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Abstract 

 

Vi har gjort en kvantitativ undersökning som visar hur experter används i tv-nyheterna. Hur 

presenteras experterna, var kommer de ifrån och vilka representerar de? Vi har även undersökt 

hur läng tid experten får prata och om programmens användning av experter skiljer sig åt 

beroende på nyhetens ämne. Utgångspunkten har varit hur mycket information man som tittare 

får om experterna, utan att veta något om deras egentliga kunskapsinnehav eller person. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka vilken sorts personer som medierna konstruerar till experter.   
Programmen vi har undersökt är Rapport, Aktuellt och Tv4-nyheternas huvudsändningar. Vi 

valde ut vecka 46 år 2001 och samma vecka 2011. I undersökningen har vi även analyserat 

eventuella skillnader mellan de olika programmen.  Totalt undersöktes 41 nyhetssändningar 

vilket genererade 104 experter. Dessa analyserades utifrån 18 olika variabler, exempelvis 

uppskattad ålder, kön, och presentation.  Vi har i analysen utgått från olika teorier om mediernas 

konstruktion av experter, expertrollen historiskt sett och journalistikens olika faser.  

Undersökningens resultat stödjer tidigare forskning som menar att den typiske experten är en 

man i medelåldern. Männen är överrepresenterade i antal. Då kvinnor förekommer är de oftast 

yngre än männen. Nyhetsprogrammen i vår undersökning gav för det mesta tittaren information 

om varför en expert fick agera expert, till exempel genom titlar, information om vem denne 

representerade och dylikt.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Aktuellt, expert, Rapport, social konstruktion, Sveriges Television Tv-expert, Tv4-

nyheterna 
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1 Inledning 

Experten intog tv-rutan med titeln ”kärnkraftsexpert”. Det var en kväll i slutet av september och tv-

nyheterna rullade fram på skärmen. Tanken slog oss, vilka är egentligen alla dessa experter? Hur 

kommer det sig att vi som tittare antas känna tillit till experter som vi egentligen inte vet någonting 

om? Varje dag framträder det personer i tv-nyheterna som får kommentera händelser, och vi som 

tittar har ingen aning om personens egentliga expertis. Som en enskild person är det, även i dagens 

moderna informationssamhälle, en omöjlighet att själv kontrollera vilkens sorts kunskap alla tv-

experter egentligen besitter. I slutändan handlar det om relationen till medierna - ett underförstått 

antagande om att tittarna mer eller mindre får lita på att de vet vad de gör. Med tanke på tv-formatet, 

och dess begränsningar i tid och utrymme, kan man kanske inte begära att få se ett CV eller en 

komplett biografi över experternas kunskaper och bakgrund. Men nog skulle medierna, i detta fall tv-

nyheterna, kunna bli tydligare med vilka människor de lyfter fram som experter?  

I denna uppsats har vi gjort en kvantitativ studie där vi har undersökt detta. Vi har valt benämningen 

expert eftersom det gör det lättare för oss att se vilken tredje part som får kommentera ett fenomen, 

utan att vara personligt inblandad. Vi har undersökt hur ofta experter får kommentera tv-nyheter, och 

hur de presenteras, muntligt och i text. Utifrån den informationen har vi även haft ambitionen att 

kategorisera in experterna efter yrkesgrupp, och huruvida de är interna eller externa. Vi har undersökt 

fördelningen mellan män och kvinnor, deras uppskattade ålder och även hur mycket tid de får ta 

tillvara på. Vi har även noterat vilka ämnen som inslagen handlar om. Allt detta för att 

förhoppningsvis nå en förståelse kring hur tv-nyheterna använder och, i och med detta, konstruerar 

den moderna tv-experten.  

        De nyhetsprogram som vi har undersökt är huvudsändningarna hos Tv4-nyheterna, Aktuellt och 

Rapport. Vi har sett på sändningar från en vecka 2011 och en vecka 2001, för att kunna jämföra och 

se om det har skett några förändringar över tid. 

 

I uppsatsens bakgrundsdel ges en översikt av hur experter har använts genom tiderna. Här beskrivs 

också journalistikens olika faser. Under teoridelen kommer vi att ta upp relevant forskning kring 

experter. I uppsatsens analysdel återfinns grafik som ger svar på våra frågeställningar. Slutligen löper 

en avslutande diskussion där vi reflekterar över expertens roll i tv-rutan och hur framtiden kan tänkas 

se ut. 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte  

Vår avsikt med uppsatsen är att se på vilket sätt experter konstrueras i tv-nyheterna under veckan 46 

2001 och samma vecka 2011. Syftet med att ha två undersökningsveckor från olika år var att vi ville 

se om och i sådana fall vilka förändringar som skett över tid.  

       Huruvida experterna verkligen sitter på adekvat och tillräcklig kunskap för att göra dessa till 

“experter” framgår inte av vår undersökning. Vi har enbart sett på mediernas konstruktion av 

experterna, samt vissa egenskaper hos dessa, såsom kön och uppskattad ålder.  

      Vi har tagit till oss så mycket information som krävts för att avgöra att personen faller under vår 

definition av expert, det vill säga oberoende i relation till nyheten, samt avgöra ämnet för inslagen.  

 

2.2 Frågeställningar 

Vi vill ge en bild av tv-nyheternas användning och konstruktion av experter/experter genom att 

besvara följande frågor: 

- Hur presenteras experten? Det vill säga, hur mycket information om experten i egenskap av expert 

får tittaren? 

- Vem får agera expert, det vill säga är det en man eller kvinna, vilken uppskattad ålder har denne 

och varifrån kommer experten? 

- Hur mycket tid får experten förfoga över? 

- Vilka skillnader finns mellan olika typer av nyheter?  

- Används experter på olika sätt beroende på vilken kanal de förekommer i? 

- Hur skiljer sig användandet av experter över tid? 

 

2.3 Definition av expert  

Enligt Nationalencyklopedin definieras en expert som ” en person som vet speciellt mycket om 

något, som är en specialist.” Experten, som vi ser det, är en slags oberoende part som inte är 

inblandad i själva nyheten, vi menar alltså att det är skillnad på en expertröst och en källa. Om ett 

inslag exempelvis baseras på en nypublicerad rapport och det förekommer en intervju med forskaren 

bakom rapporten betraktar vi inte denna som en giltig expert i vår undersökning. Detta eftersom 
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forskaren är inblandad i själva nyheten och därmed ”beroende” i inslaget.  

      Vi har också använt oss av begreppen interna och externa experter. De interna experterna är 

de som är en del av nyhetsredaktioner och som exempelvis får framträda med titeln ”politisk 

expert”, de interna experterna är dock inte anställda som experter av kanalerna utan får bara 

agera som det. De externa experterna är alla de övriga, de som inte på något vis är kopplade till 

redaktionen. 

 

2.4 Definition av presentation av experten 

Vi har delat in presentationen av experterna i olika kategorier. Dels undersökte vi hur och om 

experten presenterades muntligt av reportern eller av nyhetsuppläsaren. Sen undersökte vi hur 

experten presenterades i text, det vill säga: vad berättar namnskylten för publiken. Dessa två 

kategorier slog vi i resultatdelen ihop, för att få ett enhetligt resultat. 

Vi delade in presentationen i tre alternativ. 

1) “Presenteras enbart som „expert‟”. Exempel, ”Hans-Åke Berglund, kärnkraftsexpert.” 

Publiken får här information om att personen är expert, men ingen vidare förklaring varför denne 

skulle antas vara det.  

2) “Ytterligare förklaring ges”. Exempel: ”Hans-Åke Berglund, professor i kärnfysik vid 

Uppsala universitet”. Eftersom det här framgår tydligt var experten kommer ifrån, och titeln 

antyder att personen besitter viss kunskap, får publiken viss information om varför personen får 

agera expert.  

3) “Ingen presentation”. I det sista alternativet ges experten ingen presentation i rollen som 

expert. I vissa fall förekom exempelvis bara en presentation av expertens förnamn, detta var 

vanligt då de interna experterna förekom i studiomiljö. Exempelvis: ”Ja du Leif, vad händer 

egentligen?”. Ett annat exempel på när en expert hamnade under denna kategori var en person 

som fick agera som expert men fick titeln ”Maher, regissör”. Inslaget var från 2001 och handlade 

om en rättegång i Kairo där flertalet män dömdes till fängelse för omoraliskt sexuellt beteende. 

Regissören fick bland annat uttala sig om vad domen egentligen handlade om och om synen på 

homosexuella.  

 

2.5 Definition av begreppen övrigt och oklart 

I vår undersökning finns det fall där begreppen ”oklart” eller ”övrigt” förekommer. Detta syns i 
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diagrammen Figur 12,13 och 14 som visade vem experten representerade de båda 

undersökningsveckorna 2001 och 2011. Ibland var det oklart vem experten representerade och ibland 

representerade den också någon annan än de alternativ som vi hade med i vår undersökning. Här har 

vi slagit ihop oklart och övrigt och låtit dem verka i samma grupp.  

 

2.6 Definition av ålderskategorierna 

Man bör ha i åtanke att definitionen på expertens ålder endast är uppskattad, vi har alltså inte någon 

reell siffra på vilken ålder experten hade, utan vi har utgått från vår egen uppfattning. Detta 

överensstämmer med den vanliga tittarens upplevelse, de vet inte heller den exakta åldern utan får 

göra en egen bedömning.  

