämras, kan man därmed inte säga rakt av. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Om man sammanfattar den tidigare forskningen så ser man framför allt att tekniken har både 

möjliggjort att videoreportrar som yrkesgrupp finns, men också att den möjliggjort för nya typer 

av innehåll och berättande (Nygren 2013, Jönsson & Strömbäck 2007). Det är denna teori som 

studiens syfte har baserats på. För att besvara studiens frågeställningar, tar uppsatsen främst 

avstamp i nedanstående teorier som för tydlighetens skull har lagts in i en tabell: 

 

 

Teori 

 

En ny policy trädde i kraft på TV4s lokalredaktioner årsskiftet 2005/2006, som innebar att alla 

anställda skulle kunna arbeta i enmansteam (Brännvall 2008). 

 

Frågeställning I vilken mån använder sig lokala nyhetsredaktioner vid SVT och TV4 av sina videoreportrar? 

 

 

Teori 

 

Kvinnor är bland annat underrepresenterade som fotografer och arbetsledare (Löfgren Nilsson 

2007b). 

 

Frågeställning Hur ser könsfördelningen ut inom yrket videoreporter? 

 

 

Teori 

 

Tekniken ger både snabbhet och möjligheter till nya typer av innehåll och berättande (Nygren 

2013). 

 

Frågeställning 

 

 

Frågeställning 

Skiljer sig ett inslag producerat av en videoreporter jämfört med ett team i form av ämne, längd, 

intervjupersoner och journalistroll, och i så fall hur?  

 

Vad utmärker ett inslag producerat av en videoreporter när det kommer till bild och grafik i 

jämfört med ett inslag producerat av ett team? 

 

 

Tabell 3:1 Studiens teorier i relation till frågeställningarna 

 

Med dessa teoretiska utgångspunkter och frågeställningar, har jag valt att arbeta med en 

innehållsanalys av lokala nyhetsinslag som presenteras i nästa kapitel. 
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4. Metod 

Till studien har jag valt att använda mig av kvantitativ innehållsanalys. Studiens frågeställningar 

utgår ifrån hur ofta ett inslag är producerat av en videoreporter, hur könsfördelningen ser ut hos 

videoreportar samt om och hur videoreporterns nyhetsinslag skiljer sig ifrån övriga nyhetsinslag. 

Om någon av frågeställningarna hade varit formulerade som en varför-fråga, hade en kvalitativ 

metod varit att föredra, nu passar en kvantitativ metod bättre. Den kvantitativa innehållsanalysen 

möjliggör att jag kan hantera en stor mängd material för analys och göra generella antaganden 

utifrån resultatet. Kvantitativ innehållsanalys är också fördelaktigt när jag behöver tydliga 

variabler som ska jämföras med varandra.  

Kvantitativ innehållsanalys har fått kritik på grund av att metoden kan ses som ett förenklat 

angreppssätt där helhetsgreppet går förlorat då man endast tittar på enskilda variabler. Kritiken 

riktar sig även mot att metoden brister när det kommer till möjligheten att tolka och gå på djupet 

av ett innehålls betydelse (Ekström & Larsson 2000). Den metod och de variabler jag valt innebär 

att analysen inte går på djupet och viss information går förlorad. Förlorad information kan 

exempelvis vara att ett nyhetsinslag producerat av en videoreporter uppfattas som tråkigare och 

mindre varierat i sin form, jämfört med övriga inslag i samma sändning. Detta kanske är något 

som skulle ha uppmärksammats vid en kvalitativ textanalys. Studiens frågeställningar passar ändå 

bättre med en kvantitativ innehållsanalys, då majoriteten av variablerna är lätta att kategorisera, 

såsom ämne, hur många intervjuade det är i ett inslag osv. Fördelen med den kvantitativa 

innehållsanalysen, som kan kännas stram och stum i vissa fall, är också att det blir tydliga 

jämförelser mellan variabler av inslag producerade av videoreportrar respektive övriga team.  

Ska man analysera rörlig bild, alltifrån film till tv-nyheter, är det viktigt att man behärskar 

fackspråket och kan klassificera terminologin (Hansen, Cottle, Negrine & Newbold 1998). Med 

genomtänkta variabler som ger stor möjlighet till att se samband mellan varandra, så tror jag på att 

metoden kvantitativ innehållsanalys i det här fallet är den bästa. En fördel är att fackspråket ligger mig 

nära till hands då jag både undervisar och bedömer rörlig bild i mitt nuvarande yrke.  
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Den rörliga bildens språk kan enligt Hansen, Cottle, Negrine och Newbold (1998) delas upp i två 

olika delar: 

Teknisk  kameravinklar, kamerarörelser, bildlängd, bildutsnitt ljus, ljud, musik osv.  

Symbolisk  val av plats, objekt i bild, färger osv.  

Teorin ger många olika variabler att arbeta utifrån, och jag har valt att avskärma studien till två 

variabler inom den tekniska och en variabel inom den symboliska i denna studie: 

Teknisk – bildutsnitt, bildantal per sekvens 

Symbolisk – klippbilder innehåll 

En avgränsning av tekniska och symboliska variabler har krävts för att studien inte ska bli för 

omfattande, att just ovanstående variabler valts ut i denna studie beror på två saker. Första 

anledningen att teorier kring bildutsnitt, bildantal per sekvens och klippbilders innehåll tas upp i 

majoriteten av den litteratur inom handfast videojournalistik som jag läst, med andra ord är det 

viktiga variabler för att skapa ett bra nyhetsinslag. Andra anledningen är på grund av att jag som 

utbildare inom tv-produktion på högskolenivå märker att det framförallt är berättandet med 

bilder i form av bildutsnitt, bildantal per sekvens och klippbilders innehåll som ofta skiljer de 

välproducerade inslagen från de mindre bra inslagen åt.   

När formen analyseras kan man göra det på både en denotativ och en konnotativ nivå (Schrøder 

2002). Det innebär att man både kan titta på hur formen ser ut och hur den påverkar innehållet. 

Ett konkret exempel kan vara:  

Denotativ nivå Bilden är tagen ur fågelperspektiv på en ungdom som sitter på en  

   stol i ett klassrum. 

Konnotativ nivå   Som tittare upplever man att ungdomen är i underläge och ser  

   ensam ut. 

 

Utifrån studiens syfte och val av metod, tar studien upp nyhetsinslagens form ur ett denotativt 

perspektiv. Det vill säga att studien visar på hur inslagen ser ut, inte hur de uppfattas eller 

upplevs.  
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En aspekt som ofta glöms bort eller inte inkluderas vid studier av den rörliga bilden är ljudet 

(Hansen, Cottle, Negrine, Newbold 1998). Jag har valt att inte ha med ljudet i denna studie för att 

avsmalna ett redan brett perspektiv, men också för att ljudnivån från inslagen inte bara 

kontrolleras av videoreportern utan också sändningsteknikern.   

 

4.1 Kodschema 

För att ta fram ett väl fungerande kodschema som också är användbart på studiens teoretiska 

utgångspunkt, utgick jag ifrån det kodschema som använts i studien ”Samma nyheter eller 

likadana? – Studier av mångfald i svenska tv-nyheter” av Jönsson (2004). Utifrån min studies 

frågeställningar la jag till och tog bort vissa variabler, och delade upp kodschemat i fyra olika 

delar: sändnings- och inslagsinformation, producent, innehåll och form 

 

Från Jönssons (ibid.) kodschema valde jag att behålla det övergripande upplägget, 

sändningsinformation och kategorin ämne under delen innehåll. Däremot la jag till delen 

producent och ett flertal variabler under delen form. Utifrån kodschemats olika delar ska studiens 

frågeställningar kunna besvaras enligt tabell 4:1. 

 

Under den nya delen producent i kodschemat, tog jag fram förslag på olika uppsättningar av team 

jag påträffat i litteratur och som jag har erfarenhet av. I vilken mån lokala nyhetsinslag vid SVT 

och TV4 använder sig av videoreportrar ska kunna besvaras utifrån resultatet av denna del i 

kodschemat. För att kunna besvara studiens frågeställning om könsfördelning inom 

videoreportrar, lades även variabeln kön till. 

Variabeln geografiskt område lades till under delen innehåll. Resterande variabler under samma 

del återfinns i Jönssons (ibid.) kodschema däribland inslagstyp. Fichtelius (2008) skriver om att 

medierna har speglande eller redovisande uppdrag: informationsfunktion, 

kommentatorsfunktion, granskningsfunktion och gruppkommunikationsfunktion. Utifrån de 

olika uppdrag Fichtelius (ibid.) nämner, valde jag att ha kvar de fyra olika värden som Jönssons 

(2004) även använde under variabeln inslagstyp: rapporterande, kommenterande, granskande och 

feature.  

