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ABSTRACT 

 

Titel:    Vem väljer nyheten? – En studie om 
urvalsprocessen på TV4 Halland  

   
År:  HT 2012 
  
Författare:  Elisabet Lilja och Filip Gällnäs 
 
Handledare:  Lena Ewertsson  
 
Examinator:   Ebba Sundin 
 
Sektion:   Sektionen för Hälsa och Samhälle 
 
Nivå:   Kandidatuppsats Medie- och 

kommunikationsvetenskap, 15hp 
 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

urvalsprocessen av lokala nyheter går till på 
den lokala TV- stationen TV4 Halland, samt 
undersöka vilka aktörer och riktlinjer som 
ligger till grund för de nyhetsbeslut som fattas. 

 
Metod:  Studien är baserad på semistrukturerade 

intervjuer och observationer. 
 
Slutsats:  Resultatet belyser hur urvalsprocessen går till 

och vilka element som påverkar. Vidare 
stämmer resultatet överens med en nyare 
definition av fenomenet gatekeeping där dels 
den kollektiva karaktären betonas, dels de 
geografiska, ekonomiska och visuella 
aspekterna lyfts fram. 

 
Nyckelord:  TV4 Halland, gatekeeping, urval, nyheter 
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1. Inledning 

Dagligen matas vi med olika nyheter. Trots den stora mängden nyheter vi, som 

TV-tittare, radiolyssnare och Internet-användare tar del av är det många nyheter 

som går oss obemärkta förbi. En nyhet kan definieras som ”ett meddelande om 

något som människor tidigare inte känt till”.
1
 Det kan röra sig om allt från 

politiska beslut på riksnivå till ett inslag om en lokal bullbakningstävling. 

Nyheterna skapas utifrån vad massmedierna tror att människor vill höra talas om 

och vad de förväntar sig att få ta del av.
2
 Nyheterna sprids genom olika 

mediekanaler, radio, TV, Internet och tidningar, och förser en bred publik med 

många nyheter. Men hur går det till i praktiken när sådana nyheter produceras? 

Ytterligare en intressant aspekt att ha i åtanke är att flera mediekanaler har 

möjlighet att skapa och omskapa nyheterna som publiceras. Beaktar 

urvalsaktörerna nyheternas möjlighet till uppdatering och utökning under dagen, 

eller följande dagar, när de väljer ut vilka nyheter som ska gå vidare i 

urvalsprocessen?  

 

Vi är intresserade av vad som påverkar valet av de lokala TV- nyheter som 

produceras av TV4 Halland. Hur väljs nyheter ut? Vad blir en nyhet? Vem 

bestämmer vad som skall bli en nyhet och på vilka grunder?  

 

1.1 Disposition  

Uppsatsen innehåller inledning och bakgrund för att ge läsaren möjlighet att sätta 

sig in i vårt ämne samt syftet med studien. Därefter kommer vi ta upp tidigare 

forskning samt teoretiska utgångspunkter och begrepp följt av en metoddiskussion 

innan vi presenterar och analyserar vårt empiriska material. Uppsatsen avslutas 

med en sammanfattande slutdiskussion. 

 

                                                           
1
 Rosengren, K. E. 2012 

2
 Ibid. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att belysa urvalsprocessen av lokala nyheter, på TV- 

stationen TV4 Halland, samt undersöka vilka aktörer och variabler som ligger till 

grund för de nyhetsbeslut som fattas.  

 

Syftet och de avgränsningar som gjorts resulterade i följande övergripande 

forskningsfrågor: 

 

Hur går det till när information väljs ut för att omvandlas till nyheter på TV4 

Halland? Vilka aktörer, metoder och andra variabler påverkar processen, när 

information väljs ut för att omvandlas till nyheter på TV4 Halland? 

 

De båda forskningsfrågorna har vidare brutits ner i följande frågeställningar som 

hjälpt oss i vårt sökande efter material: 

 

♦ Vilka aktörer involverar och påverkar vad som ska bli nyheter? 

♦ Hur prioriteras nyheterna?  

♦ Hur ser relationen ut mellan de som arbetar med urvalet av nyheter? 

♦ Hur resonerar personalen kring frågor om deras samhällsansvar?  

♦ Påverkar metoder, teknologier och andra variabler nyhetsurvalet? I så 

fall hur? 

 

 

Ambitionen med studien är att den ska ge insyn i hur den lokala redaktionen TV4 

Halland arbetar med nyheterna och även hur de prioriterar olika nyheter, vad 

prioriteringen baseras på. Vi vill öka kunskapen om lokala nyheter, och kartlägga 

vem det är som bestämmer vad som är viktigt för allmänheten att ta del av, samt 

belysa hur aktörerna bakom nyhetsurvalet kan fatta sina beslut kring nyheterna, 

vad besluten grundas på. Likaså kommer uppsatsen att ta upp om, och i så fall hur, 

privatpersoner kan påverka urvalet av lokala nyheter. En ökad medvetenhet om 

hur och varför vissa nyheter väljs ut kan även ge de, som på olika sätt tar del av 

nyheter som produceras av andra, kunskap – och självförtroende – att både kritiskt 
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reflektera över och mera aktivt bidra till nyhetsurvalet – och på så vis öka sin 

interaktion med några av de aktörer som skapar och förser Halland med nyheter.  

 

1.3 Avgränsning 

De två huvudsakliga faktorerna som påverkat vår avgränsning handlar om tid och 

geografi. Studien har varit begränsad till en tidsram på tio veckor, vilket bidrog till 

vårt beslut att utföra studien på endast en lokal redaktion. Valet att utföra studien 

på en TV-redaktion, i stället för exempelvis en tidningsredaktion, baserades dels 

på nyfikenhet inför televisionsmediet, dels på inspiration från tidigare forskning 

som utförts på TV-redaktioner.
3
 Geografiskt och ekonomiskt var vi begränsade till 

vår närmiljö. TV4 Halland var den redaktion som befann sig närmast oss. För att 

förenkla vårt arbete blev studien därför placerad på TV4 Hallands redaktion som 

är belägen i Halmstad. Fördelen med att enbart studera TV4 Hallands redaktion är 

att det gav oss ökade möjligheter att besöka redaktionen samt en närhet till 

forskningsområdet. Något som kan ses som en nackdel med vår avgränsning är att 

studien saknar möjlighet att generalisera. Våra resultat berör endast TV4 Halland 

och de lokala nyheterna. Ytterligare en avgränsning som gjordes var hur 

inriktningen till forskningsområdet skulle se ut. Vi valde att styra in frågan på 

nyhetsurvalet och nyhetsvärdering då vi ville få fram hur lokala nyheter väljs ut 

och på vilka grunder, men inte hur nyheten i sig producerades.  

 

1.4 Bakgrund 

Följande avsnitt är en kort och sammanfattande redogörelse för TV4:s och TV4 

Hallands historia för att ge en överblick av TV4:s utveckling samt uppstarten av 

TV4 Halland för en ökad förståelse och kunskapsbas om forskningsobjektet.  

 

1.4.1 TV4  

TV4 var först med att, som ensam reklamfinansierad kanal, sända över marknätet 

i Sverige. År 1991 planerade regeringen att ge sändningstillstånd till en sådan 

kanal och även om det kom in många ansökningar var de två största 

                                                           
3
 Till exempel: Adams, 2007; Berkowitz, 1990; Hemmingway, 2004 
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konkurrenterna om tillståndet Nordisk Television (TV4) och M3 Television AB, 

som bestod av en sammanslagning av TV3 och Rikstelevisionen.
4
 TV4 vann 

kapplöpningen genom att Investment AB Kinnevik (ägare av TV3) tog tillbaka sin 

ansökan efter en uppgörelse med Nordisk Television.  Uppgörelsen gick ut på att 

Kinnevik fick bli delägare av Nordisk Television mot att de drog tillbaka sin 

ansökan.
5
 

 