 

2.7 Definition av hårda och mjuka nyheter 

I undersökningen har vi tittat på vilka ämnen som experterna får kommentera. För enkelhetens skull 

har vi delat in de olika ämnena i två grupper, hårda och mjuka nyheter. Hårda nyheter innefattar de 

inslag som handlar om ekonomi, migration/immigration, politik, kriminal, utveckling- och bistånd, 

terrorism, krig- och väpnad konflikt, sport, arbetsmarknad, energi, IT och juridik. Mjuka nyheter är de 

som handlar om sociala frågor (vård-, handikapp-, äldre-, individ- och familjeomsorg), kultur, bostad, 

sjukvård och hälsa.  

       Vi har försökt att i stora drag definiera det dominerade ämnet för inslaget, men i vissa fall har det 

vara problematiskt att urskilja. Ett inslag från exempelvis ett krigsdrabbat område som handlar om att 

sjukvården är bristfällig, skulle både kunna vara en hård och en mjuk nyhet. I dessa fall har vi varit 

tvungna att göra våra egna tolkningar och funderat över vad som är själva nyheten i inslaget. Men för 

att vara på den säkra sidan har vi även en kategori som kallas ‟obestämt‟. Här hamnade alla de inslag 

som inte rörde något av ämnena som tillhörde mjuka och hårda nyheter.  

 

2.8 Problematik 

Vi har upplevt en viss problematik vad gäller experternas relation till inslaget. Med andra ord har det 

ibland varit svårt att förstå vem som kom med nyheten. I vissa fall har vi misstänkt att experten själv 

är den som är initiativtagare till inslaget, vilket skulle påverka dess objektivitet och dess roll som 

expert. I de fall där expertens inblandning varit otydlig har vi oftare friat än fällt, alltså har inslaget 

fått vara med i undersökningen de gånger då vi i varit osäkra på expertens inblandning.  
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       Ett annat problem som vi noterade då vi genomförde undersökningen var att vi borde skapat 

variabelvärden för de olika yrkena och de olika ämnena kontinuerligt under undersökningens gång. 

Att vi inte gjorde detta medförde att många placerades in under oklart och övrigt. 

 

2.9 Avgränsningar 

På grund av undersökningens tidsram valde vi att avgränsa oss till de tre olika nyhetsprogrammens 

huvudsändningar. Vi valde också att göra en avgränsning på tidsperioden vi undersökte. Resultatet 

blev att vi undersökte en vecka 2001 och en vecka 2011. Vi motiverar vårt val av årtal utifrån det 

faktum att vi hade en ambition att kunna jämföra resultat som representerade olika år.Vi ville ha en 

vecka 2011 och en vecka tio år tidigare, 2001. Att det blev just vecka 46 som blev den undersökta 

veckan båda åren är en ren tillfällighet. Vecka 46 var nämligen den vecka som just varit då vi 

startade vår undersökning, detta gjorde det möjligt för oss att ta del av nyhetsprogrammen direkt via 

webben. Den undersökta vecka 46 år 2001 tog vi del av via Kungliga bibliotekets resurser.  

       Till en början hade vi en tanke om att enbart undersökta nyhetsinslagen från måndag till fredag, 

men eftersom vi ville ha fler analysenheter till vår undersökning valde vi att utöka underlaget genom 

att undersöka programmen med start måndag och slut söndag.  

 

3 Bakgrund 

Expertens roll i tv-nyheterna har förändrats sedan tv:s födelse fram till i dag. Detta har främst 

präglats av de olika journalistiska faserna som har gått från att vara speglande och sakliga till att bli 

mer analyserande.  

 

3.1 Expertrollens historiska faser  

Under 20- till 40-talet var det relativt få nyheter som innehöll intervjuer och när intervjuer väl 

förekom var det ofta experter som fick kommentera och beskriva verkligheten.1 Aktuellt var det 

första tv-sända nyhetsprogrammet och hade premiär hösten 1958.2 Perioden som löpte efter tv-

nyheternas ingång i etern kännetecknades av ett speglingsideal. Journalisterna förde en rapportering 

                                                           
1  Djerf-Pierre, M & Weibull, L. “Spegla, granska, tolka, Spegla, granska, tolka: aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV under 1990-talet”.  
(Stockholm: Prisma förlag, 2001): 375. 
2http://svtplay.se/v/1392904/oppet_arkiv/ur_forsta_aktuellt__bengt_bedrup_pa_oscarsteatern?cb,a1364145,1,f,103127/pb,a1364142,1,f,103
127/pl,v,,1392909/sb,k103107,1,f,103127 

http://svtplay.se/v/1392904/oppet_arkiv/ur_forsta_aktuellt__bengt_bedrup_pa_oscarsteatern?cb,a1364145,1,f,103127/pb,a1364142,1,f,103127/pl,v,,1392909/sb,k103107,1,f,103127
http://svtplay.se/v/1392904/oppet_arkiv/ur_forsta_aktuellt__bengt_bedrup_pa_oscarsteatern?cb,a1364145,1,f,103127/pb,a1364142,1,f,103127/pl,v,,1392909/sb,k103107,1,f,103127


10 
 

som skulle vara saklig och opartisk. Man återgav exakta referat3 och det var vanligt att experter och 

representanter för myndigheter intervjuades.4 Under 50-talet byggdes de kommenterande nyheterna 

upp som en slags krönika. Man berättade sakligt vem som hade sagt vad och vad som hade hänt.5  

Under 60-talet fick ett granskningsidealet större betydelse. Journalisterna ville vara samhällskritiska 

och de var inte längre rädda för att ta konflikter.6 Under andra hälften av 60-talet och framåt 

debatterades nyhetsprogrammens form livligt. Det fördes en diskussion kring hur förhållandet mellan 

nyhetskommentarer och faktanyheter skulle se ut. En del menade att det var väsentligt att skilja på 

kommentar och fakta, andra menade att det var irrelevant. I en proposition som regeringen skapade år 

1966 menade man att det var väsentligt att skilja på fakta och kommentar. Nyhetsprogrammen skulle 

enbart innehålla rena fakta medan andra program kunde vara mer analyserande och innehålla 

kommentarer. Samma höst delades Aktuellt upp i två delar där den första delen rubricerades 

“Nyheter” och den andra delen kallades “Aktuellt”. Ett år senare gjordes ytterligare en förändring, de 

två olika delarna lades på olika programtid. Tittarna var dock inte sena med att visa sin negativa 

respons på den nya förändringen. Resultatet blev att Aktuellt till sist blev ett integrerat 

nyhetsprogram, samtidigt smiddes det nya planer bakom kulisserna, en ny kanal skulle startas.7 År 

1969 fanns det sju olika nyhetssändningar i TV1 och TV2. Ett av dem var Rapport som startat i 

december samma år.8  

       I mitten på 1980-talet fick tolkningar av nyheter större betydelse. Journalisterna drevs nu av 

en önskan att engagera och beröra sin publik. Objektivitetsidealet ifrågasattes, opartiskhet sågs 

som någonting som gynnade samhällets makthavare. Det fanns inte länge en tro på att det fanns 

en objektiv sanning.
9
 Perioden under 80-talet liknade till stor del 60-talets granskningsideal. 

Fortfarande dominerade experter som var företrädare för organisationer, ekonomi och politik.
10

  

      Från 1990-talet och framåt har användandet av experter i medierna ökat. Detta beror dels på 

ett ökat kommersiellt tryck och marknadskonkurrens men också på att det politiska klimatet har 

förändrats. Experterna har delvis fått en ny roll då de i mindre utsträckning än förr får presentera 

resultat från sin egen forskning. Istället agerar de experter och kommenterar händelser som sker 

utanför den akademiska världen. Kortfattat kan man säga att journalisterna blev hårdare i sin 

                                                           
3 Djerf-Pierre, M & Weibull, L: 360 
4 Djerf-Pierre, M & Weibull, L.: 375  
5 Ibid., 348 
6 Ibid., 360 
7 Ibid., 213 
8 Ibid., 217 
9 Ibid., 361 
10 Ibid., 375 
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granskning av politikerna, och politikerna blev i sin tur mer medietränade. Journalisterna har 

börjat fokusera på de processer som leder fram till politiska beslut, det vill säga taktiker och 

strategier som politikerna använder sig av. I brist på förstahandskällor tar man in experter som 

får agera tolkare av processerna.
11

  

 

4 Teori 

Vår undersökning lutar sig mot tidigare forskning och teorier som finns vad gäller mediernas 

konstruktion av experter och expertkunskap.  

 

4.1 Journalister agerar experter 

Att det sedan 1990-talet och framåt har det blivit vanligare att journalister själva agerar som experter 

är en tes som flera medieforskare accepterar. Monika Djerf-Pierre menar att journalistiken nu är mer 

inriktad på att engagera sin publik där journalisterna själva är mer synliga än tidigare. Tidigare fanns 

en trend av att strikt redovisa nyheter medan det i dag finns en större medvetenhet kring nyhetens 

upplägg och dramaturgi. Att journalister själva agerar experter är ett tecken på denna medvetenhet. 

Djerf-Pierre menar att journalisterna agerar experter med argumentet att de är tolkningsföreträdare på 

grund av sitt sakkunnande.12
  

         Medieforskaren Håkan Hvitfeldt anser att journalister fått en ökad status och makt i samhället. 