Studiens sista frågeställning tar upp hur bildspråk och grafik mellan videoreporterns inslag och 

övriga teams inslag skiljer sig, denna frågeställning besvaras främst under delen form i 

kodschemat. Delen innehåller variablerna journalistroll, intervjubild, klippbilder sekvens, 
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klippbilder innehåll, klippbilder bildutsnitt och grafik. Variabeln journalistroll innehåller några av 

de värden som tas upp i figur 2:2 i denna studie (sidan 18). De värden som valts ut i kodschemat 

är de som innebär att journalistrollen har en given plats ute på fältet. I figur 2:2 finns värdet inslag 

som jag i kodschemat valt att dela upp i två värden: inslag där journalistrollen är osynlig med 

speak, samt inslag där journalistrollen är synlig alltså rapporterande i bild. Med dessa två värden 

kan jag i studiens resultat utläsa om inslag där en videoreporter både filmar och rapporterar 

framför kameran existerar. Övriga variabler under delen form i kodschemat tar avstamp i 

läroböcker inom tv-journalistik, såsom Morgen (2008) och Willet (2013) som tar upp teorier kring 

bildinnehåll, bildutsnitt och sekvens. Variabler som är bärande för ett inslags bildspråk och som 

kan besvara studiens sista frågeställning: Vad utmärker ett inslag producerat av en videoreporter 

när det kommer till bild och grafik jämfört med ett inslag producerat av ett team? 

 

Kodschemats delar Studiens frågeställningar 

Sändnings- och inslagsinformation Skiljer sig ett inslag producerat av en videoreporter jämfört med ett 

team i form av ämne, längd, intervjupersoner och journalistroll, och i så 

fall hur?  

 

Producent I vilken mån använder sig lokala nyhetsredaktioner vid SVT och TV4 av 

videoreportrar? 

 

Hur ser könsfördelningen ut inom yrket videoreporter? 

 

Innehåll Skiljer sig ett inslag producerat av en videoreporter jämfört med ett 

team i form av ämne, längd, intervjupersoner och journalistroll, och i så 

fall hur?  

 

Form Skiljer sig ett inslag producerat av en videoreporter jämfört med ett 

team i form av ämne, längd, intervjupersoner och journalistroll, och i så 

fall hur?  

 

Vad utmärker ett inslag producerat av en videoreporter när det kommer 

till bild och grafik jämfört med ett inslag producerat av ett team? 

Tabell 4:1 Studiens kodschema i relation till frågeställningarna 
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Efter att kodschemat tagit form, gjorde jag en förstudie under en veckas tid för att säkerställa att 

kodschemats variabler och värden fungerade. Ändringar som behövdes göras efter en veckas 

förstudie var att lägga till fyra nya värden som saknades vid kodningsarbetet: 

 

Variabel Nytt värde 

Producent En person (fotograf / redigerare) 

Ämne Sport – Personporträtt 

Intervjubild Telefonintervju 

Intervjubild Anonym 

 

Det slutgiltiga kodschemat finns som Bilaga 1. 

 

4.2 Urval 

Regionala tv-nyheter finns hos två avsändare i Sverige: TV4 och SVT. För att kunna se skillnader 

mellan de båda avsändarna vilket frågeställningen kräver, samt för att kunna ta så generella 

antagande som möjligt över videoreporterns inslag utifrån studiens resultat, har jag valt att i 

studien täcka båda tv-kanalerna samt både storstad och större tätort.  

 

SVT Sydnytt 

Vardag 19.15-19.30 

Söndag 18.10-18.15 

 

SVT Gävleborg  

Vardag 19.15-19.30 

Söndag 18.10-18.15 (Gävledala) 

 

TV4 Jönköping 

Vardag 22.30-22.33 

 

TV4 Stockholm 

Vardag 22.30-22.33 
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Sändningarna som valts är SVT:s regionala huvudsändning 19.15, samt TV4:s sena lokala 

sändning 22.30. TV4 har ingen uttalad huvudsändning, men den sena sändningen 22.30 är något 

längre än den tidiga 19.15. Efter vecka 25, sände SVT under sin sommartid 19.52 istället för 

19.15. Studien inkluderar 169 sändningar. 

 

Med dessa längre sändningar bör studien inkludera så många inslag som möjligt under perioden 

då datainsamling pågick maj-juni 2012. Under samma period är en del sändningar inställda på 

grund av helgdagar och fotbolls-EM. Vid det senare alternativet så har tidigare sändningar från 

samma dag inkluderas i studien istället.   

 

I studien och i kodschemat används begreppet redaktionsort. Redaktionsort innefattar en ort som 

det finns kontaktuppgifter till på respektive bolags hemsida och finns inom det regionala 

sändningsområdet: 

 

Regional sändning Redaktionsort 

SVT Sydnytt  Malmö 

SVT Gävleborg Gävle, Hudiksvall 

SVT Gävledala Gävle, Hudiksvall, Falun, Sälen 

TV4 Jönköping Jönköping 

TV4 Stockholm Stockholm  

 

Resultatet i studien är baserat på 515 inslag fördelade på 169 sändningar enligt följande: 

 

 Inslag Sändningar 

SVT Sydnytt 173 47 

SVT Gävleborg 183 47 

TV4 Jönköping 79 37 

TV4 Stockholm 80 38 

Totalt 515 169 
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Många av de 515 inslagen innehöll någon form av intervju, dessa har enligt kodschemat kodats i 

form av hur många intervjuer var inslag har, vad för personer som intervjuats samt bildutsnittet 

på intervjupersonen. Sammanlagt innehöll alla inslag tillsammans 1015 stycken intervjuer.  

  

4.3 Forskningsetik 

Det material som jag under analysdelen har tagit del av, har visats offentligt på svensk tv och har 

inte krävt något särskilt tillstånd att ta del av. Inga medverkande har därmed behövt bli 

informerade om studiens syfte. Vad gäller forskningsetiska avvägande har jag valt att inte skriva 

ut namn på videoreportrar eller övriga medverkande i de inslag som studien inkluderar.  
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5. Resultat 

Datamaterialet i studien består av 169 sändningar och 515 bildsatta inslag. Enligt studien 

innehåller de lokala sändningarna vanligtvis 2-3 inslag per sändning. Av de 515 inslagen är 68 

stycken, 13 %, producerade av en videoreporter. Ett inslag producerat av en videoreporter, är ett 

inslag där en och samma person krediteras i inslaget för både reporter, foto och redigering. Inga 

andra personer som innehar roller såsom grafiker eller tecknare får förekomma. Att producera 

inslag som videoreporter till lokala nyhetssändningar är enligt studien det näst vanligaste 

arbetssättet. Det vanligaste produktionsteamet var två personer, 27 % av alla inslag, där en person 

är reporter och en person är både fotograf och redigerare (se figur nedan).  

 

 

Figur 5:1 – Fördelning av produktionsteam av lokala nyhetsinslag (N=515) 
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I figuren 5:1 kan man se att kategorin Annat team dominerar som produktionsteam. I denna 

kategori hamnar inslag som är producerade av exempelvis: 

- Fyra personer (reporter, redigering, 2 fotografer) 

- Tre personer (reporter, fotograf/redigerare, grafiker) 

- Två personer (reporter, redigering) 

- Två personer (reporter, foto) 

- Endast reporter eller fotograf känd, otydligt om det kan klassas som videoreporter inslag 

- Okänt 

 

Det var med andra ord många inslag som var producerade av team som förekom sällan eller där 

relevant information om produktionsteamet saknades. Över hälften av de inslag som var 

producerade av annat team var palinare. Det vill säga ett upplägg där exempelvis programledaren 

läser ett telegram som är följt av en inspelad intervju.  Detta upplägg är vanligast hos TV4 där 

också annat team är den arbetsform som dominerar. I resultatet kommer rollen som annat team 

att tas upp, men fokus kommer framförallt att ligga på videoreportern jämfört med det vanligaste 

kända produktionsteamet på två personer (reporter och fotograf/redigerare). 

 

5.1 Videoreportern 

Att arbeta som videoreporter är vanligast på TV4 jämfört med på SVT. Hos både TV4 Jönköping 

och TV4 Stockholm utgör videoreporterns inslag 25 % av utbudet. Endast annat team är en mer 

vanlig arbetsform här. Hos SVT Gävledala utgör videoreporterns inslag 11 % och hos SVT 

Sydnytt blygsamma 5 %. Då studien innehåller fler inslag från SVT så utgör antalet inslag från 

videoreportern ungefär detsamma från alla avsändare, men en videoreporter används alltså 

procentuellt sett mer inom TV4:s lokalnyheter än SVT:s regionalnyheter.  

 

Av videoreportrarna är 56 % män, alltså är yrket nästintill likvärdigt representerat mellan män och 

kvinnor. Ser man till studiens resultat bland de andra yrkeskategorierna är det även jämnt fördelat 

bland reportrarna, men bland fotografer och redigerare är det män som dominerar. Tabell 5:1 ger 

en översikt av de arbetsroller som var representerade i alla de inslag som studien innehöll. En del 

inslag hade två fotografer och andra två reportrar som var krediterade i inslaget, medan några 

inslag inte hade någon presentation av vem som producerat inslaget.  
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Arbetsroll Man Kvinna Man och kvinna Totalt Antal 

Videoreporter 56 44 - 100 71 

Fotograf 81 14 5 100 282 

Redigerare 68 30 1 100 291 

Reporter 50 50 1 100 314 

Tabell 5:1 – Fördelning av kön och arbetsroller  i lokala nyhetsinslag 

 

5.2 Videoreporterns inslag   

Under denna rubrik kommer resultatet utifrån ämne och geografisk plats, upplägg och 

intervjuperson samt placering, längd och veckodag, att presenteras. Ett inslag som ingick i studien 

kommer under rubriken att återkomma då och då som ett exempel och som en röd tråd. 