”Ni såg oss men ni hörde oss inte”.
6
 Citatet är en beskrivning av TV4:s första 

sändning som ägde rum den 15 september 1990. Kanalen hade en problematisk 

premiär med tekniska problem och efter sändningen kritiserades kanalen hårt av 

kvällstidningen Expressen.
7
 Populariteten vände dock och några år senare 

klassades TV4 som Sveriges populäraste TV- kanal bland åldersgrupperna 12-59 

år.
8
 Sedan starten har det som inleddes som TV4 vuxit markant. Under vad som 

sedan 24 januari 2012 kallas TV4-Gruppen ryms numera inte enbart TV4 utan en 

familj av TV- kanaler, inkluderande även till exempel Sjuan och TV4 Sport alla 

ägda av Bonnier AB.
9
 Gruppen driver även TV4:s 25 lokala TV- stationer runt om 

i Sverige samt över 40 kanaler i Norden.
10

 Vid samma tidpunkt som verksamheten 

omorganiserades under namnet TV4-Gruppen bildades även Nyhetsbolaget 

Sverige AB, ett produktionsbolag med cirka 400 anställda. Nyhetsbolaget Sverige 

AB producerar och levererar innehåll till TV4:s olika nyhets- och 

samhällsprogram.
11

 I februari 2008 slutade TV4:s sändningstillstånd att gälla 

vilket innebar att kanalen som tidigare varit skyldig att sända från 16 olika platser 

inte hade krav att göra det längre. Vid förnyande av sändningstillståndet år 2008 

genomfördes en förändring som resulterade i att sändningarna samordnades till de 

fyra städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vidare utökades antalet 

lokala kontor och tillsammans sänder de fyra städerna över 24 olika områden.
12

 

                                                           
4
 Ewertsson 2005:392f 

5
 A.a:420 

6
 TV4, 2011, TV4:s Premiärsändning 

7
 TV4, 2012, 1980-1999; Ewertsson 2005:336f 

8
 TV4, 2012, Historik 

9
 Bonnier AB, 2012, Företag och varumärken  

10
 TV4, 2012, Det här är TV4 

11
 TV4, 2011, TV4:s Premiärsändning 

12
 TV4, 2009, Åtta nya lokala TV- stationer TV4 
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1.4.2 TV4 Halland 

Födelsen av TV4 Halland inleddes i början av 1990- talet genom att huvudkanalen 

TV4 visade intresse för lokala stationer. Kanalen ville bygga upp ett nätverk med 

många lokala redaktioner då TV4 ansåg att det låg stort värde i dem då de lokala 

stationerna kunde erbjuda reklam på lokal nivå. Två videobolag, ett i Halmstad 

och ett i Varberg, visade intresse för att ha en lokal station i Halland och lämnade 

därmed in förslag till TV4 om hur de bland annat skulle kunna bemanna och 

finansiera redaktionen, samt förslag på ett veckoschema. Från uppstarten till första 

sändningen gick det fort, i juni 1993 fick videobolaget Mediavision i Halmstad 

uppdraget att starta upp arbetet och den 8 oktober 1993 hade TV4 Halland sin 

första sändning. Då var programtiden avsevärt längre än nu och kunde sträcka sig 

upp emot en timme varje dag. Kanalen sände både nyheter och program. 

Programmen hade fokus på exempelvis idrott, kultur eller nöje och beroende på 

programmets natur sändes det utifrån ett schema. På måndagar kunde exempelvis 

idrottsprogram sändas medan nöjesprogrammen sändes på fredagar etc. Den allra 

första sändningen innehöll presentationer av medarbetarna, veckoscheman och en 

förklaring av vad som var tanken med lokal TV.  

 

Innan TV4 Halland köptes upp av TV4 ägdes stationen av grundaren, Mediavision 

samt Halmstads Fastighets AB och Halmstads Näringslivs AB.
13

   

 

1.4.3 Regelverk  

Lagar och riktlinjer styr och reglerar, begränsar såväl som gynnar, den svenska 

televisionen, och därmed även TV4 Halland. Redaktionen är, så som andra 

svenska TV- redaktioner, reglerade av Myndigheten för radio och TV.
14

 

Myndigheten övervakar bland annat TV- sändningar och beslutar till exempel om 

tillstånd och avgifter.
15

 Vidare har Myndigheten för radio och TV uppsikt över 

radio och TV-sändningar samt beställ- och text-TV. Inom myndigheten finns 

                                                           
13

 Historik om TV4 Halland är baserad på intervju med en medverkande vid uppstarten av TV4 Halland, 12-
12-07  
14

 Myndigheten för radio och TV, 2010 
15

 Ibid.   
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Granskningsnämnden, ett beslutsorgan som ser till att radio- och TV-program 

följer de sändningsregler som finns.
16

 Vid granskning av olika sändningar utgår 

nämnden från de regler som finns i radio- och TV-lagen samt de villkor som finns 

i de olika kanalernas sändningstillstånd.
17

 Radio och TV-lagen säger att: 

 

En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv 

eller sökbar text-tv ska se till att programverksamheten som helhet präglas 

av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla 

människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.
18

 

 

Radio och TV-lagen reglerar därför urvalet i den mening att urvalet som sker 

måste vara i enighet med lagen. TV4 Halland får till exempel inte göra nyheter 

som på något vis skadar människor eller inskränker deras frihet eller värdighet. 

Likaså får de inte välja att producera nyheter som går emot demokratin. De får 

därmed inte vara språkrör för enskilda organisationer eller intressenter och vid 

rapportering av till exempel en politisk nyhet måste nyheten innehålla vinklar från 

flera håll. Den får inte enbart handla om vad ett enskilt politiskt parti strävar efter 

i en sakfråga utan måste också innehålla någon form av respons. Responsen kan 

komma från andra politiska partier, myndigheter eller privatpersoner med mera.  

 

Regelverket fungerar dock inte enbart som en begränsande resurs. 

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är ett bra exempel på en lag som innebär 

möjligheter för TV4 Halland. Enligt YGL får det:  

 

[…] inte förekomma att något som är avsett att framföras i ett radioprogram 

eller en teknisk upptagning först måste granskas av en myndighet eller något 

annat allmänt organ. Inte heller är det tillåtet för myndigheter och andra 

allmänna organ att utan stöd i denna grundlag, på grund av det kända eller 

väntade innehållet i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, förbjuda 

eller hindra dess offentliggörande eller spridning bland allmänheten.
19 

                                                           
16

 Myndigheten för radio och TV, 2010 
17

 Myndigheten för radio och TV, 2010 
18

 SFS 2010:696, kap5 §1 
19

  SFS 1991:1469, kap1 §3 
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Lagen innebär att TV4 Halland, och även övriga medier, är skyddade mot censur. 

Skulle TV4 Halland ha en känslig nyhet gällande någon myndighet har 

myndigheten i fråga inte rätt att stoppa eller censurera nyheten såvida den inte 

strider mot annan lag.  

 

TV4 Halland har flera riktlinjer som de måste följa. De är exempelvis skyldiga att 

skydda barn och ungdomar. För att sända reportage som innehåller yngre personer 

måste de alltid ha föräldrarnas tillstånd. De får inte utan vidare publicera namn 

och får inte uppmana till brott. Likaså får de heller inte fotografera vissa 

skyddsobjekt. TV4 Halland får, så som övriga medier, exempelvis inte fotografera 

mot ett kärnkraftverk som enligt Skyddslagen klassas som ett skyddsobjekt. 

Skyddslagen definierar vad som är ett skyddsobjekt och beskriver det bland annat 

som: 

 

[…] byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är 

avsedda för ledning av räddningstjänsten eller totalförsvarets civila delar i 

övrigt eller för fredstida krishantering, energiförsörjning, vattenförsörjning, 

elektroniska kommunikationer, transporter eller försvarsindustriella 

ändamål.
20

 

 

Vidare säger lagen att obehöriga inte får ha tillträde till skyddsobjektet och att: 

”genom särskilt beslut kan tillträdesförbudet förenas med ett förbud mot att göra 

avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet”,
21

 det är 

därmed inte tillåtet att avbilda ett skyddsobjekt, såsom ett kärnkraftverk, genom 

exempelvis fotografering, utan tillstånd.  