Detta skapar en problematik som alltid har varit mer eller mindre närvarande: gränsen mellan fakta 

och kommentar blir allt suddigare. Hvitfeldt hänvisar till internationella mätningar som visar att den 

kommenterande journalistiken inte längre är begränsad till vissa delar av den journalistiska 

produktionen, exempelvis ledarsidorna. Sverige är på väg åt samma håll.13  

         Journalisternas ökade makt bidrar till att en del journalister får en slags stjärnstatus när de är 

med och påverkar den allmänna opinionen. Detta gör att de så kallade stjärnjournalisterna agerar 

experter i tv-rutan. De kan bestämma vad som är bra och dåligt och på så sätt påverka debatten. Detta 

är, enligt Hvitfeldt, en makt som sällan granskas, en makt som sällan bär med sig ett ansvar.14 

         En anledning till att det blivit vanligare med stjärnjournalister är att tv-nyheterna eftersträvar 

                                                           
11 Albaek, Erik m fl.  “Experts in election news coverage, process or substance?”(Nordicom Review 32, 1, 2011): 48 

12 Djerf-Pierre, M & Weibull, L. :348 
13 Ibid., 44 
14 Hvitfeldt, H & Nygren, G. ”På väg mot medievärlden 2020” (Malmö: Studentlitteratur, 2008): 45 
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dramatik snarare än saklighet. Nyheter spetsas till och riktar in sig på konflikter.15 Lars Nord ger 

exempel på detta “Om riksdagsledamöterna någon gång i sitt liv köpt en tjänst svart blir det en större 

nyhet än hur i dag de röstar i kammarens viktigaste frågor”.16 Essensen i detta är ett behov av att 

tolka ett innehåll som ska underhålla publiken för stunden. Helst ska tolkningarna vara överraskande 

och vara fyllt av påståenden.17  

        Anna Maria Jönsson menar att dagens nyhetsvärdering strävar efter att skapa närhet och intresse 

gentemot sin publik. Publiken ska bli berörd. Samtidigt är publiken kritisk gentemot traditionella 

experter och dess kunskap samt gentemot samhällsinstitutioner. Resultatet av denna skepsis har 

resulterat i att journalisterna själva agerar experter.18  

 

4.2 Den vanligaste experten är en medelålders man 

Marina Ghersetti menar att det finns en grupp av högt uppsatta så kallade elitpersoner som ofta 

förekommer i nyheter. Ghersetti finner grund i sitt påstående från olika granskningar som har gjorts 

på nyheternas innehåll. Det finns generella mönster i urvalet där vissa personer förekommer oftare än 

andra. Elitpersonerna tillhör olika elitgrupper med fokus på politik, ekonomi, administration, konst 

och idrott. Elitpersoner uttalar sig i egenskap av bland annat experter och de är ofta män i 

medelåldern. Ghersetti menar att det inte är lika vanligt att kvinnor, ungdomar, äldre och personer 

med utländsk bakgrund förekommer i dessa elitgrupper. I de fall då någon av dessa förekommer får 

de medverka därför att de är anställda, offer eller tillhör allmänheten.19  

Monika Djerf-Pierre menar att det länge har funnits en tydlig könsstruktur inom medierna. De grundar sig 

i att det finns olika föreställningar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt. Föreställningarna 

påverkar mediernas innehåll och dess organisation.
20

 Historiskt sett har männen haft en mer framträdande 

position i medierna, under 2000-talet syns dock en jämnare könsfördelning. Med undantag från 

maktpositioner, som kvinnor fortfarande är underrepresenterade inom.  

       Monika Djerf-Pierre nämner skillnaden av könsrepresentation i hårda och mjuka ämnen. 

Uppdelningen är gjord utifrån kvinnliga och manliga intressen. Man tänker sig att de intressen som män 

har också ska kommenteras av män. När det handlar om personliga betraktelser och empati så får kvinnor 

i allt högre grad kommentera. Man skiljer även på makt och status, där män i båda fallen anses ha ett 

                                                           
15 Ibid,..:38  
16 Hvitfeldt, H & Nygren, G: 250  
17 Ibid., 250 
18 Nord, L & Strömbäck, J (red). ”Medierna och demokratin” (Lund: Studentlitteratur, 2004): 85 
19 Ibid., 257 
20

Göransson, A (red. “Maktens kön” (Falun:Nya Doxa,Nora,2007):416.   
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högre värde än kvinnorna.
21

 Generellt kan man också se att de kvinnor som tillhör en slags medieelit är 

yngre än männen.
22

 

Även Karin Nordberg och Maria Edström talar om en liknande teori. Här kallar man det för att medierna 

använder en slags elitorienterad nyhetsvärdering där mannen är normen. Detta gör att de män som tillhör 

samhälles toppskick, alltså elitpositioner, också är de som får synas i medierna. Kvinnor gynnas i de fall 

då de anses avvikande på ett sätt som ökar nyhetsvärdet.
23

  Att eliterna får mer utrymme i Tv beror till 

stor del på att eliten anses vara nyhetsmässig, de har både auktoritet och expertis, antar man åtminstone.
24

 

 

4.3 Skillnaden på expertröst och vanlig källa  

Tammy Boyce har i sin artikel Journalism and expertise25 gjort en fallstudie om medierapporteringen 

kring MMR-vaccinet (measles, mumps and rubella - mässling, påssjuka och röda hund) och dess 

påstådda samband med autism hos barn som ägde rum i slutet av nittiotalet i Storbritannien. Där 

genomförde hon intervjuer med journalister, vissa av experterna som användes och med allmänheten 

för att få fram bilden av hur medierna påverkade den allmänna uppfattningen kring påståenden om 

MMR-vaccinet. 

       Louise Phillips undersöker i sin artikel Risk, reflexivity and democracy - mediating expert 

knowledge in the news,26 hur medierna fungerar som en plats för konstruktion och bestridande av 

expertkunskap om miljön. Hon har analyserat en tv-sänd debatt mellan två experter, samt intervjuat 

delar av publiken för att se hur de tog till sig de olika argumenten. 

 

4.4 Relativisering av kunskapen 

Det har skett en förändring i hur medierna använder sig av experter, samt att expertrollen och 

expertvetandet har blivit alltmer relativiserat.27 Kunskap värderas på ett annat sätt än förr och 

definitionen på vem som besitter expertkunskap om ett område har blivit bredare. Huruvida detta är 

positivt eller negativt råder det delade meningar om. 

                                                           
21

Göransson, A. :431  
22

 Ibid., 433.    
23

 Ibid., 479. 
24

 Ibid., 491. 
25 Boyce, T. “Journalism and expertise” (Journalism Studies, 7:6,889-906, 2006) 
26”, Phillips, L. ” Risk, reflexivity and democracy – mediating expert knowledge in the news”(14th Nordic Conference for Media and 
Communication Research, Workshop on the Sociology and Aesthetics of the News, Kungälv, 14-17 August, 1999) 
27 Boyce, T. :890 
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      Både Phillips och Boyce refererar i sina texter till den tyske sociologen Ulrich Becks teori om det 

moderna risksamhället. 

       Beck menar att människan lever i resterna av det industriella samhället som har bidragit till att vi 

lever med ständiga risker och konsekvenser, som är oöverskådliga för den vanliga människan. 

Detta har gjort människor mer beroende av experter med vetenskaplig kunskap. Denna så kallade 

”scientific rationality” förmedlas ofta av medierna enligt Beck. Samtidigt har förtroendet för den 

vetenskapliga kunskapen minskat, och utmanas av ”social rationality”, alltså en slags social 

rationalism. Man skulle kunna kalla det en slags konflikt mellan det människor lär sig i vardagen och 

det de får veta via medierna.28  

     Beck anser att denna relativisering av kunskap, och möjlighet för fler att anse sig besitta 

expertkunskap inom ett område, är frigörande och främjande för debatten i ett samhälle. Folket finner 

inspiration till att själva bli experter och sökare av kunskap.29
 

        Boyce invändning mot detta är att det föreligger en fara för bakslag. Istället för inspiration kan 

människor känna frustration och förvirring, vilket gör att tilliten till vetenskapen kan undergrävas än 

mer. 

 

4.5 Konstruktionen av en expert 

Får ett uttalande i tillräckligt mycket plats i medierna så antar människor att det finns belägg för 

uttalandet.30 Det handlar om hur uttalanden balanseras upp mot varandra, vilket både Boyce och 

Phillips skriver om.  

       I fallet med MMR-vaccinet var det i huvudsak två sorters röster som figurerade i medierna, 

dels föräldrar till autistiska barn och dels experter med medicinsk kunskap. I vissa fall fick 

föräldrar uttala sig om medicinska frågor utifrån en emotionell utgångspunkt. Utan ett 

vetenskapligt utlåtande som balanserade upp det hela så kunde det ge en falsk bild av att 

föräldrarna besatt kunskaper som de faktisk inte hade.  

        Dock, när experter och vanliga röster kom till tals i samma artikel eller debattprogram, 

kunde det leda till att de framstod som ”jämlikar” i debatten, trots att deras utgångspunkter var 

totalt olika. Experterna uppgav även i intervjuer i studien att de hade känt en press att försöka 

                                                           
28 Phillips, L. :115 
29 Boyce, T. :890 
30 Ibid,.800 
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utgå från sig själva istället för sin vetenskapliga expertis i kontakten med medierna. Personlig 

erfarenhet och kunskap har båda ett egenvärde, men de är inte utbytbara med varandra.
31

 

Boyce tar även upp att det inte finns speciellt mycket forskning som handlar om hur journalister 

värderar källors expertkunskap. I hennes intervju med journalister framkom att de själva inte 

tänkte att det var så stor skillnad mellan experter och vanliga källor. De tänkte i termer av 

”nyhetsvärde” snarare än på källans kunskapsinnehav. Journalisternas urval påverkades av deras 

tillgång till experten, eventuell kännedom om experten, och expertens vilja och förmåga att sia 

om framtiden.
32

  

 

4.6 Hur publiken uppfattade det  

När Boyce intervjuade människor angående hur de uppfattat kontentan av debatten visade det sig att 

de flesta trodde att MMR-vaccinet kunde framkalla autism, ett argument framfört av den forskare 

som förekommit oftast i medierna, men som bestreds av desto fler. De flesta antog dessutom att den 

forskaren hade ett rejält, och förmodligen större underlag för sitt argument än de andra forskarna. 