 

5.2.1 Ämne och geografisk plats 

”Nytt BB byggs samtidigt som färre barn föds”, är nyheten i ett av de inslag som ingick i studien. 

Inslaget var producerat av en videoreporter vid TV4 Stockholm. Generellt i studien produceras 

flest inslag inom kategorin ”Sociala frågor och kommunal verksamhet”, där bland annat detta 

inslag ingick. Även videoreportrar producerar flest inslag inom detta område. Av 

underkategorierna till ”Sociala frågor och kommunal verksamhet” är det ”Skola/Utbildning” 

samt ”Sjukvård/Äldrevård” som dominerar.  

 

”Olyckor och brott” producerades under perioden som datainsamlingen pågick, i nästan lika stor 

utsträckning som ”Sociala frågor och kommunal verksamhet” (se figur 5:2). Hälften av alla inslag 

inom denna kategori producerades av SVT Sydnytt där Mangs-rättegången1 pågick under denna 

period. Majoriteten av dessa inslag gjordes av annat team (en tecknare ingick nästan alltid i dessa 

inslag), därmed är ämnet ”Olyckor och brott” högt representerat inom ämnesfördelningen 

generellt men inte inom ämnesfördelningen om man ser till videoreportrar (figurer 5:3). 

 

                                                 

1 En omfattande rättegång mot serieskytten Peter Mangs i Malmö 
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Figur 5:2 – Ämnesfördelning av lokala nyhetsinslag inklusive videoreportrars inslag (N=515)  

 

 

Figur 5:3 – Ämnesfördelning av lokala nyhetsinslag producerade av videoreportrar (N=68) 

 

Anmärkningsvärt när man jämför ovanstående figurer är att ”Sport” inte alls är representerat hos 

videoreportrar. Inga inslag inom ämnet ”Sport” är alltså producerade av en videoreporter. 
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Av de fyra vanligaste produktionsteamen, se tabell 5:2, så är videoreportern den enda som främst 

producerar inslag på samma ort som redaktionen finns i. Jämfört med ett team på två personer 

(reporter och fotograf/redigerare) som producerar 65 % av alla sina inslag utanför orten där 

redaktionen ligger, så producerar videoreportern endast 35 % av sina inslag utanför redaktionens 

ort.  

 

  Geografisk plats 

 

Producent 

 Samma  

red. ort 

Utanför 

red. ort 

Okänt Samma / 

utanför 

Antal 

Videoreporter Antal 33 24 11 0 68 

% inom producent  48,5% 35,3% 16,2% 0% 100% 

Två personer (reporter, 

fotograf/redigerare) 

Antal 34 90 12 3 139 

% inom producent 24,5% 64,7% 8,6% 2,2% 100% 

Två personer (reporter/redigerare, 

fotograf) 

Antal 19 38 4 0 61 

% inom producent 31,1% 62,3% 6,6% 0% 100% 

Annat team Antal 95 104 17 3 219 

% inom producent 43,4% 47,5% 7,8% 1,4% 100% 

Totalt      487 

 

Tabell 5:2 – Geografisk uppdelning av var lokala nyhetsinlag filmats beroende på produktionsteam (de fyra vanligaste) 

  

Tittar man på fördelningen mellan de olika bolagen TV4 och SVT, så ser man att bolagen 

använder sig av videoreportrar på lite olika sätt när det kommer till var inslagen filmas. 

Videoreportern hos TV4 producerar i större utsträckning inslag på samma ort som redaktionen 

om man jämför med SVT, där videoreportern ofta sänds ut på uppdrag utanför redaktionsorten 

(se figur 5:4).  
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Figur 5:4 – Geografisk uppdelning av var lokala nyhetsinlag av videoreportrar (N=68) filmats beroende på redaktion  

 

På SVT Sydnytt har inga videoreportrar producerat inslag på samma ort som redaktionen finns i. 

Videoreportrarnas inslag på TV4 drar därmed upp statistiken vad gäller produktion av 

nyhetsinlag på samma ort som redaktionen finns i.  

5.2.2 Upplägg och intervjuperson 

Om vi går tillbaka till inslaget som inledde detta kapitel, ”Nytt BB byggs samtidigt som färre barn 

föds”, så var det ett inslag där videoreportern inte syntes i bild men lotsade tittaren genom 

inslaget med hjälp av en speaker. Denna typ av inslag där reportern inte rapporterar i bild utan 

har spelat in en speakertext som läggs tillsammans med klippbilderna, är den mest vanliga 

journalistrollen i ett inslag både generellt och för videoreporterns inslag. 

Inslag med ett upplägg av programledare och därefter ett säj (intervjusvar) kallas palinare och är 

vanligast inom team som består av en person. En person som fungerar som både fotograf och 

redigerare. Palinare produceras till störst del av team som hamnat i kategorin annat team, vilket 

syns tydligt i tabell 5:3. 
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  Journalistroll 

 

Producent 

 Äkta 

palinare  

Osynlig 

speak 

Synlig Live Antal 

Videoreporter Antal 4 62 2 0 68 

% inom producent  5,9% 91,2% 2,9% 0% 100% 

Två personer (reporter, 

fotograf/redigerare) 

Antal 2 124 13 0 139 

% inom producent 1,4% 89,2% 9,4% 0% 100% 

Två personer (reporter/redigerare, 

fotograf) 

Antal 2 54 5 0 61 

% inom producent 3,3% 88,5% 8,2% 0% 100% 

Annat team Antal 115 86 16 2 219 

% inom producent 52,2% 39,3% 7,3% 0,9% 100% 

Totalt      487 

 

Tabell 5:3 – Journalistroll i lokala nyhetsinslag fördelat på olika produktionsteam (de fyra vanligaste) 

 

Intressant att notera i tabell 5:3, är att inslag där journalisten är synlig och rapporterar i bild även 

finns representerad inom producentrollen videoreporter. Av alla videoreporterns inslag är 3 % 

inslag där reportern syns i bild. Inte stor andel men det innebär att man som enmansteam kan 

både ställa upp kameran, börja filma och sedan ställa sig framför kameran och leverera ett 

innehåll som håller för sändning.  

 

Röster som hörs i ett inslag förutom journalistens speakerröst är självklart också 

intervjupersonernas. Av de 1015 intervjuer som studiens 515 inslag innehöll, är den 

intervjuperson som oftast är representerad i inslagen en ”Myndighetsrepresentant”. Det är även 

den intervjuperson som videoreportern intervjuar mest. Den kategori som inte intervjuats alls 

eller sällan av en videoreporter, som kan utläsas i figur 5:5, är ”Enskild individ, övrigt”, ”Enskild 

individ, vittne” samt ”Kändis, idrottsperson eller kulturperson”. Att videoreportern inte har 

intervjuat så många inom kategorin ”Kändis, idrottsperson eller kulturperson” kanske inte är så 

märkligt, då videoreportern enligt denna studie inte har producerar några inslag inom ämnet 

”Sport”.  
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Figur 5:5 – Fördelning av intervjupersoner (N=104) i lokala nyhetsinslag producerade av videoreportrar 

  

Figur 5:6 – Fördelning av intervjupersoner (N=1015) i lokala nyhetsinslag (inklusive videoreporars inslag)  
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Majoriteten av alla inslag har en till två intervjupersoner, närmare bestämt 1.98 intervjupersoner. I 

de inslag som producerats av en videoreporter är medelvärde 2.03 intervjupersoner per inslag.  

 

Antal intervjupersoner i lokala nyhetsinslag producerade av videoreporter Medelvärde  2,06 

 Variationsbredd 3 

   

Antal intervjupersoner i lokala nyhetsinslag Medelvärde 1,98 

 Variationsbredd 9 

   

Tabell 5:4 – Antal intervjupersoner i lokala nyhetsinslag   

 

Ser man bara till medelvärdet kan man tolka det som att videoreportern inte utmärker sig utan 

håller sig runt snittet när det kommer till antal intervjupersoner per inslag, ser man däremot till 

variationsbredden i tabell 5:4 så ser man något annat. Antal intervjupersoner i lokala nyhetsinslag 

producerade av videoreportrar innehåller mellan en till fyra intervjuer per inslag (variationsbredd 

3). Antal intervjupersoner i lokala nyhetsinslag generellt är mellan noll till nio (variationsbredd 9). 

I de inslag som inte har någon intervjuperson, eller har fem eller fler intervjupersoner så finns 

med andra ord inte videoreportern representerad. Därmed är det mindre variationsbredd hos 

videoreporterns inslag när det kommer till antal intervjupersoner per inslag som kan läsas ut i 

tabellen ovan. 

 

5.2.3 Bildspråk 

I denna del presenteras hur de tre bildtyperna intervjubild, klippbild och grafik har använts i 

videoreporterns inslag jämfört med andra inslag när det kommer frekvens, innehåll och 

bildutsnitt.  