 

                                                           
20

 SFS 2010:305, §4 
21

  SFS 2010:305, §7 
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2. Tidigare forskning 

Det har gjorts många tidigare studier som behandlar olika delar avseende 

produktionen av TV- nyheter.
22

 Tre studier har varit särskilt centrala som 

inspirationskällor för vår studie, gällande såväl frågeställningar som teoretiska 

utgångspunkter och metodval. En av studierna diskuterar en ny förklaring av 

begreppet gatekeeping, och behandlas i ett separat stycke (se rubrik 3.1). Som 

framgår av syftet vill vi bland annat undersöka vad som styr TV4 Hallands urval 

av nyheter. Tidigare forskning kring nyhetsurval visar att även om urvalet i första 

hand påverkas av variablerna nyhetsvärdering och resursbegränsningar ligger 

teknologi samt informationstillgång som två sekundära variabler och influerar 

urvalet av nyheter.
23

  

 

Barbara Czarniawska har undersökt den filtrering och validering av det 

informationsöverflöd som Tidningarnas Telegrambyrå får in. Enligt Czarniawska 

är filtrering något som i första hand sker via E-post, nyheter kommer in och 

gallras sedan i en kollektiv process med de övriga medarbetarna.  Vid problemet 

om validering tar hon upp hur en journalist ställer sig frågor kring vilken 

information som är korrekt. Källkritik anges som den högst värderade faktorn i 

valet av information, följt av journalistens eget omdöme.
24

 

 

Enligt Terry Adams har produktionen av TV- nyheter utvecklats markant. En 

faktor som bidragit till utvecklingen är teknologi. Adams hävdar att teknologins 

huvudsakliga bidrag till produktionens framsteg grundas i att reportage som 

tidigare krävt minst två personer för att produceras, en reporter och en 

kameraman, kan nu produceras av en enda person.
25

  

 

Forskning av Dan Berkowitz
26

 inspirerade oss vid metodval. När han utförde sin 

undersökning kring faktorer som påverkar nyhetsurvalet samlade han in data dels 

                                                           
22

 Till exempel: Adams, 2007; Berkowitz, 1990; Bishara, 2006; Hemmingway, 2004; Kaufhold, 2010  
23

 Berkowitz, 1991 
24

 Czarniawska, 2009: 94-110 
25

 Adams, 2007 
26

 jfr Berkowitz, 1991 
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genom observationer på en redaktion, dels genom individuella intervjuer med 

reportrar, producenter och nyhetschefer.
27

 Observationerna innebar bland annat 

deltagande vid morgonmöten, insikt i dagredaktörens nyhetsbudget och 

deltagande av nyhetssändningar. Berkowitz forskning är extra intressant då vår 

studie ligger nära hans gällande såväl forskningsområde som studiens geografiska 

område och metodval. Berkowitz utförde sin studie på en lokal TV- redaktion och 

använde sig av observationer och intervjuer. Han indikerar att det finns flera 

studier som utförts inom det här området tidigare
28

, men vi har inte funnit att 

liknande studier tidigare utförts på TV4 Halland.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Uppsatsen avser att belysa urvalsprocessen av lokala nyheter på TV4 Halland 

samt problematisera begreppet gatekeeping som genomgående har varit centralt i 

vår studie. Vidare har vi valt att ta avstamp i hermeneutiken. Det finns flera olika 

riktningar inom hermeneutiken. Vi har valt att använda oss av den existentiella 

hermeneutiken som är kopplad till Heidegger och hans lärjunge Gadamer.
29

  

 

3.1 Gatekeeping 
Själva begreppet gatekeeing eller gatekeeper [sv. grindvakt] uppmärksammades 

och fördes fram av Kurt Lewin år 1947 för att beskriva de beslut som förekom 

inom en familj för att avgöra vilken middagsmat som skulle serveras.
30

 I Lewins 

sista artikel innan sin död lägger han fram att ’grindarna’ till olika kanaler 

antingen består av regler eller ’gatekeepers’, i det senare fallet innefattas antingen 

en individuell person eller en grupp människor som har kraften att bestämma om 

något ska ”in” eller ”ut”.  En klassisk studie som använt sig av Lewins 

formulering är en studie av David Manning White. White valde att applicera 

                                                           
27

 Ibid. 
28

 Ibid. 
29

 Jfr Alvesson och Sköldberg 2008:239ff 
30

 Hjaarvard 2012:88f 
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begreppet ’gatekeeper’ på en tidningsredaktör och följa redaktörens olika val 

bland nyheter som han valde att publicera eller inte.
31

 

 

Genom tiden har begreppet förändrats och kunnat appliceras i flera olika 

situationer. Philip Lalander menar att ’gatekeepers’ är vad etnografiska forskare 

ofta beskriver som personer i miljön som är viktiga för att få tillträde och 

acceptans hos olika människor. Det vill säga en person som har ett socialt nätverk 

och är tillräckligt accepterad i nätverket för att människor ska lita på personens 

omdöme angående vem det går att lita på – något som Lalander beskriver som 

’dörröppnare’.
32

 Patrik Aspers ger en liknande förklaring då han skriver att 

’gatekeepers’ är personer som har högre status inom forskningsområdet och 

bestämmer om en forskare får tillträde eller ej.
33

 

 

Begreppet introducerades så småningom även i analyser av 

nyhetsproduktionsprocesser där det användes för att beskriva de ”grindar” som 

nyheterna måste passera genom, och bli godkända vid, för att nå målet som 

publicerad nyhet.
34

 

 

Medieforskaren Gunnar Nygren menar att begreppen ’gatekeepers’ och 

’gatekeeping’ är alltmer irrelevanta. Han skriver att rollen som gatekeeper har 

blivit svagare i takt med Internets frammarsch då journalisternas trumfkort, källor, 

minskat i värde genom att publiken själv, med hjälp av Internet, kan finna källor 

och även bidra med nyheter till nyhetsurvalet.
35

 Vi motsäger oss dock hans 

påståenden och hävdar ändå att begreppet har relevans. Även om publiken aktivt 

bidrar med nyheter till urvalet kvarstår det faktum att det är redaktionens aktörer, 

och inte publiken, som beslutar om vad som i slutändan blir publicerat samt hur 

de olika nyheterna framställs. Vi vill med vår studie bland annat peka på 

begreppet ’gatekeepings’ fortsatta relevans som analytiskt verktyg gällande 

samtida produktion av kollektiva ”sanningar’, ”fakta” och ”nyheter”. 
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Vi väljer att luta oss mot Dan Berkowitz diskussion av gatekeeper-begreppet. Han 

menar att begreppets innebörd har omvandlats. Från att tidigare handlat om en 

enskild människa som gatekeeper innebär begreppet nu att flera olika variabler 

inkluderas.
36

  Den enskilda människan finns förvisso fortfarande kvar i frågan om 

gatekeeping. En nyhetsproducent har till exempel fortfarande större inflytande 

gällande vad som ska sändas på grund av sin yrkesroll, men nu är det även en 

grupprocess. Det är en urvalsdiskussion som förs mellan de som arbetar på en 

redaktion under arbetsdagen.
37

 De variabler som bör tilläggas till begreppet är, 

enligt Berkowitz, att nyheten först och främst ska ’godkännas av redaktionen’. 

Beslutet ska därmed fattas gemensamt och inte grundas på en enda aktör. 

Innehållet ska dessutom vara ’intressant och lättförståeligt för tittarna’. Innehåll 

som riskerar att ha svårt att skapa intresse och som kan uppfattas som 

svårbegripligt riskerar att sållas bort vid den här gaten. Ytterligare variabler som 

hör till Berkowitz nyare tolkning av gatekeeping är ’visuellt intressant’ och 

’resursbegränsningar’. Nyheterna ska vara estetiskt tilltalande samtidigt som de 

inte får kräva alltför mycket resurser.
38

 En sista variabel som Berkowitz tar upp är 

’geografiska avstånd’. Det är också en form av gatekeepers då det kan påverka 

om en reporter har möjlighet att ta sig till platsen där nyheten utspelas, eller 

huruvida de har utrustning för att genomföra reportaget.
39

   

 

3.2 Hermeneutik 

Inför vår studie har vi använt hermeneutiken som vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt. Själva begreppet hermeneutik betyder tolkningslära och enkelt 

uttryckt handlar hermeneutiken mycket om förståelse. Jostein Gripsrud skriver att 

vår förståelse är bunden till vårt kulturella bagage, det vill säga vår sociala 

bakgrund, hur vi ser på världen, och beskriver det som en av de centrala 

poängerna inom hermeneutiken. Vidare förklarar han att de förförståelser och 
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förutfattade meningar som vi har är nödvändiga för att vi överhuvudtaget ska 

kunna förstå något.
40

  

 

Det finns flera definitioner och redogörelser av begreppet hermeneutik. I arbetet 

med vår studie har vi huvudsakligen utgått från P-J Ödmans framställning av 

hermeneutik, baserad på Heideggers definition av hermeneutik: förmågan att 

förstå och tolka som är sammankopplad med vår existens. Heidegger menar att 

förståelsen är grunden för vårt tolkande, som den oupphörligt samverkar med. 

