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Abstrakt 

Kandidatarbetet undersöker och diskuterar frågeställningen: ”Hur kan grafik för 

nyhetssändningar anpassas för att följa teknikutvecklingen i olika massmedier och höja dess 

budbärande kvalitet?”  

Arbetet genomfördes på Sveriges Televisions egna grafiska avdelning, SVT Design med syfte 

att undersöka hur nyhetsgrafik behöver utvecklas för att följa teknikutvecklingens 

förändringar i medier. 

Produktionen resulterade i ett nyhetsgrafikskoncept indelat i tre delar. Två av delarna visar 

exempel på hur grafiken kan anpassas efter plattform, den tredje delen visar exempel på 

inslagsgrafik som jag producerat på SVT Design. Kandidatarbetet fokuserar på 

teknikutvecklingen i medier och behandlar områden som interaktiva lösningar, nyhetsgrafik 

men även det traditionella televisionsmediet. 

 

Nyckelord 

Nyhetsgrafik, interaktiva medier, koncept, teknikutveckling, inslagsgrafik, medieteknik 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis examines and discusses the question: "How can graphics for newscasts 

be adapted to follow technological developments in various media and increase its 

informative quality?"  

The work was performed on Swedish Television's own graphic department, SVT design in 

order to examine how news graphics need to be developed to follow the technological 

changes in media. 

The production resulted in a news graphics concept divided into three parts. Two of the 

sections show examples of how graphics can be adapted according to platform and the third 

section shows examples of news graphics that are produced at SVT Design by me. The 

bachelor thesis focuses on the development of technology in the media and examines areas 

such as interactive solutions, news graphics and the traditional television media. 

 

Keywords 

News graphics, interactive media, concepts, technology development, media technology



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Allt utvecklas, i synnerhet medierna. Nyhetsgrafiken har utvecklats över tid och kommer 

återigen att utvecklas. Information och underhållning blir allt mer lättillgängligt genom 

digitaliseringen, det självklara valet är inte längre det klassiska ”Tv-tittandet”. 

Konsumenterna kan idag välja på en uppsjö av medier så som datorn, surfplattan, mobilen etc. 

Tv-tittarna ställer allt högre krav på medieproducenterna att finnas på många plattformar, 

samtidigt. Så vad är det som egentligen gör att grafik behöver utvecklas för att anpassas och 

följa morgondagens teknikutveckling? Hur kan morgondagens grafikpaket utformas? 

Detta kandidatarbete undersöker hur nyhetsgrafiken behöver utvecklas för att förhålla sig, 

samt ta del av teknikutvecklingens för och nackdelar. Arbetets undersökande del har utförts 

på SVT Design i Växjö med syfte att medverka i nyhetsgrafikens framtida utveckling.  

SVT Design är SVT s egna inhouse avdelning för grafik. 
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Detta kapitel fokuserar på bakgrunden, frågeställningen och syftet med uppsatsen. Kapitlet 

berör tidigare forskning inom medieområdet. 

 

Nyhetsgrafik är en daglig återkommande informationskälla som används i både små och stora 

medier. Vi kan se nyhetsgrafik i allt från den lilla lokaltidningen till stora världstäckande 

nyhetsprogram. Medierna utvecklas och förändras efter samhället och dess trender, 

exempelvis genom övergången från svartvitt till färg -TV. Efter övergången så kunde 

färgskalan användas för att skilja olikheter åt. Teknikutvecklingen är en anledning till varför 

även grafiken behöver utvecklas. 

Sveriges Televisions (SVT) nyhetsgrafik gjordes till exempel om för ett antal år sedan och är 

på gång att återigen förändras för att följa teknikutvecklingen. Med tidigare erfarenhet kring 

SVT s nyhetsgrafik kommer det här arbetets produktionsdel förläggas på SVT Design i 

undersökande syfte.  

För att effektivast återkoppla till nyhetsgrafikens utveckling anser jag det lämpligast att först 

behandla Tv-historian. 

 

Tv:ns historia är som känt kort då Tv-sändningar var i gång under nittonhundra trettiotalet då 

BBC i England var först med regelbundna sändningar, men stoppades under krigsåren för att 

därefter växa sig starka i nästan alla länder enligt svt.se. Här nedan följer en lista med viktiga 

historiska datum för televisionen i Sverige. 