 

Av de 1015 intervjuer som studien innehöll så var majoriteten filmade i halvbild. Videoreporterns 

bildutsnitt på intervjubilderna skiljer sig inte nämnvärt ifrån övriga teams intervjubilder: halvbild 

är det som dominerar och närbild det som kommer på en andra plats. Däremot har 
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videoreportrar i studien producerat få intervjuer som genomförts som effektsynkar2 och inga 

intervjuer som varit anonyma. 

 

Generellt och för videoreportern är det vanligaste sättet enligt studien att redigera ihop tre eller 

fler klippbilder tillsammans i ett inslag, i en så kallad sekvens. Av de inslag som endast har en till 

två klippbilder tillsammans är producenten oftast två personer (reporter och fotograf/redigerare) 

eller annat team. Videoreportern toppar med andra ord inte listan över de inslag som har två eller 

färre klippbilder tillsammans. En del inslag innehåller fler än två sekvenser, där exempelvis den 

första sekvensen innehåller en till två klippbilder och den andra sekvensen innehåller tre eller fler 

klippbilder, därför är även det värdet representerat i tabell 5:5.   

 

Team Inga 

klippbilder 

1-2 bilder  3 eller fler 1-2 bilder samt 

3 eller fler  

Totalt Antal 

Videoreporter 0% 4% 57% 38% 100% 68 

En person 

(fotograf/redigerare) 

0% 8% 58% 33% 100% 12 

Två personer 

(reporter, 

fotograf/redigerare) 

0% 9% 53% 37% 100% 139 

Två personer 

(reporter/fotograf, 

redigerare) 

0% 0% 100% 0% 100% 2 

Två personer 

(reporter/redigerare, 

fotograf) 

0% 7% 56% 38% 100% 61 

Tre personer  

(reporter, fotograf, 

redigerare) 

0% 7% 43% 50% 100% 14 

Annat team 3% 12% 57% 28% 100% 219 

Tabell 5:5 – Lokala nyhetsinslag (N=515) som innehåller sekvenser på 1-2 bilder och 3 eller fler    

 

När man filmar och redigerar ihop ett inslag kan man välja mellan bildutsnitten extrem närbild, 

närbild, halvbild och helbild (Willett 2013). Extrem närbild inkluderas under närbild i denna 

                                                 

2 När intervjupersonens intervjuas samtidigt som denna utför en handling och kameran följer med 
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studie. Av de tre bildutsnitten närbild, halvbild och helbild, innehåller majoriteten av 

klippbilderna alla tre, både i inslag producerade av videoreportrar och generellt. Figuren nedan 

visar på hur fördelningen ser ut inom de inslag som är producerade av en videoreporter.  

   

 

Figur 5:7 – Fördelning av bildutsnitt för klippbilder i lokala nyhetsinslag (N=68) producerat av videoreportrar 

 

Vad är det som klippbilderna avbildar? Kategorierna som använts i studien är: 

 Intervjusituation  

Miljöbilder ifrån intervjutillfället, exempelvis en tvåbild av intervjuerperson och reporter 

eller närbilder på händer 

 Händelse 

Miljöbilder från den händelse som inslaget handlar om, exempelvis bilder från en 

olycksplats som inslaget handlar om 

 Arkiv  

Klippbilder som är arkivbilder, har alltid en text med information om detta 
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 Övrigt 

Klippbilder som inte passar in i de två översta alternativen, det kan vara genrebilder eller 

den klassiska: människor som går på stan 

 

Inslaget om BB som byggs ut, som nämnts tidigare i detta kapitel, har både klippbilder från 

kategorierna händelse och övrigt. Bilderna föreställer själva ombyggnationen och genrebilder av 

spädbarn. Var fjärde inslag har liksom detta inslag klippbilder från flera kategorier, därför blir 

totalsumman i tabell 5:6 över hundra procent. 

Videoreporterns inslag innehåller mest övriga klippbilder, 74 %, detta är också den mest vanliga 

klippbilden. 59 % av alla inslag innehåller någon gång en klippbild som inte är från någon direkt 

händelse utan mer en symbolbild av innehållet. 35 % av alla inslag innehåller någon gång en 

klippbild från händelsen, detta är den näst vanligaste klippbilden både generellt och för 

videoreportern.  

 

 Nyhetsinslag generellt Nyhetsinslag producerade 

av videoreporter 

Klippbild - intervjusituation 8 % 9 % 

Klippbild - händelse 35 % 26 % 

Klippbild - arkiv 23 % 16 % 

Klippbild - övrigt 59 % 74 % 

Totalt 126 % 125 % 

Tabell 5:6 – Fördelning av klippbildsinnehåll i lokala nyhetsinslag (N=515) samt lokala nyhetsinslag producerade av 

videoreporter (N=68)  

 

När det kommer till arkivbilder så använder sig 23 % av alla inslag det. Videoreportern ligger här 

lite under snittet (se tabell 5:6) både när det gäller arkivbilder och miljöbilder av nyhetshändelsen. 

 

Ungefär 11 % av alla inslag innehåller någon form av grafik. Av alla videoreporterns inslag så 

innehåller hela 20 % någon form av grafik. Videoreportern är det team som inom sina egna inslag 

har störst andel inslag med grafik.  
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 Ingen grafik Grafik Totalt 

Producent Videoreporter Antal 54 14 68 

% inom producent 79,4% 20,6% 100,0% 

En person 

(fotograf/redigerare) 

Antal 11 1 12 

% inom producent 91,7% 8,3% 100,0% 

Två personer (reporter, 

fotograf/redigerare) 

Antal 128 11 139 

% inom producent 92,1% 7,9% 100,0% 

Två personer 

(reporter/fotograf, redigerare) 

Antal 2 0 2 

% inom producent 100,0% ,0% 100,0% 

Två personer 

(reporter/redigerare, fotograf) 

Antal 57 4 61 

% inom producent 93,4% 6,6% 100,0% 

Tre personer (reporter, 

fotograf, redigerare) 

Antal 12 2 14 

% inom producent 85,7% 14,3% 100,0% 

Annat team Antal 194 24 219 

% inom producent 89,0% 11,0% 100,0% 

Totalt Antal 458 56 515 

% av totalt 89,1% 10,9% 100,0% 

 

Tabell 5:7 – Fördelning av grafik i lokala nyhetsinslag uppdelat i produktionsteam  

 

Inslag inom ämnet ekonomi och arbetsmarknad är de som har störst andel grafik, 35 % av alla 

inslag som behandlar detta ämne innehåller någon form av grafik.  

 

5.2.4 Placering, längd och veckodag 

Om man som videoreporter producerat ett inslag till en sändning, så är det stor chans att det är 

just detta inslag som ligger först i sändningen. Av alla inslag producerade av en videoreporter 

hamnar 43 % som inslag nummer ett i en sändning. Ser man till inslag producerade av andra team 

så är det videoreportern som har störst chans eller möjlighet, att placeras som nummer ett i 

sändningsordningen (se tabell 5:8).  
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  Placering 

Producent  1  2 3 4 - 9 Antal 

Videoreporter Antal 29 20 6 13 68 

% inom producent  42,6% 29,4% 8,8% 19,2% 100% 

Två personer (reporter, 

fotograf/redigerare) 

Antal 38 38 29 34 139 

% inom producent 27,3% 27,3% 20,9% 24,5% 100% 

Två personer (reporter/redigerare, 

fotograf) 

Antal 21 15 11 14 61 

% inom producent 34,4% 24,6% 18,0% 23,0% 100% 

Annat team Antal 77 60 47 35 219 

% inom producent 35,2% 27,4% 21,5% 16,1% 100% 

Totalt      487 

 

Tabell 5:8 – Nyhetsinslags placering i lokala nyhetssändningar beroende på produktionsteam (de fyra vanligaste) 

 

Av de inslag som ligger först i en sändning är de flesta, 44 %, mellan 61 och 90 sekunder. Det är 

också den inslagslängd som är vanligast bland inslag producerade av videoreportrar, 63 %. 

Medelvärdet på en videoreporters inslag är 88 sekunder, nära det generella medelvärdet för inslag 

i en lokal nyhetssändning, 90 sekunder. Men videoreportern har i denna studie inte producerat 

några inslag som är kortare än 30 sekunder eller längre än 181 sekunder. Videoreporterns inslag 

ligger därmed runt medelvärdet vad gäller inslagslängd, men har inte så stor variationsbredd (se 

tabell 5:9).  

 

Inslagslängd på lokala nyhetsinslag producerade av videoreporter Medelvärde  88 sekunder 

 Variationsbredd 132 sekunder 

   

Inslagslängd på lokala nyhetsinslag Medelvärde 90 sekunder 

 Variationsbredd 303 sekunder 

Tabell 5:9 – Inslagslängd på lokala nyhetsinslag   

 

Den dag som i studien har flest inslag i sin sändning, är torsdagssändningen. Av alla inslag som 

sänds i veckan ligger 21 % på torsdagar. Det är även under torsdagssändningen som 

videoreportern använts mest procentuellt. På torsdagar har 17 % av alla inslag varit producerade 

av en videoreporter, jämfört med söndagar då endast 5 % av inslagen varit producerade av en 
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videoreporter. Söndagssändningen är den dag som i studien har minst inslag i sin sändning, 4 % 

av alla veckans inslag.  