Förståelsen arbetar hela tiden i relation till framtiden med utgångspunkt i den 

faktiska situation vi lever i.
41

 Enkelt förklarat utgår vi från de människor vi är idag 

och vad vårt kulturella bagage innehåller för att förstå och tolka hur framtiden kan 

bli. Förståelsen arbetar inom en helhet av redan befintliga tolkade relationer. 

Helheten kan benämnas som värld, ett av Heideggers centrala begrepp, vilket inte 

endast avser den yttre världen utan även: ”den helhet i vilken människan befinner 

sig och den förståelse, genom vilken hon avslöjar och omfattar denna ständiga 

påträngande helhet”.
42

  Förståelsen blir därmed påverkad av den kontext vi 

befinner oss i. Slutligen menar Heidegger att en förutsättningslös tolkning är 

omöjlig - vi har alltid en förförståelse av det vi tolkar.  

 

För att illustrera hur existentiella hermeneutiken appliceras på vår studie kan det 

exemplifieras med Heideggers hammare. ”Vi kan inte förstå vad en hammare är 

genom att illustrera detta. Vi kan inte förstå vad en hammare är genom at väga, 

mäta och katalogisera dess egenskaper. Vi måste använda den” (Ödman 2007:26). 

För att vi som forskare ska förstå urvalsprocessen av nyheter måste vi medverka 

under morgonmötet som sker. Det räcker inte att endast luta sig på intervjuer och 

berättelser från de respondenter som studien delar med sig av, utan vi behöver 

uppleva det själva för att uppnå insikt och förståelse. 

 

Enligt hermeneutiken kan vi aldrig befria oss helt från vårt kulturella bagage när 

vi försöker förstå något, vi har bland annat ett socialt arv som påverkar vår 
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uppfattning, och vid tolkning inom hermeneutiken är det viktigt att använda sig av 

hermeneutisk självreflektion. Den hermeneutiska självreflektionen innebär en 

medveten tolkningsprocess där forskaren reflekterar över sig själv och de egna 

förutsättningarna, det vill säga det kulturella bagaget.
43

  

 

3.3 Två centrala begrepp 

När vi använder oss av begreppet aktör följer vi Patrik Aspers beskrivning av 

aktörer som ”de personer som forskaren identifierar och som ingår i studien”.
44

 Vi 

syftar därmed enbart på individer och personer samt organisationer som kan 

påverka nyhetsurvalet.  

 

Makt är ett välstuderat fenomen och ett återkommande begrepp i uppsatsen. 

Begreppet har en mängd olika definitioner och kan även delas upp i olika 

kategorier. En vanlig beskrivning av makt är att A får B att göra något som B 

annars inte skulle gjort.
45

  Vidare beskrivs makt som ett relationsbegrepp: två, 

eller flera, aktörer som har ett förhållande till varandra.  Det kan vara enskilda 

individer, grupper eller system med mera. Enligt Michel Foucault existerar makt 

enbart då den används och uttrycks genom handlingar. Den finns överallt och kan 

uttryckas i såväl stora som små sammanhang.
46

 När vi använder oss av begreppet 

’makt’ i uppsatsen syftar vi till en kombination av de två nämnda synsätten. På en 

redaktion, och även andra arbetsplatser, finns en maktrelation mellan exempelvis 

högsta chef och anställda där chefen kan dirigera och fastslå vad som ska och vad 

som inte ska göras.  

 

4. Metod 

Det material som har undersökts och analyseras i studien är insamlat genom 

etnografiska observationer och intervjuer. De fristående citaten utan 

källhänvisning som förekommer i uppsatsen är citat av respondenterna och som av 

forskningsetiska skäl kommer hållas anonyma. 
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Följande stycke består av en kort presentation av etnografi, presentationer av de 

insamlingstekniker som använts och en kort redogörelse för metoden använts vid 

analys av materialet.  

 

4.1 Etnografi 

Etnografi är en huvudsakligen kvalitativ metodinriktning. Då den etnografiska 

inriktningen kan vara problematisk att identifiera som en sammanhållen teori, kan 

den istället ses som en forskningstradition vilken förändras genom de metoder och 

frågeställningar som tillämpas på den.
47

 Vår studie kommer bland annat luta sig 

på etnografi och traditionens metoder för att urskilja handlingsmönster i 

urvalsprocesserna av nyheter på TV4 Halland. Frågorna som den etnografiske 

forskaren ställer sig handlar om människors sociala beteenden, både själva och i 

grupp, hur deras handlingar ska tolkas, samt är korrigerade efter specifika 

situationer. Handlingarna som dokumenteras kan dock inte ses som fakta, utan 

måste tolkas. Varför handlade aktörerna på följande sätt i just den situationen?
48

  

 

4.2 Intervju 

Den första metoden som vi valt att använda som insamlingsteknik är intervjuer, 

vilka är de huvudsakliga materialkällorna. Intervjuerna utfördes vid fyra olika 

tillfällen vid månadsskiftet oktober/november år 2012. Samtliga intervjufrågor 

redovisas i Bilaga 1.  Genom intervjuerna hoppades vi kunna få en beskrivning av 

respondenternas sociala värld och berättelser kring olika faser i nyhetsurvalet, 

samt kunna fånga resonemang kring både ansvar och resursfrågor i 

nyhetsskapande. Larsåke Larsson, lyfter fram att intervjuer är viktiga i den 

mening att forskaren vill komma bakom det uppenbara som observationen 

presenterar. Han hävdar även att en god intervjuteknik krävs för att införskaffa 

material som kan täcka hela studien.
49

 Till vår studie valde vi den 

semistrukturerade intervjuformen. Den innebär att forskaren har ett antal fasta 
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frågor som läses upp för respondenten samt att forskaren har möjlighet att komma 

med spontana följdfrågor.
50

 Vårt val av intervjuform grundades i två centrala 

faktorer: tidsaspekt och kompetens. Tidsmässigt ansåg vi att semistrukturerade 

intervjuer kräver mindre tid än exempelvis öppna intervjuer. Vidare valde vi 

semistrukturerade intervjuer för att vår egen kompetens gällande såväl öppna 

intervjuer som forskningsfältet var begränsad. En möjlig nackdel med vårt val av 

intervjustruktur är att intervjuerna var så pass strukturerade och formade att de 

försämrade möjligheten för respondenterna att reflektera fritt. En sådan reflektion 

skulle kunna ha värde för studien och vore möjlig att nå genom en mer öppen 

intervjuform. Vi föredrog dock att anpassa intervjuerna efter vår egen förmåga 

samt resonerade att studiens behov av information var större än studiens behov av 

reflektion. 

 

Inför intervjuerna valde vi att fastställa en tid på cirka en timme för varje samtal, 

men vi var ändå flexibla med den avsedda tiden för att kunna anpassa oss efter 

respondenternas arbetsbelastning. Under intervjuerna användes huvudsakligen 

audiovisuellt hjälpmedel, inspelningsutrustning, för att samla in materialet och på 

så sätt kunna fokusera på vad respondenten svarade. Inspelningarna gav oss sedan 

möjlighet att gå tillbaka i materialet och noggrant lyssna igenom och analysera. 

För att spara tid, och för enkelhetens skull, utfördes intervjuerna på redaktionen i 

rum som fanns lediga för tillfället och som det fanns möjlighet att stänga en dörr 

till, något som även Larsson diskuterar. Samtalet bör förläggas till både en lugn 

tidspunkt och avskärmad miljö där intervjun kan genomföras ostört.
51

 

 

Urvalet av de aktörer som blivit intervjuade valdes genom snöbollsselektion. 

Selektionsprocessen utgår från att forskaren finner de aktörer som hen
52

 är 

intresserad av att studera. En version av selektionen är att den första aktören som 

identifieras av forskaren kan definiera fler som ingår i gruppen, något som 
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benämns som första ordningens konstruktioner (det vill säga konstruktioner 

gjorda av de som ingår i forskningsområdet).
53

  

 

Nyhetschefen på redaktionen var den första vi tog kontakt med, dels för att vi 

ansåg att rollen var väsentlig för frågeställningen, dels för att identifiera vilka på 

arbetsplatsen som vore lämpliga att prata med. Då TV4 Halland är en relativt liten 

redaktion valdes endast fyra personer ut för att individuellt delta. Urvalet av 

respondenter gjordes med utgångspunkten att de utvalda skulle generera en 

heterogen bild. Nyhetschefen lotsade oss vidare till redaktören som i sin tur gav 

oss tips på äldre och yngre reportrar. Blandningen som eftersöktes för studien var 

att både män och kvinnor skulle intervjuas samt att det skulle vara personer med 

olika arbetsuppgifter och framför allt personer av olika rang. Resultatet blev fyra 

respondenter med olika befattningar och olika lång erfarenhet på företaget. 