Även journalisterna hänvisade till denne forskare när de blev tillfrågade om vem de först hade tänkt 

på vid införskaffandet av information.33  

       Phillips delade in publiken till debattprogrammet i sin studie i olika kategorier.34 Det fanns dels 

de som var skeptiska mot vetenskap överlag, och därför drogs till den ene expertens ständiga 

ifrågasättande, utan att lägga fram egna argument. Sen fanns det de som inte var skeptiska mot 

vetenskap eller forskning generellt, men som var skeptiska till hur argumentationen fördes. De trodde 

att någon av forskarna säkert satt på ett svar, och de störde sig på att forskarna inte bara lade fram 

resultaten istället för att gräla. 

 

4.7 Bourdieu och den förlorade argumentationen 

Den franska sociologen Pierre Bourdieu skriver i sin bok Om televisionen om det han anser vara 

problemet med tv som nyhetsmedium.35 Det är dels teknikens begränsningar och dels publikens 

begränsningar som ger ett behov av förenklingar. 

                                                           
31 Boyce, T. : 897 
32 Ibid., 902 
33 Ibid., 901 
34 Philips, L. : 133 
35Bourdieu, P.  ”Om televisionen”(Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag, 1998):25 
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       På grund av detta har tv-mediet försakat den ordentliga argumentationen till förmån för så 

kallade ”fast-thinkers”.
36

 Det vill säga experter som kan uttala sig snabbt och koncist och lagom 

förenklat så att gemene man förstår. Bourdieu uttrycker skepticism mot hela idéen med att tänka 

fort, då ”tänkandet per definition bör vara subversivt”.
37

  

     Anledningen till att ”fast-thinkers” är så snabba, är på grund av att de tänker i vedertagna idéer. 

Han uttrycker det som så: 

 

”TV-nyheterna har blivit den besynnerliga produkt som passar alla, som bekräftar vad man redan vet 

och framförallt lämnar de mentala strukturerna intakta.” 38
 

 

5 Metod och Material 

Vi har gjort en kvantitativ innehållsanalys. Det innebär att vi har gjort en undersökning baserad på 

flera analysenheter som analyserats kvalitativt.39 Valet av metod var den mest lämpade för den studie 

som vi önskade genomföra. Med hjälp av siffror har vi kunnat räkna ut statistiska frekvenser och 

samband.  

 

5.1 Urval 

Undersökningen bygger på ett strategiskt urval. Vi har analyserat Sveriges Televisions och Tv4:s 

nyhetsändningar, vilket resulterade i totalt 41 nyhetssändningar som genererade totalt 104 

analysenheter. Vi valde att analysera tv-nyheternas huvudsändningar i tre olika kanaler, det vill 

säga Tv4:as nyhetsändning klockan 22:00, Aktuellt kl 21:00 och Rapport kl 18:30. Valet av 

dessa tre kanaler var på sätt och vis självklart eftersom de har de mest etablerade och största 

nyhetssändningarna i svensk tv. Vi valde att enbart analysera huvudsändningarna eftersom de 

övriga sändningarna ofta består av samma inslag som huvudsändningarna.  

       De tre olika nyhetsprogrammen undersöktes under två veckors tid, vecka 46 både 2001 och 

2011. Undersökningsveckan 2001 genomfördes på program som sändes mellan 12 november och 

18 november. Undersökningsveckan 2011 genomfördes på program som sändes mellan 14 

                                                           
36 Bourdieu, P.  45 
37 Ibid., 45  
38 Ibid., 66   
39 Esaiasson, P. ”Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad” (Stockholm: Norstedts juridik, 2006): 223 
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november och 20 november. Som vi skrev under avsnittet ”Avgränsningar 2.9” föll sig valet av 

denna vecka naturligt då den sammanföll med perioden som vi skulle börja skriva denna uppsats.  

      Vårt val av veckor påverkades också av det faktum att SVT:s nyhetssändningar inte anländer till 

Kungliga Bibliotekets arkiv förrän sex månader efter sändningsdatum. På så vis var slumpmässigt 

urval inte idealiskt eftersom vi då riskerade att inte kunna ta del av visst material.  

 

5.2 Undersökning och bearbetning av material 

Efter att vi bestämde vilka enheter vi skulle analysera sammanställde vi en kodbok med totalt 18 

olika variabler. Varje gång en expert förekom i ett nyhetsinslag skapades en ny analysenhet. Varje 

analysenhet analyserades sedan efter de 18 olika variablerna.  

        Metodpraktikan menar att det är klokt att först välja vilka tolkningsregler som ska användas 

i analysen, de fungerar som en slags guide när man senare ska sätta igång med kodningen.
40

 Vi 

följde detta råd, vilket innebar att vi till en början satt tillsammans och kodade de första 

analysenheterna eftersom vi ville vara säkra på att vi både tolkade på samma sätt. Efter det 

delade vi upp kodningen men satt fortfarande bredvid varandra för att kunna föra en dialog kring 

de fall då vi var osäkra. 

         För den undersökta veckan 2011 hade vi möjlighet att direkt, via webben, ta del av 

nyhetsprogrammen. För att se program från 2001 var vi tvungna att bege oss till Kungliga 

biblioteket där vi kunde ta del av inslagen. 

       När kodningen var klar skapade vi frekvens- och korstabeller i statistikprogrammet PASW 

statistics 18. Siffrorna fördes sedan in i Google docs. Vi valde att arbeta i Google docs eftersom 

det finns ett effektivt statistikprogram där som gör högst fungerande diagram och grafer. 

Dessutom gjorde det att vi inte var bundna till att göra analysen på enbart vissa datorer som då 

har programmet Excel, det program som man vanligtvis gör grafer i. 

5.3 Val av variabler och variabelvärden 

Vi använde oss av totalt 18 variabler med två till 22 variabelvärden för varje analysenhet. Vi använde 

oss dels av variabler som svarade på frågor som: hur långt inslaget var, när det sändes, i vilken kanal 

och så vidare. Det var till viss del problematiskt att definiera de innehållsliga variablerna eftersom vi 

till en början inte var säkra på exakt vilka variabler som var mest intressanta. Samma sak gällde för 

                                                           
40 Esaiasson, P. :225   
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variabelvärdena. Konsekvensen av detta var att vi använde oss av långt fler variabler och 

variabelvärden än vad vi senare kom att använda oss av i analysen. Enligt Metodpraktikan kan man 

använda sig av kategorin övrigt i sina variabelvärden, någonting som vi också gjorde. 

Metodpraktikan nämner också att det kan vara klokt att använda sig av för många variabelvärden än 

för få eftersom man senare kan slå ihop variabelvärden.41
 

 

5.4 Kritik av urval och metod 

Enligt Metodpraktikan finns det flera fördelar med att välja en kvantitativ metod. Till skillnad från 

kvalitativa metoder som bygger mer på subjektiva tolkningar, är en kvantitativ metod mer oberoende 

av vilken forskare som utför studien, vilket ökar validiteten.42
 

        Problemet med vår undersökning är att, trots att vi utökade antalet sändningar, ändå inte hade ett 

särskilt stort antal analysenheter i slutändan. Detta gör det problematiskt att generalisera våra resultat. 

Det bör också påpekas att vi har haft en diskussion kring vilka slags nyheter som har dominerat de 

två undersökningsveckorna. Veckorna existerar i sin egen kontext och kan inte generaliseras. Man 

kan exempelvis diskutera det faktum att veckan 2001 dominerades av flygkraschen i New York och 

att denna dominans eventuellt kan ge upphov till att fler interna experter förekom just denna vecka. 

Detta eftersom det är lättare att ha en intern expert i studion än att ha resurser på plats.  

        Det blev en stor skillnad mellan antalet kvinnliga och manliga experter som förekom i 

undersökningen. De slutsatser man skulle kunna dra av detta är att det förmodligen är fler män 

generellt som får kommentera nyheter, så pass mycket vågar vi generalisera. Vi kan däremot inte 

uttala oss om specifika egenskaper hos kvinnliga experterna då underlaget är så litet. 

 

5.5 Bortfall 

Vi missade en Aktuellt-sändning den 19 november 2011. Aktuellts sändning på SVT play ligger kvar i en 

vecka och på grund av missförstånd missade vi detta. Det dröjer också sex månader innan Kungliga 

Biblioteket får sitt material från SVT så hade vi ingen möjlighet att se sändningen inom undersökningens 

tidsram. Tur i oturen att det var på en helg, då sändningarna oftast är kortare, och i vår undersökning var 

det färre experter på just helgsändningarna. Vi kan inte veta exakt hur många experter som föll bort på 

grund av denna fadäs, men uppskattningsvis är det mellan noll till tre. Det är också svårt att avgöra hur 

                                                           
41 Esaiasson, P. :231 
42 Ibid., 104 
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stor påverkan detta hade på vårt slutgiltiga resultat. Hade det varit tre kvinnor till hade det haft större 

påverkan än om det varit ytterligare tre män då kvinnorna var betydligt mer underrepresenterade.  