 

5.3 Sammanfattning 

Hur ser ett typiskt inslag av en videoreporter ut? Inslaget ”Nytt BB byggs samtidigt som färre 

barn föds”, ett av de inslag som ingick i studien, är producerat av en videoreporter vid TV4 

Stockholm. Inslaget är filmat i samma ort som redaktionen som finns i och hamnar under ämnet 

”Sociala frågor och kommunal verksamhet”, är 74 sekunder långt med två intervjupersoner 

filmade i halvbild varav den ena är en myndighetsrepresentant. Videoreportern syns inte i bild 

men hörs via en speakerröst som ligger under klippbilderna. Klippbilderna i inslaget är redigerade 

tillsammans i en sekvens på minst tre bilder och har varierade bildutsnitt: närbild, halvbild och 

helbild. Inslaget innehåller ingen grafik. 

Ja, så ser ett typiskt inslag ut producerat av en videoreporter. Nu låg detta inslag som nummer två 

i sändningen, för att ligga på den vanligaste placeringen för ett inslag producerat av en 

videoreporter borde det ha legat som nummer ett.  
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6. Analys och diskussion 

Med resultatet i hand, har de fyra frågeställningarna delats upp under fyra rubriker i detta kapitel, 

men det är inte en frågeställning per rubrik. Analys och diskussion kring resultatet i förhållande 

till frågeställningarna presenteras på följande sätt: 

 

Rubrik Frågeställning 

Videoreporter – en uppstickare I vilken mån använder sig lokala nyhetsredaktioner vid 

SVT och TV4 av sina videoreportrar? 

Hur ser könsfördelningen ut inom yrket videoreporter? 

 

Den lättförflyttade och närgående videoreportern? Skiljer sig innehållet i ett inslag producerat av en 

videoreporter jämfört med ett team i form av ämne, 

längd, intervjupersoner och journalistroll? 

 

Videoreporterns inslag och form Skiljer sig innehållet i ett inslag producerat av en 

videoreporter jämfört med ett team i form av ämne, 

längd, intervjupersoner och journalistroll, och i så fall 

hur? 

 

Vad utmärker ett inslag producerat av en videoreporter 

när det kommer till bild och grafik i jämfört med ett 

inslag producerat av ett team? 

 

På torsdag är första inslaget 88 sekunder och  

producerat av en videoreporter 

Skiljer sig innehållet i ett inslag producerat av en 

videoreporter jämfört med ett team i form av ämne, 

längd, intervjupersoner och journalistroll? 

 

 

En av frågeställningarna är så komplex att den sträcker sig under tre rubriker. 

 

6.1 Videoreportern – en uppstickare 

Hos TV4 är 25 % av alla inslag producerade av en videoreporter, jämfört med SVTs 8 %. Att 

TV4 är de som enligt studien använder flest videoreportrar i sina inslag kanske inte är så konstigt 

då de redan vid årsskiftet 2005/2006 införde en policy att alla anställda vid lokalstationerna skulle 
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kunna arbeta som ”enmansteam” (Brännvall 2008). Att TV4 använder sig av flest videoreportrar 

kan vara ett resultat av den policyn. Att alla anställda ska kunna arbeta som videoreportrar bidrar 

även till jämn könsfördelning inom arbetsrollen.  

 

Enligt Löfgren Nilsson (2007b) är mediet television inte könsmärkt. Könsmärkt är ett begrepp 

som innebär att vissa positioner eller områden är särskilt vikta eller fördelade till ett visst kön. 

Inom tv-kanalerna SVT och TV4 som ingick i Edströms (2006) studie, fanns heller ingen obalans 

mellan de olika bolagen vad gällde kvantitativ könsrepresentation i rutan. Men viss obalans finns 

ändå på sina ställen, kvinnor är bland annat underrepresenterade som fotografer och arbetsledare 

(Löfgren Nilsson 2007b). Detta visade även denna studie, där andelen män hos fotograferna 

uppgick till 80 %. Även redigerarna i denna studie dominerades av män. Representationen såg 

likadan ut inom både SVT och TV4. Att videoreportrarna däremot består av nästintill lika många 

kvinnor som män tycker jag därför är fungerar som en positiv uppstickare. Här är en yrkesgrupp 

som både filmar, intervjuar och redigerar. Två av videoreporters tre arbetsuppgifter domineras 

var för sig av män i vanliga fall. Kanske att fotografer sedan lång tid tillbaka är mestadels män då 

utrustningen vägde en del att bära, men detta verkar inte vara något problem för den nya 

yrkesrollen videoreportern som är känd för sin lätta utrustning. Brännvall (2008) skriver bland 

annat att de videoreportrar hon har intervjuat väljer den lätta kameran på redaktionen som bara 

väger två kilo när de ska ut på ett uppdrag. Potter (2001) skriver även i sin artikel att 

videoreportrar är en möjlig arbetsform på grund av att kameror är både lättare och mer 

”idiotsäkra” nu. Tekniken i hur videokameror fungerar är inte så svår helt enkelt, vilket bidrar till 

att man kan utföra flera arbetsuppgifter samtidigt.  Löfgren Nilsson (2007a) ser att stress inom 

etermedierna minskar vilket kan bero på att ny teknik upplevs förenkla arbetet. Att kamerorna nu 

är lättare och förenklar arbetet kan vara en orsak till videoreportrar till nästan lika stor del består 

utan kvinnor som män.  

 

6.2 Den lättförflyttade och närgående videoreportern? 

Videojournalisten har möjlighet att både resa fortare och lättare än traditionella nyhetsteam, vilket 

är av ekonomisk fördel (Nygren 2013, Martyn 2009). Resultatet i den här studien visar däremot 

på att majoriteten av videoreportrarna producerar sina inslag på samma ort som redaktionen 

befinner sig i. TV4 är det bolag som främst har videoreportrar som producerar inslag från samma 

ort som redaktionen, medan videoreportrar på SVT producerar majoriteten av sina inslag utanför 
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redaktionens ort. Resultatet av var videoreportrarna producerar sina inslag speglar även bolagens 

geografiska spridning generellt av de lokala nyhetsinslagen. Ser man på var inslagen är filmade så 

producerar TV4s lokala nyheter fler inslag på samma ort, 65 %, som redaktionen finns i, jämfört 

med SVTs regionala nyheter där 25 % av alla inslag är producerade på samma ort som 

redaktionen.  

 

   Samma 

ort 

Ort/Samhälle 

utanför 

Övrigt Totalt 

S
V

T
  

G
ä
vl

e
d

a
la

 /
 

S
y
d

n
y
tt

 

Alla inslag Procent 25 63 11 100 

Antal    356 

Videoreporterns 

inslag 
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26 
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100 

Antal    159 

Videoreporterns 

inslag 

Procent 65 25 10 100 

Antal    40 

Tabell 6:1 – Geografisk uppdelning av var lokala nyhetsinslag generellt (N=515) och lokala nyhetsinslag producerade 

av videoreportrar (N=68), filmats beroende på redaktion 

 

SVTs siffror som går att utläsa i tabell 6:1 överensstämmer inte med tidigare studier, där 

exempelvis SVT Västnytt under 2005 producerade 68 % av sina inslag på samma ort som 

redaktionen (Byström, Danielsson & Johansson 2007). Kanske beror resultatet på de 

redaktionerna som valts i denna studie. SVT Sydnytt har exempelvis många tätorter att täcka 

inom samma region jämfört med TV4 Jönköping. Men det är ett statistiskt faktum, och jämför 

man procentuellt i denna studie hur många inslag som produceras på samma ort och utanför 

redaktionsorten fördelat mellan videoreportrar och övriga team så är det jämnt fördelat. Martyns 

(2009) teori om att videoreportern är ekonomiskt försvarbar att använda utanför redaktionens 

ort, sker varken på SVT och TV4 i denna studie. Videoreportern borde kanske producera fler 

inslag än övriga team utanför redaktionens ort.  

 

När reportrar började arbeta som så kallande mojos (mobile journalist) i tidningens värld med 

egen kamera, så var en av anledningar att komma närmare den ”enkla” människan (Martyn 2009). 

Även Brännvall (2008) skriver att videojournalisten fungerar som bäst i reportage där man 
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kommer nära människor.  Det blir mer avdramatiserat när man kommer ensam som reporter 

med kameran. Brännvall (ibid.) fortsätter med att det under vissa förhållanden är nackdel att vara 

videoreporter, som vid sportarrangemang, rättegångar och enkäter.  

Den här studien visar inte om man kommer närmare sina intervjupersoner som videoreporter, 

däremot kan man se om de personer som videoreportern intervjuar skiljer sig ifrån 

intervjupersoner i inslag producerade av andra team. Resultatet är att kategorin kändis, 

idrottsperson och kulturperson är lågt representerad i inslag producerade av videoreportrar. 