 

4.3 Observation 

Valet av observation gjordes för att det gav oss en möjlighet att på plats iaktta och 

reflektera över hur redaktionens aktörer kommunicerar och samspelar med 

varandra. Observationerna utfördes vid tre förmiddagar under månadsskiftet 

oktober/november år 2012 och gav oss möjlighet att se vilka maktrelationer och 

hierarkier som existerar på redaktionen och hur de interagerar med varandra.  

 

Enligt Philip Lalander sätter etnografer stort värde i att finnas på plats och även 

om det är möjligt att utföra en etnografisk studie med hjälp av enbart intervjuer är 

ändå observation en viktig del.
54

 Trots observationens fördelar kan en studie vara i 

behov av intervjuer för att forskaren exempelvis lättare ska förstå vad hen 

upplever på fältet,
55

 något som kan kallas för triangulering - en kombination av 

olika metoder.  Att använda triangulering kan ge ökad mättnad till en studie.
56

  I 

vårt fall gav det oss en bredare uppfattning kring vad aktörerna gör, men även 

varför de agerar och interagerar på ett visst sätt.  
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I studien har vi bland annat använt oss av observationer som metod. Enligt Mats 

Ekström finns det två olika situationsanpassande tillfällen som observationer kan 

användas i. Den första benämns som experimentellt konstruerad situation, vilken 

utförs genom att forskaren konstruerar en miljö där hen kan studera effekter av 

specifika mekanismer. Den andra situationen som observationerna kan användas i, 

och även den situation som vi utfört vår studie i, är naturlig situation. 

Observationerna utförs då i aktörernas naturliga miljöer.
57

  

 

Frågor om tillträde och anonymitet kan uppstå i relation till valet av observation i 

fältet. Vid val av plats för observation tar Ekström upp tre skilda situationer där de 

kan äga rum: offentliga platser (torg, bibliotek), semioffentliga platser (barer, 

affärer), samt privata platser (arbetsplatser, hemmet).
58

 Det är i den sistnämnda 

sfären som studien utförts då TV4 Halland är en privat domän i den meningen att 

det är en arbetsplats. Som ett resultat blir begreppet anonymitet för oss som 

forskare inte lika betydande i observationen då frågan kring tillträde uppstår innan 

undersökningens start och innebär kontakt med fältet i förväg samt presentation av 

oss som forskare. Den tidiga kontakten med forskningsområdets aktörer gör att vi 

som forskare finns i deras vetskap vilket gör anonymiteten ogenomförbar i stadiet 

med observationen. En negativ aspekt av att befinna sig på fältet är att människor 

kan anpassa sitt beteende om de vet att de blir observerade, vilket då gör att 

situationen inte blir helt naturlig.
59

  

 

Det finns dock fortfarande ett ansvar att vi som forskare ska behålla anonymiteten 

i de intervjuer som genomförts. Tobias Olsson lyfter upp ett av Vetenskapsrådets 

krav om det sekretessbelagda. Som forskare ska det ges anonymitet till de som 

deltagit i studien, så att obehöriga inte kan ta del av dem.
60

 Vi har valt att följa det 

här kravet, och låta våra respondenter förbli anonyma, bland annat för att vi tror 
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det ökar chansen att få ärligare svar om respondenterna kan känna trygghet och 

vet att arbetsgivaren inte kan ta del av vem som sagt vad.  

 

Det finns flera varianter på observationsstudier, till exempel deltagande och passiv 

observation, där de respektive formerna beskriver forskarens grad av delaktighet 

på fältet.
61

 Vi hade gärna använt deltagande observation för att komma så nära 

fältet som möjligt, men med hänsyn till tidsbegränsningen i studien har vi använt 

oss av en mer passiv observationsform. Deltagandet på fältet utfördes genom 

närvaro och spontana frågor, men deltagandet sträckte sig inte till att vi aktivt 

deltog vid gallringen av nyheter. 

 

4.4 Analysmetod 

För att använda intervjuerna på ett effektivt sätt valde vi att använda oss av 

tematisering, något som beskrivs av Tobias Olsson som en utveckling av empirisk 

data till analytiska teman som sammanfattar det empiriska materialet och gör det 

lättare att analysera.
62

 Vi började med att transkribera intervjuerna som 

genomförts och därefter läsa var och en ord för ord. Utifrån det startade vi 

tematiseringsarbetet genom att markera skillnader och likheter mellan texterna. 

Med utgångspunkt i det som markerats kan kategorier skapas med ett 

övergripande ord som beskriver innehållet under kategorin. Exempelvis om tre 

intervjuer antyder en hierarki angående vem som bestämmer vilka nyheter som 

väljs ut kan det hamna under en kategori med benämningen ”Makt”.  

 

För att uppnå klarhet i vår analys har vi använt oss av den hermeneutiska 

självreflektionen. Vårt kulturella bagage kan påverka hur vi tolkar olika fynd i 

studien och därför har det varit viktigt att behålla viss självdistans. Analysarbetet 

har därmed skett genom flera granskningar av materialet, med pauser för tillfällen 

av självreflektion: varför tolkar vi en särskild mening eller observation på ett 

specifikt sätt? 
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5. Presentation och analys av empiriskt material  

Följande beskrivningar och analyser är baserade på de intervjuer och 

observationer som utfördes på redaktionen TV4 Halland hösten 2012.  

 

Under analysarbetets gång uppdagades ett flertal återkommande teman som vi 

kategoriserat. Här följer en sammanställning av respektive kategori samt en 

redogörelse och illustration över hur själva urvalsprocessen går till. 

 

5.1 Urvalsprocess 

Varje morgon inleds den process som av redaktionen kallas sållningsarbetet. 

Dagligen blir redaktionen överöst med nyhetstips av olika slag. Sållningsarbetet 

innebär personalens arbete med gallring av alla nyheter och tips som kommit in 

till redaktionen. Nyheterna når redaktionen på flera olika sätt och sammanfattas av 

respondenterna i kategorier. Av kategorierna har vi funnit två kärnkategorier: 

digitala nyheter samt funna nyheter. Med digitala nyheter menas nyheter som når 

redaktionen genom datorerna, det kan vara information från olika myndigheters 

diarier, tips från privatpersoner och pressmeddelanden med mera. Med ”funna 

nyheter” menas nyheter som når redaktionen genom de anställda. Det kan 

exempelvis vara ämnen eller sakfrågor som reportrarna på något vis tagit del av, 

antingen när de varit ute och arbetat med ett reportage eller när de varit lediga. 

Utöver de två sätten som nyheterna når redaktionen nämner respondenterna även 

att nyheterna kan delas upp i olika nyhetstyper: händelsenyheter, tips, och 

skapade nyheter. Stora händelsenyheter som berör många är självklara vid val av 

nyheter, det kan exempelvis vara en stor brand eller att ett företag varslar många 

anställda etc. Tipsen som når redaktionen är ofta från företag och olika 

myndigheter som vill att redaktionen ska göra ett reportage om dem. De kan även 

komma från privatpersoner som varit med om något och som vill att redaktionen 

ska berätta deras historia. Den tredje nyhetstypen, skapade nyheter, är enligt 

respondenterna vanligare på mindre orter där händelsenyheter inte inträffar lika 

ofta. De skapade nyheterna är nyheter som personalen tar fram själva och som de 

tror är intressanta för publiken. Den här typen av nyhet strävar redaktionen gärna 

efter. Händelsenyheterna är givna vid urvalet men i övrigt vill redaktionen gärna 
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producera egna nyheter i stället för att sända reportage om nyheter som de fått 

genom exempelvis pressmeddelanden. Anledningen är att pressmeddelanden ofta 

är något som skickas ut till många olika medier och redaktioner. Som en av 

medarbetarna på redaktionen uttrycker det: 

 

Det finns ju en kultur i på de flesta redaktioner som tycker att det är lite 

fulare att ta nyheterna som kommer genom datorn. […] Det är inget särskilt, 

inget eget. Det kommer till alla. (Respondent A) 

 

Utifrån intervjuerna och observationerna är det möjligt att lägga fram ett schema 

över hur redaktionen arbetar i urvalet av nyheter. Följande upplägg är inspirerat av 

Barbara Czarniwaskas disposition i ’Den tysta fabriken’, där hon förklarar hur en 

dag ser ut på Tidningarnas Telegrambyrå.
63

  

 

Kl. 04.00 – 10.00 

Ett morgonpass för en videoreporter startar. Skiftet kan beskrivas som en form av 

vaktpass för att ta del av nyheter som kommer in via mail och telefonsamtal. 