5.6 Resultatvaliditet 

Begreppsvaliditet innebär att man har en hög reliabilitet, att man inte har några systematiska fel i sin 

undersökning och att man har undersökt det man har sagt att man ska undersöka.43 Det lättare att nå 

god validitet då man har använt sig av begrepp som är enkla och okomplicerade, 44  och det har vi 

eftersträvat i vår undersökning.  

       Vi har även genomfört ett reliabilitetstest. Metodpraktikan föreslår ett sådant test för att 

undersöka vilken slags noggrannhet och kvalitet som undersökningen utgör.45 Några dagar efter att vi 

var klara med vår undersökning valde vi att gå igenom en del av de undersökta analysenheterna igen. 

Detta genomfördes på totalt fyra program där den ena gick igenom två program som den andre 

tidigare kodat och vice versa. Vi lottade ut fyra program av de som var med i undersökningen, två 

från 2001 och två från 2011. Vi hittade inga systematiska fel eller råkade ut för att någonting tolkats 

på olika sätt och bedömde därför undersökningens reliabilitet som god.  

       Utifrån den goda validiteten och resultatet av vårt reliabilitetstest utgår vi från att vår 

undersökning har god resultatsvaliditet.46 

5.7 Variabeln ’uppskattad ålder’ 

Det kan vara problematiskt att uppskatta en persons ålder. I vår undersökning har vi velat se vilken åldern 

experten har, denna ålder är uppskattad och vi har alltså inte några exakta uppgifter på vilken ålder 

experten faktiskt har. Man kan resonera kring hur och på vilket sätt vi bedömer andra människors ålder. 

Man tittar på hårfärg, linjer i ansiktet och så vidare. Detta öppnar upp för möjligheten att vi har placerat 

vissa experter i fel ålderskategori för att de antingen har sett yngre eller äldre ut än vad de verkligen är. Vi 

är också öppna för möjligheten att vi i vissa fall har tolkat en persons ålder på ett sätt som någon annan 

kanske inte skulle ha tolkat likadant. Med dessa reservationer i åtanke har vi ändå valt att ha med 

kategorin ålder eftersom vi menar att det är relevant för vår undersökning. Som vi nämnt tidigare utgår vi 

från den information som tittaren får då denne tar del av nyhetsinslaget, och tittaren vet sällan expertens 

reella ålder.  

                                                           
43Esaiasson, P. :63 
44 Ibid., 65  
45 Ibid., 235  
46 Ibid., 70  
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6 Resultat och analys 

I undersökningen var det totala antalet experter 104 stycken. 52 från nyhetssändningarna 

undersökningsveckan 2001, och 52 från nyhetssändningarna undersökningsveckan 2011. Det 

förekom fler män än kvinnor båda undersökningsveckorna. 2001 fanns 49 manliga och tre 

kvinnliga experter. 2011 var fördelningen 33 män och 19 kvinnor.  

        I Aktuellts sändningar förekom 21 experter vardera i undersökningsveckan 2001 samt i den 

undersökta veckan 2011. Rapports sändningar 2001 genererade i 16 experter, och 2011 var det 

23 stycken. I Tv4 var det 15 experter som förekom 2001 och nio stycken 2011.         

Nedan kommer vi att gå igenom uppdelningen av experternas kön fördelat på de olika 

sändningarna, experternas ålder och hur ofta interna och externa experter förekom.  Efter det 

besvaras frågeställningarna om presentation, representation, tiden de förfogar över och ämnen 

som kommenteras. Skillnader mellan nyhetssändningarna och skillnader mellan de båda åren är 

inbakat i besvarandet av de övriga frågeställningarna. Under varje besvarad frågeställning löper 

en kort sammanfattning av det som är mest utmärkande. En sammanfattning över de mest 

utmärkande skillnaderna mellan programmen beskrivs i en separat och avslutande del.  

6.1 Experternas kön och uppskattad ålder  

6.1.1 Expertens kön i de olika programmen 

 

 

Figur 1. Visar experternas kön veckan 2001 
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Figur 1 visar vilket kön experterna hade i de olika nyhetsprogrammen undersökningsveckan 

2001. Totalt förekom 49 manliga experter och tre kvinnliga. 

Störst antal experter förekom i Aktuellt, det var 19 stycken män och två av de tre kvinnliga 

experterna.  

          I Rapport förekom det 16 manliga experter och inga kvinnliga. I Tv4-nyheterna förekom 14 

manliga och en kvinnlig expert.  

 

 

Figur 2. Visar experternas kön veckan 2011 

Totalt förekom 33 manliga och 19 kvinnliga experter den undersökta veckan 2011. Rapport hade 

flest antal experter, 15 män och sju kvinnor. Aktuellt hade 12 manliga och nio kvinnliga experter. I 

Tv4-nyheterna förekom sex manliga och tre kvinnliga experter.  

6.1.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att det var ett större antal kvinnliga experter undersökningsveckan 

2011, 19 stycken, jämfört med undersökningsveckan 2001, tre stycken. De kvinnliga experterna 

utgjorde mer eller mindre en tredjedel av programmens experter, det gällde för alla tre program. 
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6.1.3 Expertens uppskattade ålder 

                                                     

Figur 3.  Visar experternas uppskattade ålder veckan 2001 

Figur 3 visar variationer i experternas uppskattade ålder. Det vanligaste var att experten var 50-

59 år, totalt 29 stycken. Det program som sticker ut är Aktuellt som hade något högre antal 

experter som var 40-49 år, fem stycken av Aktuellts totalt 21 experter, jämfört med de andra 

programmen som hade en expert vardera. Rapport hade totalt 16 experter och Tv4-nyheterna 

hade totalt 15. Inga experter som var yngre än 30 år förekom i någon av sändningarna.  

 

 

Figur 4. Visar experternas uppskattade ålder veckan 2011. 
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Figur 4 visar att veckan 2011 var experternas uppskattade ålder mer varierande jämfört med 2001. 

Den åldern som det var vanligast att experterna hade var 30-39 år och 50-59 år, i vardera av dessa två 

grupper förekom det 18 experter. Rapport var det program som använde sig av flest experter som var 

50-59 år,  nio stycken.  

       Aktuellt och Rapport var det nyhetsprogram som hade mest spridning mellan åldrarna. Vi kan 

också se att det nu har blivit vanligare för vissa program, i detta fall Rapport och Aktuellt, att 

använda sig av experter som är yngre än 30 år. Detta om man jämför med den undersökta veckan 

2001.  

6.1.4 Kön och uppskattad ålder i samvariation 

 

Figur 5. Visar experternas kön och ålder veckan 2001.  

Figur 5 visar experternas kön och uppskattade ålder för alla nyhetsprogram 2001. Totalt var det 

49 män och tre kvinnor som kommenterade. Flest antal experter var män som var 50-59 år, totalt 

29 stycken. Åtta män var 30-39 år och sju manliga experter var 40-49 år. Fem manliga experter 

var 60-69 år.  

 Två av de kvinnliga experterna var 30-39 år och den tredje kvinnliga experten var 60-69 

år.   
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Figur 6. Visar experternas kön och uppskattad ålder veckan 2011. 

Figur 6 visar hur ålder hörde ihop med kön undersökningsveckan 2011. Könsfördelningen är mer 

jämn denna vecka, 19 kvinnor och 33 män. De tendenser man tycks kunna avläsa är att de 

kvinnliga experterna förekommer i yngre ålder medan de manliga experterna förekommer oftare 

när de blir äldre. Hos männen var den övervägande delen mellan 50-59 år, tolv experter av 33 

stycken.  Nio manliga experter var 30-39 år, åtta stycken var 60-69 år, tre var 40-49 år och en var 

20-29 år. 

 De kvinnliga experterna förekom oftast då de var i åldern 30-39 år, nio av 19 stycken. 

Sex kvinnliga experter var 50-59 år, två var 20-29 år, en var 40-49 år och en var 60-69 år.  

            Till skillnad mot den undersökta veckan 2001 förekom det 2011 tre experter som var 

yngre än 30 år. Det var en låg representation av åldersgruppen 40-49 år vilket gäller för båda 

könen.  

6.1.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis var de flesta experter män som var 50-59 år, ingen var yngre än 30 år 

undersökningsveckan 2001. Veckan 2011 visar en större variation i ålder, men som tydligt visas i 

Figur 5 och Figur 6 följde samtliga program ungefär samma trend båda undersökningsveckorna. 

Majoriteten av de kvinnliga experterna var 30-39 år medan majoriteten av de manliga experterna 

var 50-59 år. 
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6.2 Hur presenterades experterna? 

I undersökningen granskades hur nyhetsprogrammen presenterade sina experter. Fokus låg på 

hur mycket information tittaren får angående experten, som svar på varför experten får agera 

expert.  

6.2.1 Skillnader i presentation mellan 2001 och 2011 

 

 

Figur 7. Visar presentationen av experterna båda undersökningsveckorna.  

I Figur 7 ser vi att undersökningsveckan 2001 var det vanligast att tittaren fick ytterligare 

förklaring till varför experten fick agera expert, detta gällde för 38 av 52 fall. Näst vanligast var 

att experten bara presenterades som expert utan någon ytterligare förklaring, elva fall av 52. I tre 

av fallen gavs ingen information om varför experten fick agera expert. Ett exempel på detta var i 

ett inslag i Aktuellt, under veckan 2001. En av Aktuellts interna experter fick uttala sig i u-

båtsdebatten, då ny utredning om denna precis kommit ut. Han presenterades som ”Mats 

Knutson”. På namnskylten stod det: Mats Knutson. 