 

Team  Procent Antal  Totala inslag som 

innehåller minst 

en intervjuperson 

Videoreporter 4 3  68 

Övriga team 13 50 379 

Tabell 6:2 – Lokala nyhetsinslag som innehåller intervju med kändis, idrottsperson eller kulturperson  

 

Detta går hand i hand med teorin som Brännvall (ibid.) har där det är svårt för videoreportern att 

täcka sportarrangemang. Att vara själv som videoreporter vid ett idrottsevenemang innebär att 

man först ska filma och hänga med under matchen, för att sedan snabbt packa ihop sin 

utrustning och ta sig till mixad zoon för att intervjua idrottarna som helst vill gå och byta om.  

 

Tillfällen som jag kan tänka mig att man vill komma närmare den ”enkla” människan som Martyn 

(2009) nämner, utan ett helt team och massa teknisk utrustning, är när man intervjuar personer 

inom kategorierna enskild individ drabbad och enskild individ vittne. Utifrån teorin hade man 

kunnat förvänta sig att videoreportern i högre procent skulle vara representerad inom de två 

kategorierna, men istället ligger både videoreporterns och övriga team vid samma procentandel 

(se figur 5:5 och figur 5:6). Brännvall (2008) nämner även att videoreportrarna i hennes studie 

tycker att det är svårt att fullt ut koncentrera sig på innehållet i en intervjusituation, på grund av 

att bild och ljud prioriteras. Här skulle man kunna tänka sig att intervjupersoner som politiker 

kanske fördelaktigt skulle intervjuas av team istället för en videoreporter så att reportern kan 

koncentrera sig mer på innehållet i intervjun. Men även kategorin politiker blir intervjuad av 

videoreportrar i lika stor grad som av övriga team. 
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Studien visar även att videoreportrar inte producerar några inslag med fem eller fler 

intervjupersoner. Då Brännvall (ibid.) nämner att enkäter är svåra att genomföra som 

videoreporter, så är detta ett resultat som stämmer överens med teorin. Men tittar man närmare 

på vad för slags intervjuer som inslag med fem eller fler intervjuer innehåller, så stämmer det inte 

helt längre. Så kallade enkäter där samma fråga ställs till flera personer på stan, återfinns i inslag 

som har fem eller färre intervjupersoner. De inslagen med fem eller fler intervjupersoner 

innehåller intervjuer med många olika intervjupersoner från olika områden istället. Exempelvis 

enskild individ berörd/medverkande, företagsrepresentant och myndighetsperson. Så enkäter, 

som i den här studien hamnar under kategorin enskild individ mannen på gatan, är procentuellt 

lika stor representerad hos videoreportern som övriga team. 

 

Att videoreportern är lättförflyttad och kommer närmare den enkla människan, är något som 

teorin säger men inte något som används fullt ut i praktiken.  

 

6.3 Videoreporterns inslags form och innehåll 

Med kommersialisering och ekonomiska krav har det enligt Jönsson och Strömbäck (2007) inte 

blivit någon kvalitétsförändring, men däremot har utbud och form inom tv-nyheter förändrats 

något. Bland annat har mjuka nyheter såsom nyheter om brott och olyckor ökat i jämförelse med 

hårda nyheter (ibid.). Kommersialisering och snuttifiering är något som kan gå hand i hand (Asp 

1995). Snuttifiering innebär bland annat att inslagen blir kortare. Ser man till videoreporterns 

inslag så ligger de på samma snitt som övriga inslag i studien. Den generella inslagslängden i 

studien ligger tio sekunder under Rapports genomsnittliga inslagslängd som är 1 minut och 42 

sekunder (ibid.). Detta behöver inte innebära att lokala nyheter är mer snuttifierade, utan kan helt 

enkelt bero på att sändningstiden för de lokala sändningarna är kortare än de nationella. Att 

videoreportern skulle stå för ökad snuttifiering i form av kortare inslag eller en ökning av mjuka 

nyheter visar därmed inte denna studie. Resultatet visar på att videoreportern framförallt 

producerar inslag inom sociala frågor och kommunal verksamhet. Det är även det ämne som 

förekommer oftast i studien generellt. Av alla videoreporterns inslag är endast 12 % inom ämnet 

olyckor och brott, medan ämnet utgör 23 % av alla nyhetsinslag. Ett annat exempel på mjuka 

nyheter är nyheter inom kultur. Videoreportern har producerat 13 % av sina inslag inom ämnet 

kultur och fritid, jämfört med det övergripande resultatet av alla nyhetsinslag som ligger på 12 %. 

Videoreportern verkar inte stå för den kommersiella ökningen av mjuka nyheter. Om 
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videoreportern producerar inslag utifrån någon form av PR-matning som Martyn (2009) befarar, 

är också svårt att se. 

Brännvall (2008) skriver att videoreportern själv helst gör inslag om den vanliga människan i form 

av personporträtt. Personporträtt förekom sällan i studien och när det förekom var det i form av 

ett längre inslag producerat av större team. Brännvall (ibid.) skriver även att inslag som behandlar 

sport och täckning av sportarrangemang däremot inte är lämpligt att utföras av en videoreporter. 

Här stämmer teorin med resultatet då videoreportern inte producerat några inslag inom ämnet.   

Videoreporterns inslags innehåll (i form av ämne), är alltså inte ett resultat av kommersialiserade 

krafter, det är inte heller resultatet av videoreportrarnas egna önskemål utan helt enkelt en 

blandning av nyhetssändningens behov av innehåll och av videoreporterns begränsningar som 

enmansteam.  

 

Formen av ett nyhetsinslag har betydelse för hur publiken uppfattar nyheten (Jönsson 2004), och 

enligt Jönsson och Strömbäck (2007) har nyheternas form och presentation på grund av 

kommersialiseringen förändrats något mer än innehållet. Ett exempel är en ökad personifiering av 

nyhetsinslag som innebär att reportern oftare syns i bild (ibid.).  

 

Team Procent Antal 

Videoreporter 5 2 

Två personer 

(reporter, fotograf/redigerare) 

34 13 

Två personer 

(reporter/redigerare, fotograf) 

13 5 

Tre personer  

(reporter, fotograf, redigerare) 

5 2 

Annat team 42 16 

Total 100 38 

Tabell 6:3 – Lokala nyhetsinslag där journalisten/reportern är synlig (rapporterande i bild)   

 

Av alla inslag som producerats så är 38 stycken, 7 %, inslag där reportern syns och rapporterar i 

bild. Det är spännande att även videoreportern har hakat på denna trend och också producerat 

inslag där den rapporterar i bild med sina blygsamma två inslag.  
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Med form kan man även mena bildspråket. Bilden i ett nyhetsinslag kan bestå av intervjubild, 

miljöbild, arkivbild och grafik (Morgan 2008). Om vi börjar med intervjubilden så kan man välja 

på att filma intervjun med något utav de bildutsnitt som Bergström (1998) nämner: närbild, 

halvbild eller helbild. Liksom övriga intervjuer så är också videoreporterns intervjuer främst 

filmade i halvbild, 76 % i jämförelse med övriga team som filmat 70 % av sina intervjubilder i 

halvbild. Detta bildutsnitt är vanligast i visuell kommunikation (ibid.), kanske för att halvbilden 

och närbilden enligt Morgan (2008) har störst påverkan på tittaren. Resultatet visar att 

videoreporterns bildutsnitt under intervjuer inte skiljer sig nämnvärt ifrån övriga inslag, och att 

videoreporterns intervjubild därmed håller samma klass som övriga produktionsteam.  

 

En intervju kan antingen filmas sittandes, ståendes eller kan man följa med intervjupersonen som 

utför någon handling. Det sistnämnda alternativet har jag i denna studie valt att kallas för 

effektsynk (något man även gör vid SVT). En effektsynk kan enligt Kobré (2012) spara tid, men 

är också fördelaktig då tittaren får en bra insyn i intervjupersonens liv. Av alla intervjuer som 

studien innehöll var 3 % så kallade effektsynkar. Inte så många, men anmärkningsvärt är att även 

videoreportern producerat effektsynkar (se tabell 6:4). Det innebär att videoreportern både gått 

runt med handkamera och följt intervjupersonen samtidigt som den har ställt frågor.  

 

Team Procent Antal 

Videoreporter 13 4 

Två personer 

(reporter, fotograf/redigerare) 

61 19 

Två personer 

(reporter/redigerare, fotograf) 

10 3 

Tre personer  

(reporter, fotograf, redigerare) 

6 2 

Annat team 10 3 

Total 100 31 

Tabell 6:4 – Lokala nyhetsinslag som innehåller intervjuformen effektsynk    
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Effektsynk är en sort av intervjubild, de intervjubilder som studien innehöll var: 

- Närbild 

- Halvbild 

- Helbild 

- Effektsynk 

- Telefonintervju 

- Anonym intervjubild 

 

Av ovanstående intervjubilder fanns videoreportern representerad inom alla kategorier förutom 

anonym intervjubild. Kanske kan detta bero på att man vill att den som ska vara anonym under 

intervjun ska känna sig säker att den verkligen inte filmas framifrån, och då är en fotograf som 

kan försäkra om detta befogad. En annan synvinkel som går emot studiens resultat är att 

videoreportern nämns som en reporter som lättare kan komma den vanliga människan nära utan 

helt team i släptåg (Brännvall 2008), och att videoreportern då är att rekommendera vid anonyma 

intervjuer.  