 

 1948 premiär för televisionen i Stockholm 

 1956 officiell start av Sveriges Televisions sändningar efter riksdags beslut.  

 1966 sänds den första TV-sändningen i färg. 

 2001 digitaliseras SVTs nyheter och några år senare införs en mobilportal.  

 År 2011 minskar det traditionella ”tittandet” men samtidigt ökar det så kallade 

interaktiva Play ”tittandet”. d.v.s. som inte är tablåbundna. (SVT.se, 2014). 
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Tv-sändningen är inte ens 100 år gammal och kan betraktas som ett ungt medium som håller 

på att sammansmältas i den exempelvis ännu yngre webben. (Bergström, 2009.) 

Förut fick vi nyheter under återkommande bestämda perioder under dygnet, men 

statsministern Olof Palmes skjutning anses vara startskottet för kontinuerlig 24h 

nyhetsförmedling (Krona, personlig kontakt, 2014-03-25). 

Grafikens historia kan anses vara både kort och lång beroende på hur grafik betraktas och 

vilken sorts grafik vi talar om. De gamla egypterna har exempelvis producerat grafik i sina 

hieroglyfer, eller som kineserna som enligt nationalencyklopedin producerade tryckgrafik på 

papper redan från ca 800 e. Kr. (Ne, 2014) 

Med TVs intåg introducerades även det nya informationsmedlet, nyhetsgrafik för att kunna 

underlätta förmedling av information. 

 

För att kunna gå vidare i arbetet kommer jag här nedanför behandla hur nyhetsgrafiken har 

utvecklats sedan TV:s ungdom. Jag kommer också diskutera hur kulturbetingad nyhetsgrafik 

är, genom att jämföra bl.a. SVT med BBC. I min analys tittade jag speciellt på vilka färger 

som användes, hur grafiken tillämpades, dvs. om den integrerar etc. Jag undersökte också 

vilka huvudelement som speglades i vinjetten och vilka som följde med genom 

nyhetsprogrammet. 

Genom att jämföra några stora länders nyhetsgrafik så som Storbritannien, Turkiet och 

Sydafrika så kan jag konstatera att det finns ett tydligt återkommande element i vinjetterna 

hos alla nämnda länder, nämligen en jordglob. Runt jordgloben flyger det fler element i form 

av genrebilder och text, som jag upplever förmedlar känslan av ett rikt informationsflöde. 

SVT s Rapport däremot skiljer sig från majoriteten då de år 2014 inte använder sig av någon 

jordglob i sin vinjett. SVT s fördjupande nyhetsprogram Aktuellt använde dock en jordglob i 

sin vinjett. År 2008 använde likväl även Rapport en jordglob i sin vinjett. Den största 

skillnaden mellan ovan nämnda TV kanaler är deras tydliga färgval. Alla Tv kanalerna 

använder ett färgschema som inte liknar varandra, exempelvis så använder BBC år 2014 rena 

nyanser av rött och vitt med ”flashiga” inslag av silver. Det sydafrikanska TV bolaget e. TV 

har tydligt genomgående blå nyans med vita inslag i det de producerar. Den danska 

nyhetskanalen DRK har liknande färger som den sydafrikanska kanalen, men DRK använder 

även andra huvudfärger som rött vilket gör att jag anser att de inte kan blandas ihop. SVT s 

Rapport använder tydliga nyanser av Rött och blått i kombination av svart med vit text och vit 

med svart text. 
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Nyhetskanalerna använder i en del fall färger som liknar något annat bolag, men jag har inte 

kunnat konstatera att det finns något bolag som använder flertalet av en annans TV bolags 

färger i kombination. I samtliga fall anser jag att det är tydligt vilken som är sändare av 

grafiken på grund av färg och formvalet. 

Vinjettens syfte är enligt Bergström att presentera programmet och göra det lättigenkännligt. 

Vinjetten vägleder tittaren och grafiken genomsyrar resten av bildtrycket i programmet 

(Bergström, 2009). Anders Printz, föreläsare och grafiker på SVT Design spår att 

morgondagens designtrender enbart kommer visualisera den viktigaste informationen med en 

begränsad färgpalett, Printz menar att grafiktrenden kan sammanfattas: ”keep it simple”. 