       Även undersökningsveckan 2011 var det vanligast att tittaren fick ytterligare förklaring till 

varför experten fick agera expert, 46 av 52 fall. I sex fall presenterades experten enbart som 

expert, inga fall förekom där experten inte fick någon presentation.  
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6.2.2 Skillnader i presentation mellan kanalerna 

 

 

Figur 8. Visar presentationerna av experterna veckan 2001.  

Figur 8 visar att Rapport hade fem experter som enbart presenterades som expert, av totalt 14 

stycken. Åtta experter fick en ytterligare förklaring vid presentationen. En fick ingen förklaring 

alls. I Aktuellt presenterades sex experter enbart som expert, av totalt 21. Fjorton experter fick en 

ytterligare förklaring och en fick ingen förklaring alls. Tv4-nyheterna presenterade ingen expert 

som enbart expert utan gav istället sina experter en ytterligare förklaring, 14 av totalt 15. En fick 

dock ingen presentation alls.  

 



27 
 

Figur 9. Visar presentationerna av experterna veckan 2011. 

Figur 9 visar att Rapport enbart presenterade sina experter med en ytterligare förklaring, 22 av 

totalt 22 fall. Aktuellt presenterade två experter som enbart experter men presenterade 19 stycken 

med en ytterligare förklaring. Tv4-nyheterna presenterade fyra experter enbart som experter och 

gav fem experter en ytterligare förklaring. Ingen expert gick helt utan presentation i samtliga 

program.  

6.2.3 Skillnader i presentation av män och kvinnor  

 

 

Figur 10. Visar hur män och kvinnor presenterades veckan 2001.  

Figur 10 visar undersökningsveckan 2001. Här kan vi se att elva män enbart presenterades som 

experter medan 35 män fick en ytterligare förklaring. Tre män gick helt utan förklaring. Av de 

tre kvinnliga experterna som förekom fick alla en ytterligare förklaring.  
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Figur 11. Visar hur män och kvinnor presenterades veckan 2011. 

Figur 11 visar undersökningsveckan 2011. Här kan vi se att tre kvinnor, av totalt 19, 

presenterades som experter utan ytterligare förklaring. 16 kvinnor fick en ytterligare förklaring. 

Tre män, av totalt 33, fick enbart en presentation som experter medan 30 manliga experter fick 

en ytterligare förklaring. Ingen expert gick helt utan presentation.   

6.2.4 Presentation för intern och extern expert 

Vad gäller presentationen av interna experter är det ingen större skillnad mellan 

undersökningsveckorna. Mer än hälften presenteras enbart som expert utan vidare information 

till tittaren. I ett fall förekom ingen presentation av en expert i dennes expertroll. I två fall av 16 

fall fick tittaren mer information om experten. Ingen större skillnader mellan hur olika kön 

presenterades, men det bör noteras att det bara var tre kvinnor av totalt 16.  

6.2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att det vanligaste för både undersökningsveckorna var att 

programmen presenterade sina experter med en ytterligare förklaring. Veckan 2011 var det något 

fler som fick en ytterligare förklaring, veckan 2001 var det tre som inte fick någon presentation 

alls.   

    Skillnader i presentationen av experternas kön är svåra att se eftersom det få kvinnliga 

experter i undersökningen.  

     Vad gäller presentationen av de interna experterna och hur de presenterades var det ingen 
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större skillnad för undersökningsveckorna. Merdelen presenteras enbart som expert utan mer 

information till tittaren.  

6.3 Var kommer experten ifrån? 

6.3.1 Vem experten representerar 

Vi utgick från expertens titel och presentation för att samla in data kring representationen.  

 

 

Figur 12. Visar vem experten representerade båda undersökningsveckorna.  

Figur 12 visar expertens representation i alla nyhetsprogrammen uppdelat på år. Vi utgick från 

expertens titel och presentation för att samla in data kring representationen.  I den undersökta 

veckan 2011 var det vanligare att experten representerade politiker, nio stycken, jämfört med 

2001 då bara en expert var politiker. För de båda undersökningsveckorna var det lika vanligt att 

experterna representerade en organisation eller ett institut.  

        Det syns också en del skillnader i förekomsten av interna och externa experter, den 

undersökta veckan 2001 förekom det tio stycken interna experter, en siffra som sjönk 2011 då 

sex experter förekom. Det syns också skillnader i experter som representerade företag. Den 

undersökta veckan 2001 var det två experter från företag och 2011 var siffran sex stycken. Det 
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var färre experter som representerade ett utbildningsväsende veckan 2011, sex stycken, jämfört 

med veckan 2001, åtta stycken.  

6.3.2 Skillnader mellan kanalerna 

 

Figur 13. Visar vem experten representerade i vardera nyhetsprogram veckan 2001.  

Som Figur 13 visar var de flesta experterna den undersökta veckan 2001 journalister eller 

medarbetare inom den egna redaktionen, tio stycken av 52. Inga experter representerade styrande 

politiker, medan Rapport var det enda nyhetsprogram som hade en experter som representerade 

den politiska oppositionen. 

     I ett fall använde sig Aktuellt av en extern journalist, det vill säga experten var journalist men 

inte inom nyhetsprogrammets egen redaktion. Rapport var det program som använde sig av flest 

interna experter, vilket också syns i Figur 13.  
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Figur 14. Visar vem experten representerade i vardera nyhetsprogram veckan 2011. 

Figur 14 visar att Rapport var det program som använde sig av flest experter som representerade 

företag, fem stycken av totalt sex. Rapport var också det enda program som hade experter som 

representerade styrande politiker, totalt fem stycken.  

     Aktuellt hade flest experter som representerade den politiska oppositionen, tre av totalt fyra. 

Aktuellt var också det program som hade störst spridning mellan expertens representation. De 

hade experter som representerade åtta av tio kategorier. Tv4-nyheterna hade minst antal experter, 

totalt nio stycken, men av de experter som förekom var merdelen interna, fyra stycken. De hade 

även tre experter från en organisation eller institut och två experter från utbildningsväsendet. 

Ingen av programmen hade experter som hamnade i kategorin övrigt eller obestämt.  

6.3.3 Sammanfattning 

De största skillnaderna i representationen mellan undersökningsveckorna var att fler experter 

från företag förekom veckan 2011 jämfört med veckan 2001. En annan skillnad var att antalet 

experter som var politiker var fler veckan 2011. Antalet experter som representerade 

utbildningsväsende var färre veckan 2011 jämfört med veckan 2001.  

        Det bör nämnas att undersökningsveckan 2001 var gruppen oklart/övrigt den största 

kategorin. Men utöver den var den största gruppen redaktionens interna medarbetare, tio stycken. 
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En siffra som gått ner veckan 2011. Efter det hamnade experter som representerade en 

organisation eller institut, nio stycken. Den siffran var densamme för båda veckorna.  

6.3.4  Interna och externa experter 

 

Figur 15. Visar hur många interna och externa experter som förekom veckan 2001.  

Den undersökta veckan 2001 var de flesta experter externa, de tillhörde alltså inte 

nyhetsprogrammets egen redaktion. Totalt var 42 stycket experter externa och tio var interna.  

     I relation till antalet experter som förekom i respektive program var det flest interna experter i 

Rapport, fem av totalt 16. I Aktuellt använde man sig av interna experter i fyra fall av totalt 21 

och i Tv4-nyheterna i ett fall av totalt 15. 
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Figur 16. Visar hur många interna och externa experter som förekom veckan 2011. 

I Figur 16, som visar fördelningen mellan interna och externa experter veckan 2011, kan vi se 

vissa förändringar jämfört med den undersökta veckan 2001. Det användes färre interna experter, 

totalt sex stycken fördelat över alla program.  

      Den största skillnaden kan man se mellan sändningarna i Rapport 2001 och 2011. Veckan 

2011 hade de flest antal experter jämfört med Tv4-nyheterna och Aktuellt. Antalet experter 

ökade från 16 till 23 stycken.  Samtidigt hade Rapport inga interna experter alls.  I Aktuellt 

minskade användandet av interna experter något, från fyra till två stycken.  

     I Tv4-nyheterna 2011 förekom fyra interna experter av nio experter totalt. Relativt sett har det 

alltså skett en ökning i användandet av interna, men det totala antalet experter har också sjunkit 

från 15 till nio stycken.  

6.3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att undersökningsveckan 2011 hade färre antal interna experter 

jämfört med veckan 2001. Den största skillnaden kan urskiljas i Rapport som veckan 2011 hade 

det högsta antalet experter, dock inga interna. Aktuellt hade samma antal experter båda 

undersökningsveckorna men färre interna veckan 2011. Tv4-nyheterna hade färre antal experter 

totalt men hade relativt sett ett större antal interna. 

6.4 Så länge förekommer experten i inslaget 

Tiden som experterna fick till förfogande räknades från det att de antingen fick en muntlig 

presentation av reporter/speakern, eller från det att de syntes i rutan.  

6.4.1 Tid och kön 

Undersökningsveckan 2001 var den kortaste tiden en expert fick till sitt förfogande nio sekunder, 

och den längsta 387 sekunder.  Två av kvinnorna förekom mellan elva till 20 sekunder, den 

tredje mellan 41 till 50 sekunder. Det vanligaste för män var att ha förfogande över ungefär 21 

till 30 sekunder, detta gällde i en femtedel av fallen. Det näst vanligaste var elva till 20 sekunder, 

det gällde i tolv gånger av fallen. Slår man samman könen så var alltså den vanligaste tiden för 

en expert att ta plats i rutan 2001 mellan elva till 20 sekunder.  
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Undersökningsveckan 2011 var den kortaste tiden en expert fick till sitt förfogande fem sekunder 

och den längsta 314 sekunder. Sex av 19 kvinnor fick mellan elva till 20 sekunder till 

förfogande. Näst vanligast var mellan 21 till 30 sekunder, det gällde för tre av 19 kvinnor.  För 

männen var det vanligaste tiden 21 till 30 sekunder. Detta gällde för åtta av 33 män. Näst 

vanligast var elva till 20 sekunder. Slår man samman könen så blir den vanligaste tiden en expert 

fick förekomma i rutan samma som 2001, mellan elva till 20 sekunder.  