 

”En bild är inte tillräckligt”, varnar videoreportern Rolf Behrens i Kobrés bok Videojournalism – 

Multimedia Storytelling (2012). Med detta menar Behrens att för att kunna berätta med hjälp av 

bilder så behöver man flera, det räcker inte med en. Helst ser Kobré (ibid.) att man har fem bilder 

tillsammans i en sekvens. Jag har valt att ha kategorier för de inslag som har en till två bilder i en 

sekvens och de som har tre eller fler. Vill man täcka de bildutsnitt som är minsta 

rekommendation för en sekvens så är det närbild, halvbild och helbild (Wilett 2012 och Morgan 

2008), med andra ord tre bilder. 

Enligt Brännvall (2008) kan videoreportrar känna sig osäkra i sitt bildtänkande, detta syns inte i 

studiens resultat där inslag producerade av en videoreporter till stor del innehåller tre eller fler 

bilder tillsammans i en sekvens. Brännvall (ibid.) menar på att många videoreportrar tänker i 

första hand på tekniken och därefter på exempelvis bildutsnitt och komposition. Inte heller här 

stämmer teorin. I videoreporterns inslag är det över hälften närmare bestämt 65 % som 

innehåller bildsekvenser där både närbild, halvbild och helbild är representerat. Ser man till alla 

inslag så var det 57 % som innehöll bildsekvenser där alla tre bildutsnitt är representerade (se 

figur 5:7). Med andra ord har videoreportern oftare en blandning av alla bildutsnitt än det 

generella snittet. Morgan (2008) skriver också att ett nyhetsinslag bör innehålla helbild, halvbild 
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och närbild för att bildernas berättelse är viktig att få fram. Resultatet i denna studie visar att 

videoreportens inslag i lika stor grad som övriga inslag arbetar aktivt med sekvenser för att föra 

bildberättandet framåt. Att videoreportrar inte skulle ha bildseende och kunna berätta med bilder 

syns alltså inte på resultatet.  

 

Grafik används för att göra någon information extra tydlig (Morgan 2008). Det är vanligt att man 

använder grafik inom nyheter som behandlar ekonomi som ofta är abstrakt (Mral 2011). I denna 

studie är det just kategorin ekonomi och arbetsmarknad som använder sig av störst andel grafik 

inom sin egen genre. Det team som procentuellt använder sig mest av grafik är videoreportern. 

Varför det ser ut så är inte på grund av att videoreportern producerar stor andel inslag inom 

kategorin ekonomi och arbetsmarknad, tvärtom där är videoreportern knappt representerad. Den 

kategori där videoreportern har använt sig mest av grafik är istället sociala frågor och kommunal 

verksamhet. En kategori som generellt sett inte använder anmärkningsvärt mycket grafik (se 

tabell 6:5). 

 

Kategori Ingen grafik  Grafik Totalt Antal 

Övrigt 94% 6% 100% 66 

Sport 97% 3% 100% 34 

Vetenskap 100% 0% 100% 4 

Kultur och fritid 98% 2% 100% 62 

Olyckor och brott 82% 18% 100% 120 

Energi och miljö 85% 15% 100% 26 

Näringsliv 96% 4% 100% 27 

Sociala frågor/kommunal verksamhet 90% 10% 100% 128 

Politik 87% 13% 100% 31 

Ekonomi och arbetsmarknad 65% 35% 100% 17 

Tabell 6:5 – Fördelning av grafik i lokala nyhetsinslag uppdelat på ämnen    

 

De nyheter som innehåller mest grafik är TV4 Stockholm och SVT Sydnytt, alltså de stationer 

som är placerade inom en storstad. Vid dessa stationer är videoreportern inte representerad i 

större utsträckning än vid de andra stationerna. Så svaret på varför videoreportern har hög andel 

nyhetsinslag som innehåller grafik hittas inte i denna studies uträkningar. Att videoreportern ofta 

använder sig av grafik i sina inslag kanske beror på, som Brännvall (2008) skriver, att 
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videoreportern inte har samma öga för bilder som en fotograf och därmed har svårt att lösa sitt 

berättande med enbart bilder och tar lätt till sig grafik.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att videoreportern arbetar på likartat sätt som övriga team 

vad gäller intervjubild och klippbiler, men har inga effektsynkar eller anonyma intervjubilder. 

Jämfört med andra team, så har videoreporterns inslag något högre andel grafik i sina inslag. Att 

formen i videoreporterns inslag skulle ha ett annat eller sämre bildspråk än övriga team, stämmer 

inte. Däremot kan man se en tendens till att videoreporterns inslag anpassas efter videoreporterns 

begränsningar och inte möjligheter, exempelvis vid anonyma intervjuer. 

 

6.4 På torsdag är första inslaget 88 sekunder och producerat av en videoreporter 

I studien var det vanligast att sändningarna innehöll två till tre inslag. Enligt Gratte (2007) ska en 

sändning läggas upp med huvudnyheten i mitten och inslaget innan dess ska vara bra, oväntat och 

lättsmält. Då majoriteten av videoreporterns inslag ligger i början av en sändning, kan man tolka 

det som att videoreportern inte är det team som brukar producera huvudnyheten i en lokal 

nyhetssändning.  

 

Uttrycket snuttifiering innefattar bland annat att nyhetsinslag blir kortare (Asp 1995). Om man 

jämför längden på videoreporterns inslag och övriga inslag så har de samma medelvärde runt 90 

sekunder. Om man jämför detta med Rapports inslag som ligger på 102 sekunder och 

Nyheternas inslag som har ett medelvärde på 81 sekunder (ibid.), så kan man varken se att lokala 

nyhetsinslag i sig eller videoreporterns inslag verkar vara mer snuttifierade än andra nyhetsinslag 

när det kommer till inslagslängden. 

 

Av de inslag som ingick i studien var torsdag den veckodag som sände flest inslag jämfört med 

övriga veckodagar. Som kan utläsas i tabell 6:6 är det också den dag så videoreportern 

producerade störst andel inslag till en sändning. På torsdagar är med andra ord var sjätte inslag 

producerat av en videoreporter.  
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Team Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Söndag 

Videoreporter 11% 10% 16% 17% 13% 8% 

Två personer 

(reporter, 

fotograf/redigerare) 

27% 26% 25% 26% 31% 33% 

Två personer 

(reporter/redigerare, 

fotograf) 

10% 10% 10% 10% 17% 25% 

Tre personer  

(reporter, fotograf, 

redigerare) 

3% 3% 4% 1% 2% 4% 

Annat team 49% 51% 45% 46% 38% 30% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Antal 94 106 100 108 83 24 

Tabell 6:6 – Lokala nyhetsinslag (N=515) fördelat på team och veckodag   

 

Att söndagar är den dag då videoreportern producerat minst inslag är inte så konstigt då det är 

TV4 som använder sig mest av videoreporterar procentuellt och de inte har några sändningar på 

söndagar. Att dra slutsatsen att videoreportern ändå används i större utsträckning i sändningar 

där fler inslag krävs, är något som studien pekar på ändå och går hand i hand med teorier om 

nedskärningar inom ekonomin samtidigt som färre ska producera mer (Nygren 2012).  
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7. Slutsatser 

Att arbeta som videoreporter är det näst vanligaste arbetssättet enligt denna studie. 

Videoreportern producerar 13 % av alla inslag som sänds i de lokala nyhetssändningarna. Yrket är 

jämnt representerat inom kvinnor och män. Ser man till studiens syfte, så är resultatet intressant 

på så sätt att videoreporterns inslag inte skiljer sig avsevärt mycket ifrån övriga teams inslag. Det 

som videoreporterns inslag skiljer sig på är framför allt att det inte behandlar ämnet sport samt att 

det inte innehåller några anonyma intervjuer 

 

Videoreporterns inslag hade ungefär samma inslagslängd som övriga inslag, runt 90 sekunder. 

Inslagen behandlade oftast ämnen inom kommunala frågor och social verksamhet. Det var även 

det ämne som dominerade övriga inslag. Det vanligaste upplägget på ett nyhetsteam som åker ut 

är en reporter och en fotograf/redigerare. Om man jämför dessa två typer av team/arbetssätt så 

skiljer de sig som bilden nedan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7:1 – Skillnader mellan videoreporterns inslag och inslag producerade av två personer (reporter, 

fotograf/redigerare)   

 

Videoreportern producerar 
13 % av alla inslag generellt och  
arbetar främst på TV4. Är lika 
ofta man som kvinna.  
 

Använder grafik i 21 % av 
sina inslag 
 
Används mest vid 
sändningar med många 
inslag (måndag – torsdag) 
 

Inslag mellan 31-180 
sekunder 
 
1-4 intervjuer per inslag 
 

Producerar ej:  
- inslag inom sport 
- anonyma intervjuer  
 
 

Två personer (reporter, 
fotograf/redigerare) producerar 
27 % av alla inslag generellt och 
arbetar främst på SVT. Är ofta 
fördelade så att reportern är kvinna 
och fotografen/redigeraren är man. 