Begreppet bör dock tas med en nypa salt. 

 

Genom att gå igenom en sammanfattning av Rapports inslag 

(https://www.youtube.com/watch?v=T5L0INWvnPI) genom åren 1950-90 tal så kan det 

konstateras att det var väldigt vanligt att använda nyhetsgrafik i analog form vanligtvis papper 

(se bild 1) eller liknande, enkla namnplattor tillagda på det filmade materialet ses förekomma 

runt 1970. Allt efter som 90 talet närmar sig övergår grafiken allt mer till att digitaliseras 

vilket medför att grafiken upplevs mer integrerad i TV n och den förekommer mer i bilden 

självständigt eller i skärm bakom programledaren.   

 
Bild 1 - Analog nyhetsgrafik 

Även i BBC kan det konstateras att nyhetsgrafiken från början förekom i väldigt enkelt 

utförande, ofta i form av enbart pålagd text direkt på det filmade materialet.  
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För att fylla tablån så brukades ”nedräkningsklockan” flitigt till inte så längesedan vilket 

tydligt kan ses i flera klipp, se länk. (https://www.youtube.com/watch?v=8FzBbAhSnvI). 

Enligt min åsikt tycker jag att det finns stora kulturella liknelser mellan BBC och Rapport 

nämligen formen på programmen och hur nyhetsförmedlingen sker. 

 

Det är till stor del teknikutvecklingen som kan anses ligga till grund för nyhetsgrafikens 

historiska utveckling. Färgteven öppnade upp för färgdiagram och datorn öppnade upp 

möjligheten för grafikern att digitalt animera diagrammet. Bildelementen blev allt mer 

färgrika och mer och mer grafik producerades och trycktes in, men nu och i en inte avlägsen 

framtid spås grafiken bli avskalade och ”ren”, där bara det allra nödvändigaste presenteras 

enligt Printz, grafiker på SVT (Printz, personlig kontakt, 2014).  

Nyhetskanalerna CNN, ABC och CBS har sedan 1980 talet haft en nedåtvändande trend när 

det gäller traditionellt TV tittande. I boken Changing Global Media Landscape förklaras den 

nedåtvändande TV trenden med att internetanvändningen istället ständigt ökar och det bara 

fortsätter (Johnson & Wanta, 2010:11). 

 

För att lättare kunna studera grafikens utveckling i Tv kan det vara lämpligt att även studera 

Tv-bildens utveckling, eftersom att grafik ingår i bilden. Tv-bildens utveckling kan liknas vid 

en lång inzoomning enligt boken Visuell retorik. De första tv-sändningarna använde sig 

enbart av helbilder och så kallade ”talking heads”, programledare som tittade in i kameran 

medan de rapporterade nyheter. Idag förekommer det alla möjliga sorters bildutsnitt med en 

stor variation av kameravinklar, programledare, inslag, filmsnuttar med grafik. Idag 

förekommer det helt enkelt ett snabbare flöde som har med tv-mediets bildberättande 

utveckling att göra. I takt med att det filmade bildberättandet utvecklades med en större 

variation och hastighet utvecklades också resterande media i Tv n, nämligen bildgrafiken 

(nyhetsgrafik ingår under). Tv-publiken blir invand i ett nytt mönster som kräver mer fart och 

variation än tidigare och grafiken får följa efter (Carlsson & Koppfeldt, 2008). 
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Hur kan grafik för nyhetssändningar anpassas för att följa teknikutvecklingen i olika 

massmedier och höja dess budbärande kvalitet? 

 

Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka hur nyhetsgrafik behöver utvecklas för att 

följa teknikutvecklingens förändringar i medier. Uppsatsen ämnar också till att skapa en 

djupare förståelse för nyhetsgrafik och dess användbarhetsområden, för att sedan kunna 

tillämpa kunskapen i praktiken. 

 

Hela kandidatarbetet är skrivit självständigt av Rasmus Olsson. Under skrivprocessen 

strukturerades arbetets huvuddelar upp och behandlades i löpande ordning. 
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I detta kapitel diskuteras tidigare forskning som ligger till bakgrund för nyhetsgrafikens 

utveckling. 