6.4.2 Tid och uppskattad ålder 

Undersökningsveckan 2001 var den mest förekommande situationen 51- 60-åringar som var med 

i cirka 21-30 sekunder i rutan.  Detta gällde i sju av 52 fall.  

      Näst vanligast var att experter som var 51-60 år fick elva till 20 sekunder till förfogande. 

Detta gällde i sex av 52 fall.   

     Undersökningsveckan 2011 var det, precis som 2001, vanligast att 51- 60 åringar fick mellan 

21 till 30 sekunder till sitt förfogande. Sju av 52 fall. En förändring man kan se är att det 2011 

var lika vanligt förekommande för 21- 30-åringar som för 51- 60-åringar att figurera i rutan i 

elva till 20 sekunder, sex 21-30 åringar respektive sex 51- 60åringar av totalt 52 experter.  

6.4.3 Tid i relation till var experten kommer ifrån  

Journalister inom den egna redaktionen, alltså de interna experterna, fick mest tid i rutan 

undersökningsveckan 2001. Nio av de totalt tio interna experterna förekom längre än en minut. 

En fick hela 387 sekunder i rutan, vilket var den längsta tiden en expert fick till sitt förfogande 

under hela undersökningsveckan. 

      Andra som förekom i över en minut var tre (av totalt åtta), experter från ett 

utbildningsväsende, en myndighetsperson (av totalt fyra), en politiker (av en totalt), en 

egenföretagare (av totalt sex) samt en person vars yrkesmässiga härkomst var oklar.  

      Veckan 2011 var det två experter som representerade sig själva, det vill säga var 

kändisprofiler eller hade egna företag, som toppade listan, med tider på 254 och 314 sekunder, 

vilket var den längsta tiden en expert figurerade i rutan. Totalt var det tre av sex 

kändisar/egenföretagare som fick förfoga över mer än en minut.  Det var även tre av sex interna 

experter som fick över en minut i rutan, samt tre av sex experter från ett utbildningsväsende. Det 

var alltså ingen enskild yrkesgrupp som hade uppenbart mer tid än alla de andra. Experter från 
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organisationer eller institut, totalt nio av 52, var en av de största yrkesgrupperna som var 

representerade båda undersökningsveckorna. Ingen fick längre än 26 sekunder i rutan. 

6.4.4 Sammanfattning 

Snittiden som en expert förekom i rutan var samma för båda undersökningsveckorna och könen, 

nämligen mellan 11-20 sekunder.  

      Både veckan 2001 och 2011 var den vanligast förekommande situationen en expert mellan 

51-60 år som var med i rutan i cirka 21-30 sekunder.  En skillnad som kan urskönjas är att det 

veckan 2011 var lika vanligt för 21-30 åringar att figurera i rutan i elva till 20 sekunder som för 

51-59 åringarna.  

       De interna experterna var de som fick mest tid i rutan undersökningsveckan 2001. Veckan 

2011 var det ingen enskild yrkesgrupp som hade mer tid än någon annan.  

       Experter som representerade organisationer eller institut var en av de grupper som förekom 

oftast i rutan både veckan 2001 och 2011, de fick som mest 26 sekunder att förfoga över.   

6.5 Skillnader på olika sorters nyheter 

Hur ofta kvinnor och män förekom i hårda respektive mjuka nyheter redovisas nedan. Nyheterna 

som undersöktes veckan 2001 handlade om en flygkrasch i förort till New York, i 

efterdyningarna av 11 september attackerna upprörde den nya flygkraschen och dominerade i 

nyhetsflödet. Andra ämnen som tog upp mycket plats veckan 2001 var nyheter om talibaner i 

Afghanistan och nyheter om biståndsminister Maj-Inger Klingwalls avhopp.  

          Veckan 2011 dominerades av inslag om skandalerna kring vårdföretaget Carema. Andra 

ämnen som dominerade nyhetsflödet veckan 2011 var en olycka i kärnkraftverket Ringhals samt 

skandaler kring politiker som hade fuskat med bostadsbidrag.  
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6.5.1 Hårda och mjuka nyheter 

 

Figur 17. Visar vilket kön som kommenterar hårda och mjuka nyheter veckan 2001.  

Veckan 2001 var det tre kvinnliga och 49 manliga experter. Totalt var det två kvinnor och 29 

män som kommenterade hårda nyheter. De mjuka nyheterna kommenterades av nio män och 

inga kvinnor. 14 män och en kvinna kommenterade nyheter som föll under kategorin obestämt.  

 

 

Figur 18. Visar vilket kön som kommenterar hårda och mjuka nyheter veckan 2011. 
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Undersökningsveckan 2011 förekom 19 kvinnliga och 33 manliga experter. Tio kvinnor och 18 

män kommenterade hårda nyheter. De mjuka nyheterna kommenterades av sex kvinnor och nio 

män. De nyheter som hamnade under kategorin obestämt kommenterades av sex män och en 

kvinna.  

6.5.2 Experter i inrikes- och utrikesnyheter  

Undersökningsveckan 2001 var antalet experter relativt jämnt fördelat mellan inrikes- och 

utrikesinslag. Detta trots att veckan dominerades av inslag om kriget i Afghanistan, alltså 

utrikesnyheter. I Aktuellt var det ungefär lika många som kommenterade utrikes – och 

inrikesnyheter, tio respektive elva stycken. I Rapport förekom det totalt 16 experter, varav tio 

kommenterade utrikesinslag och sex inrikesinslag. Tv4-nyheterna hade totalt 15 experter, varav 

åtta kommenterade utrikesinslag, och sju stycken kommenterade inrikesinslag.  

    Undersökningsveckan 2011 syns en större variation mellan inslagens sektion jämfört med den 

undersökta veckan 2001. Tv4-nyheterna använde sig inte av några experter i utrikesinslag. 

Fördelningen i Rapport hade skiftat rejält, endast två experter användes i utrikesinslag veckan 

2011, av totalt 22 experter. Detta kan jämföras med tio av 16 undersökningsveckan 2001. I 

Aktuellt har användandet av experter ändrats från att ha varit relativt jämnt fördelat mellan 

inrikes-och utrikesinslag. Från tio, av 21, utrikesexperter veckan 2001, till sju, av 21, 

utrikesexperter veckan 2011.   

6.5.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi inte sett exempel på att mjuka ämnen kommenteras mer av kvinnliga 

experter och hårda ämnen av män. Detta kan dock bero på att det är en skev könsrepresentation, i 

veckan 2001 var det exempelvis bara tre kvinnliga experter. 

6.6 Det som utmärkte de olika nyhetsprogrammen  
Rapport använde sig av fler experter veckan 2011 jämfört medveckan 2001, 23 experter jämfört 

med 16. Vad gäller presentationen av experter var det vanligare för Rapport att presentera sin 

expert med en ytterligare förklaring veckan 2011 jämfört med veckan 2001. Veckan 2011 var 

Rapport det enda program som gav samtliga experter en ytterligare förklaring. Rapport var också 

det program som använde sig av flest interna experter veckan 2001. Veckan 2011 förekom inga 

interna experter alls. Rapport hade flest antal experter som representerade företag och styrande 
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politiker veckan 2011. Rapports användning av experter i inrikes- och utrikesnyheter skiftade 

rejält mellan de båda veckorna. Veckan 2011 användes två, av 22, experter i utrikesinslag, 

veckan 2001 användes tio, av 16, experter i utrikesnyheter.   

Aktuellt var det enda program som hade lika många experter veckan 2001 och veckan 2011, 21 

stycken. Aktuellt var det program som hade störst spridning mellan experternas representation, 

deras experter representerade åtta av tio kategorier.  

Tv4-nyheterna har det lägsta antalet experter båda undersökningsveckorna jämfört med de andra 

programmen. Det var även färre experter 2011, 9 stycken, jämfört med 2001, 15 stycken.  Tv4-

nyheterna är även den enda som har gått upp i antal interna experter 2011, jämfört med 2001. 

Tv4-nyheterna gav proportionellt sett en ytterligare presentation till sina experter i färre fall 2011 

jämfört med 2001.     

7 Slutsatser och diskussion 

7.1 Diskussion om resultat och slutsatser 

Man kan inte dra för stora slutsatser av vår undersökning och dess resultat. Överlag kan vi se att 

programmen oftast presenterade sina experter med en ytterligare förklaring. Tittaren fick i de 

flesta fall mer än bara ordet ”expert” att gå på. Veckan 2011 visade ett något bättre resultat än 

veckan 2001.  