Skulle en händelsenyhet inträffa ska dagens videoreporter bedöma huruvida den 

är relevant nog att bli ett reportage. Anses nyheten som en mindre viktig men ändå 

intressant nyhet som kanske bör följas upp görs en anteckning så kan de återgå till 

den senare. Morgonpassets videoreporter är jämförbar med begreppet gatekeeper 

då hen fungerar som en grindvakt för de nyheter som kommer in till redaktionen 

under morgonen. 

 

Videoreportern befinner sig på morgonpasset, som också flätas samman med 

dagpasset, för att ge dagens redaktionspersonal en uppdatering av morgonens 

händelser.  

 

Kl. 08.45 – 17.15 

Dagpasset innefattar nyhetschefen, redaktören och fyra videoreportrar som arbetar 

under dagen. När morgonpassets videoreporter disskuterat morgonens händelser 
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med dagredaktören startar urvalsprocessen för dagens nyheter. 08.45 tar 

dagredaktören del av den nyhetssändning som sänds av TV4, för att senare under 

morgonmötet kunna diskutera positiva respektive negativa åsikter eller om det 

finns möjlighet för uppföljning kring de sända reportagen. Dagredaktören går 

sedan igenom många av de nyheter som kommit in till redaktionen och väljer ut 

de nyheter som verkar mest intressanta eller aktuella och skapar därefter en så 

kallad nyhetslista. Den stora gallringen av nyheter som sker här är därmed baserad 

på en enda person. Dagredaktören tar sedan med sig nyhetslistan till 

morgonmötet. 09.00 startar morgonmötet och redaktionens videoreportrar, 

nyhetschef och dagredaktör infinner sig i ett fikarum i anslutning till redaktionens 

arbetsrum. Mötet genomförs i kombination med frukost samtidigt som de olika 

nyhetsförslagen presenteras. Inledningsvis gör de en överläggning om gårdagens 

reportage med fokus på frågor kring ’hur reportagen var, vem som gjorde vad, om 

något reportage valdes bort, vad kunde gjorts bättre och vad blev bra’. Efter det 

har resterande personal även möjlighet att acceptera eller protestera mot 

nyhetsförslagen samt argumentera för hur ett eventuellt inslag skulle kunna 

utformas. Morgonmötet beskrivs som ett bra tillfälle att få en uppfattning om de 

olika nyheternas nyhetsvärde: 

 

När man bollar upp ett ämne så märker man ganska snabbt om folk går igång 

och börjar diskutera för och emot […] Man blir engagerad. Så redan där kan 

man förstå att det här kommer nog intressera TV- tittarna. (Respondent B) 

 

Det är även vid den här tidpunkten som nyheterna fördelas bland dagens reportrar. 

Det går att identifiera flera variabler som ligger till grund för sållningen som sker 

och vi har kategoriserat de huvudsakliga orsakerna i två grupper: resurser samt 

etik och ansvar som finns att läsa om längre fram (se rubrik 5.4 och 5.6). 

 

 Kl. 14.00 – 22.00 
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Kvällskiftet flätas samman med dagspasset då arbetstiderna överlappar varandra. 

Passet kan enkelt beskrivas som ett kvällspass och innefattar en videoreporter. 

Personen som arbetar under kvällspasset ska utföra i princip samma sysslor som 

under morgonpasset. Det som skiljer de båda passen åt, utöver tidsaspekten, är att 

kvällsreportern får skriva ner anteckningar om nyheter som kan komma att vara 

intressant inför morgondagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Aktörer i urvalsprocessen 

Ett fokus i studien var att ta reda på vilka aktörer som på något vis arbetar med 

urvalet, bidrar till det, eller som har möjlighet att stoppa det urval som gjorts (för 

definition av aktör, se rubrik 3.3). Den första, och mest uppenbara gruppen aktörer 

som identifierats, är personalen på redaktionen, det vill säga chefer och reportrar. 

Det är de som har makten över nyhetsurvalet och fattar beslut om vad som ska bli 

Figur 1. Sammanställning av 

urvalsprocessen på TV4 Halland, baserad 

på intervjuer och observationer. 

Figur 1. Sammanställning av 

urvalsprocessen på TV4 Halland, baserad 

på intervjuer och observationer. 
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nyheter. Den andra gruppen består av olika myndigheter, företag och 

organisationer. Den gruppen bidrar till urvalet genom att huvudsakligen maila 

redaktionen med information från diarier, domar och tips. Förutom anställda och 

myndigheter har vi identifierat ytterligare två grupper: andra medier och 

privatpersoner. Likt myndigheterna bidrar de också med nyheter till urvalet 

genom exempelvis pressmeddelanden, inspiration och tips. Privatpersoner brukar 

vanligtvis ringa, maila eller kontakta redaktionen via sociala medier. Redaktionen 

får även sporadiska besök från privatpersoner.  

 

5.2.1 Maktordning 

All personal på redaktionen har mer eller mindre makt över nyheterna som blir 

utvalda. Vi har kartlagt redaktionens hierarki och kan urskilja två 

gatekeepinggrupper. Den första gruppen, som vi valt att kalla Gatekeepers över 

urval (se figur 2), innefattar de aktörer som påverkar urvalet av nyheterna: 

reportrar, dagredaktören och nyhetschefen, som alla finns på redaktionen. 

Reportrarna har ingen större makt gällande vad som ska bli en nyhet, däremot har 

de tillfällen att ge förslag och argumentera kring möjliga nyhetsämnen. Det kan 

till exempel vara sådant de hört eller på annat sätt tagit del av och som de tror kan 

ligga i allmänhetens intresse. Dagredaktören är den som står över reportrarna i 

hierarkin och bestämmer vilka nyheter som ska bli reportage. Det är även hen som 

sätter samman en lista av vad sändningarna ska innehålla, samt har näst sista ordet 

vid morgonmötet när reportagen blir fastställda. Slutligen kommer nyhetschefen, 

som står precis ovanför redaktören och har makt att styra och säga nej till en nyhet 

som bestämts av de övriga på redaktionen. Utöver det fungerar hen som en 

arbetsledare, ett ansvar som delas med dagredaktören. Den här gruppen påverkar 

urvalet i den mån att de i första hand gallrar ut vad de anser vara bra, och 

potentiella, eller dåliga nyheter.  
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Nästa grupp, som vi kallat Gatekeepers över sändning (se figur 3), består av de 

som ansvarar för sändningen och har makt att stoppa en nyhet innan den sänds. 

Gruppen omfattas av dagredaktör, nyhetschef, sändningsredaktör och ansvarig 

utgivare. Sändningsredaktören, som befinner sig i Malmö, tar emot nyheterna 

som skickas in av de olika lokala TV- kanalerna och kontrollgranskar dem en sista 

gång. Där har hen möjlighet att ge sitt utlåtande om nyheten är opassande. Det kan 

exempelvis vara en nyhet som innehåller rasistiska uttalanden eller bilder på 

personer med skyddad identitet med mera. Längst upp i den hierarkin står 

ansvarig programutgivare som ansvarar för att sändningsmaterialet inte bryter 

mot utgivningslagar eller etiska riktlinjer: 

 

Rent formellt är det [nyhetschefen] som har sista ordet om vi ska sända 

nånting eller inte [...] sen finns det en nivå till och det är ansvarigutgivare-

frågor. [Ansvarig utgivare] kan gå in och stoppa saker för att [hen] anser att 

det här kan få juridiska konsekvenser [...] att det bryter mot spelreglerna för 

radio och TV. (Respondent C) 

 

De olika grupperna kan dels ses som enskilda hierarkier, dels som två grupper i 

hierarki till varandra kring nyhetsurvalet.  