 

Den grundläggande utmaningen en budskapsförmedlare står inför är att snabbt fånga 

mottagarens intresse och skapa trovärdighet (Bergström, 2009). Vidare menar Bergström att 

det gäller att välja rätt komponenter för rätt budskap, med andra ord så är det väsentligt att 

veta när det är lämpligast att använda grafik istället för exempelvis filmat material. 

Det kan konstateras att även om stora delar av nyhetsgrafikens budskap och utseende ändras 

över tid så är det viktigt att snabbt skapa ett intresse. Enligt Bergström så formade Aristoteles 

för 2000 år sedan en dramatisk konstruktion som används för att snabbt väcka en mottagares 

intresse. Denna konstruktion kan användas som en grundstomme än idag, men grundstommen 

behöver få ”kläder” för att kunna utvecklas med tiden och rummet.  

Nyhetsgrafikens syfte att förmedla ett budskap kommer aldrig förändras, men hur vi ska 

framföra informationen beror på tid och rum (Bergström, 2009) 

 

Innan jag går vidare vill jag diskutera begreppet Media. Kommunikationsteoretikern Marshall 

McLuhan sa i sin bok Understanding Media följande: 

”The medium is the message” (Sv: ”Mediet är budskapet”) - (1911-1980). 

McLuhan menar att mediet är budskapet som formar och kontrollerar omfattningen av våra 

mänskliga handlingar. Vidare menar han att medier utvecklar sina egna sätt att ”klä” budskap 

på, som med tiden helt eller delvis blir en del av det slutliga budskapet. (McLuhan i 

Bergström, 2009) 

Media kan betyda olika saker beroende på i vilket sammanhang ordet används.  

”Ett medium är den kanal eller den länk som finns mellan en sändare och en mottagare i en 

kommunikationsprocess” Carlsson, A. & Koppfeldt, T. (2008. s. 7). 

 

Med mediets hjälp kan ett budskap förmedlas (medieras) till en eller flera personer. En TV är 

ett exempel på ett medium, som förmedlar information till en mottagare. Men mediet 

förmedlar inte enbart information, det gestaltar också information. Innehållet i TV rutan kan 

ses som det gestaltande eller med annat ord det visualiserande, det vi ser. Carlsson, A. & 

Koppfeldt, T. (2008).  
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Nyhetsgrafik definieras som en journalistisk kombination av text och bild, både den 

fotografiska och den datorgenererade bilden. Nyhetsgrafikens syfte är att förmedla 

information och skapa förståelse för ofta komplicerade händelser och begrepp. (Bergström, 

2009). Nyhetsgrafik kan exempelvis användas som en informationskälla när det krävs 

ytterligare förtydling av ett budskap som lämpligen behöver illustreras med grafik av något 

slag, grafikern kan här välja om grafiken ska vara rörlig eller still.  

 

Nyhetsgrafik vill informera oss om något, det handlar i grund och botten om kommunikation 

och information – på ett tydligt vis. Nyhetsgrafik är Tv-retorik, ett medel för att informera via 

användning av medieuttryck (Carlsson & Koppfeldt, 2008).  

Det är i informationsförmedling viktigt att människan lätt kan tolka samt förstå information så 

att inga förståelsesvårigheter uppstår och budskapet förloras (Segerstad, 2011). Föregående 

område kommer behandlas djupare under kapitel 2.5.6 Teknikens psykologiska effekter. 

Nyhetsgrafik ingår i massmedier som definieras under kommande avsnitt.  

 

Massmedier kan definieras enligt följande: 

Massmedier förmedlar information och underhållning med en viss frekvens samtidigt och 

offentligt till alla inom en större målgrupp.  Massmedier informerar oss om viktiga händelser, 

vi få veta vilka krav som ställs på oss och vilka krav som vi kan ställa, detta kan också enligt 

Bergström kallas för den orienterande funktionen. Massmedier kan även anses hjälpa oss i 

den sociala funktionen då de hjälper oss dela upplevelser tillsammans. Människor kan känna 

en samröret och en gemenskap då de kan få utlopp att diskutera händelser tillsammans eller 

över sociala nätverk, vars grundbudskap massmedier har hjälpt till att förmedla. (Bergström, 

2009). 