     I vår undersökning har vi inte haft någon mer kunskap om vem experten är förutom den 

kunskapen vi har fått förmedlad via rutan. På så vis har vi försökt att närma oss experten utifrån 

publikens ögon. I de program som observerades presenterades experten oftast med en ytterligare 

förklaring, men hur publiken uppfattar expertens trovärdighet har vi egentligen ingen uppfattning 

om. Inställningen till så kallade experter är komplex och mångfacetterad. Som Beck beskriver 

det har människor i dagens informationssamhälle ett behov av experterna, samtidigt som vi 

ifrågasätter deras auktoritet.  Att undersöka tv-nyheternas presentationer av experter är enbart en 

liten del av ett större sammanhang som skulle behöva kompletteras med andra delar, till exempel 

publikintervjuer, för att vi skulle kunna uppskatta dess reella påverkan.  
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Eventuella skillnader mellan män och kvinnor är svåra att uttyda eftersom antalet kvinnliga 

experter var så lågt. Det man skulle kunna dra en slutsats om utifrån detta är att det faktiskt är 

flest manliga experter som förekommer i våra största svenska nyhetssändningar idag. Vår 

undersökning stödjer på så sätt tesen som Marina Ghersetti lagt fram om elitpersoner, det är 

oftast män i medelåldern som får agera experter. Karin Nordberg och Maria Edström för en 

intressant diskussion kring varför det manliga könet anses tillhöra eliten. Kanske kan även denna 

teori stödja vårt resultat som visar en klar underrepresentation av kvinnliga experter.   

Även om man ser till det faktum att våra båda veckor till störst del representerade ett hårt och ett 

mjukt ämne, undersökningsveckan 2001 dominerades av inslag om en ny flygkrasch i USA och 

veckan 2011 dominerades av skandalerna kring vårdföretaget Carema, dominerade män på båda 

områdena. Så, om man skulle applicera Monika Djerf-Pierres teori om hur ämnen delas upp efter 

vad som anses vara manliga respektive kvinnliga intresseområden, så är kvinnorna inte speciellt 

intresserade av någonting alls. Men, överrepresentationen av män i vår undersökning gör det som 

sagt svårt att testa hennes tes.  

     Vad gäller vår undersökning kring experternas ålder skulle vi kunna se att kvinnor, om de får 

förekomma, oftast är yngre än männen. Detta styrker Monika Djerf- Pierres teorier om den 

kvinnliga medieeliten. 

Vi ser inga skillnader i hur lång tid experterna förekommer mellan undersökningsveckorna. 

Värt att nämnas är att i de fall som experterna, enligt våra definitioner, inte fått någon 

presentation så kan det höra ihop med att redaktionerna har sina interna experter, och relationen 

till tittaren anses redan vara etablerad. Dock så fanns det några experter som inte var interna som 

ändå inte fick någon presentation. Vad detta beror på är svårt att spekulera i. Kanske beror det på 

tidsbrist, bristande rutiner eller dylikt. Kanske är det en del av problematiken som tas upp av 

Boyce, att journalisterna inte alltid själva är klara över skillnaden på en expert och en vanlig 

källa.  

 

Även om användandet av interna experter var lägre veckan 2011 än veckan 2001, så ser man 

bland annat i Tv4-nyheterna att de proportionellt sett hade fler interna experter. I vår teori har vi 
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tidigare nämnt det faktum att vissa journalister får en slags stjärnstatus på redaktionen. En 

förklaring till varför det är populärt att använda sig av interna journalister kan vara Anna Maria 

Jönssons teori om att publiken är kritisk mot traditionella experter och mot samhällsinstitutioner.  

Det finns förmodligen flera orsaker till varför användandet av interna experter är så pass stort. En 

orsak kan vara att det är ett kostnadseffektivt sätt att få en kommentar. Den interna experten 

sitter förmodligen i samma hus som resten av redaktionen. Dessutom kan man tänka sig att en 

intern expert är van vid tv-mediet och därför vet redaktionen vad de kan vänta sig av denne. Som 

Bordieu menar i sitt resonemang vill medierna ha experter som kan formulera sig koncist och 

kvickt, utan att slingra in sig i resonemang eller argumentation. Samtidigt fick ändå de interna 

experterna längst tid av alla experter.   

Slutligen vill vi påpeka problematiken som Hvitfeldt och vi själva tidigare har nämnt, det är ofta 

svårt att skilja på fakta och kommentar. Även Boyce, som vi nämnde ovan, berör detta då hon 

menar att journalister inte skiljer mellan vanliga källor och experter. I vår undersökning upplevde 

vi att det ibland var mycket oklart vem det var som egentligen var expert och vem det var som 

var källa. Huruvida detta är en medveten strategi från mediernas håll, ren okunskap, bristande 

rutiner eller någon annan orsak kan vi inte uttala oss om. Men faktum kvarstår att detta 

problematiserar expertens, och i förlängningen mediernas trovärdighet hos tittaren.  Medierna 

har en makt då de konstruerar en bild av verkligheten och de kunskaper publiken tar till sig om 

den. Den verklighet som förmedlas via mediernas konstruktioner idag är att män är smartare, har 

mer status och auktoritet. Därför är genomskinlighet och eftertänksamhet vid arbetsprocesserna 

en viktig del för att bibehålla publikens förtroende. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

I det kapitel där valet av metod beskrivs har vi tagit upp problematiken kring att enbart två 

veckor undersöktes i denna uppsats. Vi upplevde själva att det var en god tidsram utifrån de 

begränsningar som vi hade. Dessvärre kan man uppleva det som problematiskt att vi i slutänden 

bara fick 104 analysenheter att arbeta med. För att få fram ett urval, som öppnade upp för resultat 

som innehöll fler generaliseringar, skulle fler antal veckor ha analyserats. Vårt förslag till fortsatt 

forskning är att analysera fler veckor under en tioårsperiod. Det vore exempelvis intressant att se 

en utveckling som följer år för år.  
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         En annan sak som är intressant att studera är hur experter väljs ut beroende på vem det är 

som gör intervjun, tenderar kvinnliga journalister att i större utsträckning intervjua kvinnliga 

experter eller är det tvärtom? 

        Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att göra en kvalitativ studie av vem experten i 

våra svenska tv-nyheter är. I en sådan studie skulle man kunna se hur själva intervjun ser ut, vad 

experterna får säga och hur de får uttala sig. Det vore också intressant att se hur intervjun skiljer 

såg åt beroende på om experten är extern eller intern.  
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Bilaga 1 

Kodschema 

 

Veckor som vi analyserat: mån-fre V 46 2011 och V46 2001 

Analysenhet: Experter 

V1: Program 

1. Rapport 19.30 

2. Aktuellt 21.00 

3. TV4 Nyheterna 22.00 

V2: År, månad och dag för sändningen 

Sexsiffrigt nummer, t ex 111120 om programmet sändes den 20 november 2011 

V3: Sändningens längd 

Anges i minuter 

V4: Tid från det att experten presenteras 

anges i sekunder (från påan) 

V5: Hur presenteras expert i text? 

1. Expert (ex kärnkraftexpert eller konsult man förstår inte varför personen är expert) 

2. Expert med förklaring (ex professor eller för att man har specialkunskap i ett ämne/fenomen. 

Tittaren får en förklaring till varför experten får agera expert, ex Lars Molin- professor i kärnfysik.) 

3. Presenteras inte 

V6: Hur presenteras experten av reportern? 

1. Expert (ex kärnkraftexpert) 

2. Expert med förklaring (ex professor eller för att man har specialkunskap i ett ämne/fenomen. 

Tittaren får en förklaring till varför experten får agera expert, ex Lars Molin- professor i kärnfysik.) 

3. Presenteras inte 

V7: Expertens kön 

1. Kvinna 

2. Man 

3. Framgår inte 

V8: Expertens ålder 

1. yngre än 10 
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2. 10-19 

3. 20-29 

4. 30-39 

5. 40-49 

6. 50-59 

7. 60-69 

8. äldre än 70 

V9: Expertens relation till de som gjort inslaget 

1. Intern (ex journalister inom den egna redaktionen får agera expert, frilansjournalister eller 

journalister från en annan redaktion) 

2. Extern (oberoende av redaktion) 

V10: Experten representerar 

1. Företag 

2. Myndighet 

3. Organisation 

4. Oppositionsparti/politiker 

5. Det styrande blocket/Sittande parti/politiker 

6. Utbildningsväsende 

7. Sig själv/kändisprofil/eget företag 

8. Journalist inom egen redaktion 

9.Journalist inom annan redaktion 

10. Oklart 

11. Övrigt 

V11: Vem intervjuar experten? 

1. Reportern 

2. Nyhetsuppläsaren 

3. Annan 

V12: Vart befinner sig intervjuaren? 

1. På samma plats som experten 

2. På annan plats (ex studio - Telefon) 

3. Ovisst 

V13. Intervjuarens kön 

1. Kvinna 
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2. Man 

3. Oklart 

V14: Inslagets sektion 

1. Inrikes riks 

2. Inrikes lokal 

3. Utrikes 

V15: Dominerande ämne på nyhetsinslag 

1. Ekonomi 

2. Migration/immigration 

3. Sociala frågor (äldre-, handikapp, individ- och familjeomsorg) 

4. Kultur 

5. Vetenskap 

6. Infrastruktur 

7. Miljö 

8. Inrikes partipolitik 

9. Kriminal/Brott/polis 

10. Utveckling- och bistånd 

11. Naturkatastrof 

12. Terrorism 

13. Krig och väpnad konflikt 

14. Utbildning 

15. Arbetsmarknad 

16. Utrikes partipolitik 

17. Sjukvård 

18. Energifrågor 

19. Sport 

20. IT 

21. Juridik/lagförslag/lagändring 

22. Övrigt/obestämt 

V16: Direktsänt/redigerat inslag 

1. Direktsänt 

2. Redigerat 

V17: Direktsänd/redigerad intervju 
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1. Direktsänt 

2. Redigerat 

V18: Inslagets längd 

Anges i sekunder (från påan) 

V19: Kodare 

1. Stina Loman & Helena Wedin 

2. Helena Wedin 

3. Stina Loman 

 

 

 

 

 

 

 