Producerar inslag inom 
alla ämnen och med alla 
slags intervjuer 
 

Använder grafik i 8 % av 
sina inslag 
 
Används lika mycket vid 
alla sändningar 
 

Inslag mellan 31 och 330 
sekunder 
 
0-8 intervjuer per inslag 
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Slutsatsen blir att videoreportern arbetar på likartat sätt som övriga team, men där de skiljer sig är 

det på grund av videoreporterns begränsningar och inte möjligheter. 

 

7.1 Om studiens utförande 

Om studien skulle utföras igen skulle några ändringar rekommenderas. Kategorin annat team 

som används i studien skulle kunna tas bort och ersättas med de olika konstellationerna av team 

som existerar. De team som sedan representerar mindre än en viss procentdel hade kunnat 

klumpas ihop till kategorin annat team. I studien kan vissa kända team såsom två personer 

(reporter/fotograf, redigerare) ha ingått i kategorin annat team då det team var lågt representerat i 

studien.  

I studien har journalistrollen osynlig – ingen speak använts (som också går under namnet äkta 

palinare eller upplägg – säj). Under studien upplevde jag att denna form sällan krediterades rätt i 

form av vem som producerat och fungerat som journalist. Därför är det osäkert om denna 

journalistroll och form eventuellt skulle tas bort från en framtida liknande studie.  

 

7.2 Framtida forskning 

I studien Nära Nyheter (Asp 1997) delas studier av kommunaljournalistik upp i tre olika 

studieobjekt (se figur 7:1).  

 

 

Figur 7:1 – Studier av kommunaljournalistik – tre studieobjekt (Asp 2007, sid 20)   

 

1. Kommunaljournalistiken som produkt 

2. Kommunaljournalistiken som 
arbetsprocess 

3. Kommunaljournalistiken som  
påverkansprocess 
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I denna studie har kommunaljournalistiken som produkt undersökts. I framtida studier hade det 

därför varit intressant att undersöka någon av de andra två delarna som visas i figur 7:1. Att alltid 

ha kommunaljournalistiken som produkt som utgångspunkt är något som Asp (ibid.) tror alltid 

behövs rent teoretiskt.  Att se på kommunaljournalistiken som arbetsprocess, och i det här fallet 

videojournalistens arbetsmetoder, kan angripas på lite olika sätt. Antingen kan innehållsanalysen 

som gjorts i denna studie följas upp av intervjuer med videoreportrar eller observationer på 

redaktion/redaktioner. Observationer kan ge bättre validitet då det blir mer av en studie hur de 

faktiskt arbetar och inte hur de tror att de arbetar. Men då observationerna bör vara 

kontinuerliga, långvariga och utförda av samma forskare på samma plats (Bruhn Jensen 2002), så 

kan intervjuer istället vara fördel då fler redaktioner kan täckas upp. 

 

Utifrån studiens resultat hade det även varit intressant att fördjupa sig i vissa områden. 

Exempelvis hur grafik används i nyheter generellt eller varför videoreportrar använder sig mer av 

grafik, som framkom i denna studie. Det hade även varit intressant att göra en studie som jämför 

mer hur SVT och TV4 arbetar med videoreportrar. Varför använder TV4 videoreportrar mer än 

SVT exempelvis? 

 

När jag har diskuterat denna studie med kollegor och branschfolk, så har många sagt att de tror 

att vana tv-journalister skulle se skillnad på inslag producerade av en videoreporter men inte 

mannen på gatan. Att låta branschfolk och mannen på gatan få titta på ett antal inslag 

producerade av videoreportrar och flermansteam och se om de kan se vilket inslag som är 

producerat av vad för team och varför, hade därför varit intressant. Kan man verkligen se någon 

skillnad? 
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Bilaga 1 

 

Kodschema 

 

SÄNDNINGS- OCH INSLAGSINFORMATION 

 

V1 Program 

1. SVT Gävledala 

2. TV4 Jönköping 

3. SVT Sydnytt 

4. TV4 Stockholm 

 

V2 Månad 

_____ (1-12) 

V3 Datum 

_____ (0-31) 

V4 Veckodag 

_____ (mån - sön) 

V5 Inslagslängd 

_____ (0 - 999 sek) 

V6 Placering 

_____ (ordningsnummer 1 - 15) 
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PRODUCENT 

V7.1 Producent 

1. Videoreporter 

2. En person (fotograf/redigerare) 

3. Två personer (reporter, fotograf/redigerare) 

4. Två personer (reporter/fotograf, redigerare) 

5. Två personer (reporter/redigerare, fotograf) 

6. Två personer (redigerare, fotograf) 

7. Tre personer (reporter, fotograf, redigerare) 

8. Annat team ______________________________ 

 

V7.2 Kön 

  Man  Kvinna 

Videoreporter ____  ____ 

Fotograf  ____  ____ 

Redigerare  ____  ____ 

Reporter   ____  ____ 
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INNEHÅLL 

V8 Inslagstyp 

1. Rapporterande / dokumenterande 

2. Kommenterande/förklarande / fördjupande 

3. Granskande  

4. Feature  

 

V9 Geografiskt område 

1. Samma ort som redaktionen finns i 

2. Ort/samhälle utanför redaktionen 

3. Okänt 

 

V10 Händelse 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

V11 Ämne 

1 Ekonomi och arbetsmarknad 

1-1 Arbetsmarknad 

1-2 Skattefrågor 

1-3 Hushållsekonomi 

1-4 Kommunal ekonomi 

1-5 Övrigt 

 

2 Politik 

2-1 Kommunalpolitik 

2-2 Regionalpolitik 

2-3 Demokratifrågor 

2-4 Stadsplanering 

2-5 Familjepolitik 

2-6 Övrigt 
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3 Sociala frågor/kommunal verksamhet 

3-1 Sjukvård, äldrevård 

3-2 Barnomsorg 

3-3 Social omsorg 

3-4 Fritidsverksamhet, ungdomsfrågor 

3-5 Skola, utbildning 

3-6 Kollektivtrafik 

3-7 Bostäder och byggärenden 

3-8 Arbetsmiljö 

3-9 Övrigt 

 

4 Näringsliv 

4-1 Enskilda företag 

4-2 Jordbruk, skogsbruk, fiske 

4-3 Övrigt 

 

5 Energi och miljö 

5-1 Naturskydd 

5-2 Miljöfrågor 

5-3 Energi 

5-4 Övrigt 

 

6 Olyckor och brott 

6-1 Brott, allmänt 

6-2 Brott, våldsbrott 

6-3 Brott, ekonomisk brottslighet 

6-4 Olyckor 

6-5 Katastrofer 

6-6 Naturkatastrofer 

6-7 Övrigt 
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7 Kultur och fritid 

7-1 Traditionell kultur (teater, opera etc.) 

7-2 Populärkultur (film, pop etc.) 

7-3 Medier 

7-4 Turism 

7-5 Övrigt 

 

8 Vetenskap 

8-1 Teknik 

8-2 Medicin 

8-3 Övrigt 

 

9 Sport 

9-1 Evenemang 

9-2 Resultat 

9-3 Personporträtt 

9-4 Övrigt 

 

10 Övrigt  

10-1 Religion / kyrka 

10-2 Rättsväsende / Lagstiftning 

10-3 Kommunikationer 

10-4 Jämställdhet 

10-5 Evenemang (prisutdelningar, jubileum, invigningar) 

10-6 Personnyheter 

10-7 Affärer 

10-8 Väder 

10-9 Övrigt 
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V12 Antal intervjupersoner 

_____  (0-10) 

 

V13 Intervjupersoner 

1. Politiker 

2. Myndighetsrepresentant 

3. Organisationsrepresentant  

4. Företagsrepresentant 

5. Expert, forskare 

6. Kändis, idrottsperson, kulturpersonlighet 

7. Enskild individ, drabbad 

8. Enskild individ, vittne  

9. Enskild individ, mannen på gatan 

10. Enskild individ, berörd 

11. Enskild individ, övrigt 

12. Övrigt 

 

 



75 

 

FORM 

V14 Journalistroll 

1. Osynlig, ingen speak (äkta palinare, upplägg säj) 

2. Osynlig, speak 

3. Synlig (rapporterande i bild) 

4. Live 

 

V15 Intervjubild/Intervjubilder  

1. Närbild 

2. Halvbild 

3. Helbild 

4. Effektsynk 

5. Telefonintervju 

6. Anonym 

 

V16 Klippbilder sekvenser 

1. Inga klippbilder 

2. 1-2 klippbilder i en sekvens 

3. 3 eller fler klippbilder i en sekvens 

 

V17 Klippbilder innehåll 

1. Klippbilder från intervjusituationen 

2. Klippbilder från händelse 

3. Klippbilder arkiv 

4. Klippbilder övrigt 

 

V18 Klippbilder bildutsnitt 

1. Närbild 

2. Halvbild 

3. Helbild 
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V19 Grafik 

1. Innehåller ingen grafik 

2. Innehåller grafik 

 

 