 

 

Figur 2. Illustration över maktordningen bland 

urvalsgatekeepers på TV4 Halland 
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5.3 ”Anna 35” 

Valet av nyheter är inget som sker slumpmässigt. Det finns kriterier som 

redaktionen strävar efter att alltid ha i åtanke. Först och främst ska de utgå från en 

framtagen målgrupp som döpts till ”Anna 35”. Samtliga respondenter har förklarat 

att den fiktiva ”Anna 35” representerar lokalbefolkningen. Respondenterna 

beskriver ”Anna 35” som en kvinna i ett förhållande, hon har barn och kanske 

hund. Hon arbetar inom exempelvis vården eller på en förskola och har dessutom 

ett brett intresseområde. När aktörerna väljer ut nyheterna ska innehållet vara 

intressant och anpassat för ”Anna 35”. Hon beskrivs som en mall för att hjälpa 

redaktionens personal när de värderar de olika nyheterna och hennes intresse för 

innehållet kan vara avgörande vid nyhetsurvalet: 

 

Har man två nyheter och den ena anses mer intressant för vår målgrupp då 

ska jag välja den framför den andra. (Respondent C) 

 

Förutom ”Anna 35” är uttrycket ”Bra TV” ofta återkommande. Med ”Bra TV” 

avses att det är viktigt att nyheterna har potential att vara visuellt attraktiva:  

 

Figur 3. Illustration av maktordning 

en bland sändningens gatekeepers 



 
 
 
 
 

29 
 

Vi prioriterar såklart sånt som vi tror kan vara bra TV. Men det måste ju vara 

relevant för många […] det måste ju beröra många tittare och det måste ju 

vara en nyhet på något sätt. (Respondent B) 

 

Om det är två likvärdiga saker och bilderna kan bli bättre på den ena, då 

väljer man ju den. (Respondent A) 

 

Bra nyheter kan därmed bli bortprioriterade för att de inte kan generera tillräckligt 

bra bilder eller för att det antas att ”Anna 35” inte skulle gilla nyheten.  

 

Samtliga respondenter nämner under intervjutillfällena att det läggs stor vikt vid 

att en nyhet ska ha potential till bra bilder och generera ”Bra TV”. Frågan kring en 

nyhets bildpotential är dock inget som diskuterades under morgonmötet utan 

något som varje redaktionsarbetare antas veta.  

 

5.6 Samhällsansvar 

Som nyhetsmedium har TV4 Halland ett brett samhällsansvar. Enligt redaktionen 

är de den enda mediekanalen som sänder över, och vänder sig till, hela Halland. 

 

Vi har ett stort ansvar […] det är ju vi som sätter agendan, det är vi som 

väljer vad folk ska få se. Vad tycker vi är viktigt och värdefullt att lyfta upp 

och skildra i TV- inslag och sen föra hem till dig. (Respondent B) 

 

Samhällsansvaret handlar dels om att förse publiken med information om vad som 

sker i länet, dels att lyfta publikens åsikter gällande olika frågor. TV4 Halland 

strävar efter att berätta om exempelvis kommande politiska beslut, på så vis får 

publiken en möjlighet att protestera och göra sig hörda innan besluten fattats. 

 

Många inslag vi har gjort har skapat en politisk vändning. (Respondent D) 

 

 

5.4 Övriga variabler som påverkar urvalet 

Att ekonomi är en framträdande variabel framgår tydligt, exempelvis i form av 
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personalstyrka. Samtliga respondenter nämner personalstyrkan som en viktig och 

påverkande resurs som styr dels hur många och dels vilka nyheter som väljs ut.  

 

Idag var vi en man kort på nyhetsmötet: en sjuk, [...] då får man tänka om. 

Vi skulle ju, som idag till exempel, kunnat göra en nyhet till men på grund 

av resurser så blev det en mindre. (Respondent A) 

 

Vid personalbrist på grund av exempelvis sjukdom kan nyheter som kräver två reportrar 

komma att prioriteras bort. Utöver redaktionens bemanning ses reportagens omfattning 

som en påverkande faktor. Stora invecklade reportage kan väljas bort just för att de är för 

stora. Alternativt kan de delas upp på flera sändningar för att på så vis anpassas till den 

tidsbegränsning som finns. Reportagen, och därmed även redaktionen, är begränsad av 

sändningarnas längd som enligt respondenterna brukar vara i några minuter: 

 

Vår längsta sändning är fyra minuter. Det innebär att längden på ett 

reportage är en och en halv minut ungefär. Om vi har ett reportage som är 

riktigt invecklat, med lång och krånglig historia, så kan vi bli tvugna att välja 

bort det för att vi inte kan förklara det på ett vettigt sätt. Eller så får vi dela 

upp det på två eller tre delar för att kunna berätta allt för vi har inte den 

tiden. (Respondent C) 

 

Det är dock en viktig aspekt att ha i åtanke att alla reportrarna på TV4 Halland är 

videoreportrar. Det innebär att de är mångsysslare och agerar både som journalister, 

kameramän och redigerare. Det leder till en effektivisering av nyhetsreportagens 

producering då reportern kan göra desto fler nyheter själv.  

 

Ytterligare ett element som anges påverka urvalsprocessen, som också har 

koppling till ekonomi, är teknik. Tekniken kan upplevas som en möjlighet eller 

begränsande faktor. Redaktionen framhåller till exempel fördelarna med att de har 

övergått till att använda sig av helt digital teknik; de upplever färre skador och 

högre kvalité på inslagen. Innan den digitala tekniken kunde inslagen under 

vintertid drabbas av skador genom att banden gick sönder eller tog skada av kyla. 

På grund av det kunde reportage ibland behöva göras om. Något som sker i 
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betydligt mindre utsträckning med den nyare, digitala tekniken.  Som en av 

respondenterna formulerar det: 

 

Det var mer en teknikstress då. Nu när det är digitalt är allting väldigt enkelt. 

(Respondent D) 

 

Den digitala tekniken ger inte enbart en förbättring i form av tåligare utrustning. 

Den ger även en möjlighet att snabbare kunna föra över det inspelade materialet 

till en dator och gör det möjligt för personalen att snabbt påbörja redigeringen av 

olika reportage. Utvecklingen av tekniken har möjliggjort en effektivisering som 

gör att många delar inom skapandet av nyhetsinslag kan genomföras snabbare. 

Det leder i sin tur till att flera idéer till potentiella reportage kan tas i åtanke då det 

går att göra flera inslag per dag, som sedan kan sparas och sändas vid senare 

tillfälle.  

 

6. Sammanfattning och slutdiskussion 

I den här studien har vi, genom semistrukturerade intervjuer och observationer 

undersökt hur urvalsprocessen av lokala nyheter på TV4 Halland går till. Vidare 

har vi undersökt vilka aktörer, metoder och andra variabler som medverkar till att 

styra urvalet av nyheter som sker på redaktionen. Begreppet ’gatekeeping’ har 

haft en central del i studien och vi har använt oss av Dan Berkowitz tankar om att 

fenomenets innebörd förändrats och inkluderar många olika variabler i stället för 

en enda aktör.
64

 I kapitel 3.3 tog vi upp hur Dan Berkowitz identifierat en rad 

olika variabler som alla kan fångas upp med begreppet ’gatekeeping’ för att 

beskriva hur det går till när en nyhet väljs ut och varför. I likhet med Berkowitz 

pekar även vår studie av TV4 Halland på att ’gatekeeping’ kan beskrivas som en 

kollektiv process som inkluderar såväl flera personer som flera olika variabler. 

Genom vår studie fann vi stöd för vad Berkowitz diskuterat: att fenomenet 

gatekeeping i relation till samtida nyhetsurval kan förstås i relation till minst fyra 

huvudsakliga variabler som hjälper eller stjälper vid nyhetsurvalet. Variablerna 

innebär att gatekeeping skall förstås som en kollektiv process och att nyheten ska 
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godkännas gemensamt av redaktionen, som baserar sina åsikter kring nyheten 

genom de övriga variablerna, det vill säga att nyheten är intressant och 

lättförståelig för tittarna samt att den är visuellt intressant och att den inte 

överskrider redaktionens resursbegränsningar.
65

 Även om våra resultat kunnat 

liknas vid Berkowitz beskrivning av gatekeeping, i den mån att flera personer och 

andra variabler kan påverka nyhetsurvalet, har vi kunnat finna en hierarki kring 

vem som har slutordet i urvalet. Analysen av intervjumaterialet indikerar att 

reportrarna står längst ner i ledet, men ändå har möjlighet att lägga fram förslag på 

nyheter de vill ska göras. Näst överst i hierarkin står redaktören. Ovanför hen 

finner vi nyhetschefen som har slutordet. En hierarki över sändningsbesluten blev 

också tydlig, där en sändningsredaktör stod strax under ansvarig utgivare som 

hade sista möjlighet för yttrande vid färdigt sändningsmaterial. Likväl har 

regelverk en ständig påverkan av material som får sändas i TV, och därmed vad 

som väljs ut under urvalsprocessen.  

 

En påverkande faktor som respondenterna lyft fram är ekonomi, med stort fokus 

på personalstyrkan. En begränsad personalstyrka innebär direkt en begränsad 

förmåga att producera nyheterna, vilken i sin tur innebär ett begränsat urval. Det 

journalistiska arbetet har dock utvecklats. Redaktionspersonal har ofta bredare 

kompetens nu vilket innebär att även om personalstyrkan är begränsad så kan en 

ensam person utföra flera olika arbetsuppgifter. Här kan en jämförelse göras med 

begreppet multireporter, som Nygren använder för att beskriva en förändring i det 

journalistiska arbetet på en redaktion. Multireportrar ska, precis som 

videoreportrar, utföra olika moment i det redaktionella arbetet och kunna arbeta i 

flera olika medier samtidigt – kunna skriva för en tidning eller webben, ta fram 

material till radio- eller TV-inslag, agera fotograf eller redigera och färdigställa 

material för tidningar och inslag som sänds.
66

 Dock lyfter intervjuer från Nygrens 

studie en viktig aspekt: att även om allt fler anser att journalister kommer fungera 
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som multireportrar tror Nygrens respondenter inte att multikompetensen kommer 

göra journalistiken bättre eller öka kreativiteten.
67

  

 

Ytterligare två viktiga faktorer vid nyhetsurvalet som respondenterna lyft fram är 

”Anna 35”, den tänkta målgruppen TV4 Halland ständigt arbetar utifrån, och ”Bra 

TV”, som står för en beskrivning av att nyhetssändningarna måste vara visuellt 

intressanta att ta del av.  Det stämmer delvis överens med en liknande 

undersökning gjord av William T. Kaufhold där studien är baserad på 

nyhetsproducenternas önskan att attrahera unga tittare. Kaufholds undersökning 

lyfter fram att nyhetsproducenterna sätter högre produktionskrav, så som 

användingen av grafik, musik och kamerarörelser, på nyhetsinslagen för att göra 

det visuellt intressant och locka de unga tittarna.
68

 Likheten som kan dras till 

redaktionsarbetet på TV4 Halland är arbetet med att fånga en tänkt målgrupp 

genom visuellt intressanta bilder. I koppling till ”Bra TV” är det nödvändigt att ha 

i åtanke att olika antaganden också fungerar som en variabel vid urvalet. 

Redaktionen gör exempelvis ett antagande gällande ”Bra TV” då personalen antar 

vad deras målgrupp tycker är visuellt intressant.  

 

Avslutningsvis vill vi genom några få ytterligare exempel peka på begreppet 

’gatekeepings’ fortsatta relevans i en tid då forskare som till exempel Nygren
69

 

hävdar att journalisters roll som ’gatekeepers’ blivit svagare och alltmer 

irrelevant. Utöver de argument som lagts fram är det även nödvändigt att 

diskutera det eventuella behovet av gatekeepers och hur sådana ’behov’ uppstått 

eller skapats i relation till olika nya internetbaserade verksamheter, inkluderade 

allt från tidningars webbupplagor och webbsidor till bloggar och sociala 

gemenskaper som till exempel Facebook. Ett exempel är företaget Interaktiv 

Säkerhet, som bildades år 2006 med uppgift att fungera som just ’grindvakter’ 

eller ’gatekeepers’ i relation till sajters kommentatorsfält på nätet.
70

 Interaktiv 

Säkerhet bevakar material som genereras av användare och skriver på sin hemsida 
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att: ”Bristande kontroll av användargenererat material kan leda till juridiska, 

ekonomiska och moraliska problem”.
71

 En jämförelse skulle här kunna dras 

mellan Interaktiv Säkerhet och journalister som arbetar på TV4 Halland. Båda 

utför liknande arbete i den mån att de kan, och måste/bör  redigera bort opassande 

innehåll. I journalisternas fall kan exempelvis nyhetsförslag med tveksamt 

innehåll väljas bort eller redigeras. Interaktiv Säkerhet kan redigera eller ta bort 

kommentarer som anses bryta mot lag. Ett exempel på  vad som kan ske om ett 

företag inte sköter sin uppgift som grindvakt i ett kommentatorsfält har vi nyligen 

fått erfara i form av den senaste tidens skolupplopp i Göteborg. Efter att flera 

personer hängts ut genom bland annat kränkande kommentarer i det sociala 

bildmediet Instagram startade skolupploppen på två gymnasieskolor i Göteborg.
72 

Enligt lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor är den som tillhandahåller 

tjänsten skyldig att radera bland annat kränkande innehåll och innehåll som kan 

ses som hets mot folkgrupp med mera.
73

 I det här fallet har Instagram misslyckats 

med sin uppgift som gatekeeper över kommentarerna, något som resulterade i 

upplopp och att skolorna på grund av säkerhetsrisker fick hålla stängt en dag.
74

  

 

6.1 Fortsatta studier 

Det är vår förhoppning att studien kan fungera som underlag och uppmuntran till 

fortsatta studier inom delar av området som vår studie berör, eller inom ett nytt 

område. Även om studien i första hand kanske är mest intressant för Hallands 

invånare kan den även vara användbar vid liknande, framtida studier. Den kan 

exempelvis visa sig behjälplig vid komparativ analys av andra lokala TV- 

stationer eller andra typer av nyhetsproduktion. Utökad eller vidare forskning, 

inom samma tema, skulle kunna belysa andra TV- stationer. Förslagsvis skulle en 

jämförelse kunna göras mellan en av TV4:s lokalstationer och en av SVT:s lokala 

stationer. Det blir då möjligt att göra en jämförelse av arbetsmönstret mellan en 

kommersiell- och en public service-inriktad TV- station.  Med vår uppsats som 
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utgångspunkt skulle det även vara möjligt med jämförelser mellan andra lokala 

TV4- stationer för att se om urvalsprocessen skiljer sig geografiskt.  

 

Vi hoppas att vi genom vår studie påvisat att begreppen ’gatekeeping’ och 

’gatekeeper’ är användbara för att förstå och beskriva hur det går till vid 

redaktionsarbeten. Det finns fortfarande redaktioner inom press, radio, TV och 

nyhetsbyråer där människor professionellt arbetar med att välja, producera och 

sprida något som kallas ’nyheter’.    
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Intervjufrågor 

 

Urval: 

♦ Var kommer nyheterna ifrån? 

 

♦ Varför prioriteras vissa nyheter? 

 ◊ Hur beslutas vilken/vilka nyheter som prioriteras? 

 

♦ Finns det riktlinjer för vilken typ av nyheter som inte får sändas? 

 ◊ Vilka är dessa riktlinjer? 

 

♦ Vilka resurser styr valet av nyheter? 

 

♦ Finns det någon/några som har sista ordet kring urvalet?  

 

Interaktion: 

♦ Finns det någon interaktion mellan TV4 Halland och Hallands invånare? 

 

♦ Finns det någon interaktion mellan TV4 Halland och eventuella intressenter så som 

organisationer, myndigheter eller företag etc.?  

 ◊ Hur ser interaktionen ut? 

 

♦ Hur fungerar interaktionen mellan TV4 Halland och TV4 Stockholm/ Nyhetsbolaget/ 

TV4- Gruppen? 

◊ Vilka krav och förväntningar finns på TV4 Halland från TV4 Halland och 

TV4 Stockholm/Nyhetsbolaget/TV4 Gruppen? 

 

♦ Hur viktigt är TV4 Halland för Halland/Halmstad? 

 ◊ Vilket ansvar finns gentemot Halmstad och övriga Halland? 

 

♦ Hur ser du på din roll och ditt ansvar, gentemot samhället, inom nyhetsskapandet?  

Bilaga 1 