 

För att lättare förklara hur ett budskap via ett massmedium kan förmedlas till en större grupp 

människor kan kommunikationsmodeller användas för att överskådligt visa hur 

kommunikation fungerar mellan en sändare och en mottagare, se bild 2 (Carlsson & 

Koppfeldt 2008). 
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Bild 2 - Kommunikationsmodellen 

Förutsättningen för all visuell kommunikation är att någon (sändaren) har något betydelsefullt 

att förmedla. Sändaren kan exempelvis vara en tv-kanal, en tidning eller ett företag. Sändaren 

vill påverka genom att formulera och förmedla ett budskap till en mottagare. Budskapet och 

dess innehåll anpassas efter syftet och målgrupp. För att sändaren ska nå mottagaren måste en 

kanal/ medium upprättas emellan dem.  

Sändaren förväntar sig att budskapet ska väcka uppmärksamhet för att informationen ska tas 

in av mottagaren. (Bergström, 2009). 

 

”(…) den innehållsliga eller semantiska dimensionen av ett meddelande förutsätter den 

tekniska - utan att meddelandet i tekniskt avseende överförs från sändare till mottagare så 

kan ingen innebörd eller betydelse förmedlas” (Segerstad, 2011, s. 214). 

 

På senare år (med hjälp av teknikutvecklingen) så har det blivit vanligt att även mottagaren av 

information kan bli en sändare av information till ursprungssändaren. Modellen har fått 

moderniseras. Förenklat kan man beskriva det hela genom att återkoppla till exempelvis 

melodifestivalen då tittaren kan vara en slags sändare emot Tv-produktionen, med andra ord 

kan tittaren sända tillbaka information genom tillexempel att rösta och vara med att påverka 

programmet (Carlsson & Koppfeldt, 2008). 

 

Man kan ställa sig frågan om det är envägskommunikationensmodellen som är framtiden eller 

kanske är framtiden att kunna interagera med nyhetsgrafiken, en tvåvägskommunikation? 

Larsson, L. menar i sin avhandling; Nyheter i samspel att medierna har en oerhört stor styrka 

som kan styra och påverka samhället. Vidare menar Larsson att medier ibland framstår styra 

valkampanjer så att utgångsläget blir partiskt och passar journalisten. Det gäller därför att 
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framställa informationen så sakligt och opartiskt som möjligt, så att inget kan tendera att 

tolkas till någons fördel (Larsson, 1998). Jämförelsevis så står det i SVT s riktlinjer som går 

under publicservice eller ”TV i allmänhetens tjänst” följande: 

 

 Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt. 

 Yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i televisionen 

 Bedriva tv-verksamhet i allmänhetens tjänst 

 Verksamheten ska bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika 

ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället 

(Riktlinjer för publicering i SVT, Sveriges Television, 2013) & regeringsbeslutet 

(Ku2009/2313/MFI). 

 

 

Eftersom SVT måste vara opartisk måste även ett neutralt förhållningssätt speglas i grafiken 

därför att det här kandidatarbetets gestaltande del utförs på SVT Design. 

I följande avsnitt kommer digitaliseringen och teknikutvecklingen behandlas, vilka 

konsekvenser som har uppkommit till följd av utvecklingen.  
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Det är en kombination mellan trender i bildberättandet och teknikutvecklingen som troligen 

bidrar till nyhetsgrafikens utveckling. De tekniska innovationerna har under 1990- talet främst 

påverkat mediernas produktionsprocesser och har närmast varit osynliga för konsumenterna. 

Under 2000- talets början så tycks situationen varit annorlunda, då de tekniska innovationerna 

främst kommit till användning direkt hos konsumenterna varpå medieföretagen försöker haka 

på och skapa medialatjänster anpassad för den nya tekniken (Enlund i Hvitfelt & Nygren, 

2008:74). 

 

Nyhetsmedier som TV och tidningar blir mer lika då båda har börjat integrera i varandra, det 

är inte lika stora skillnader som förut. Ett exempel är att i några av Sveriges största 

nyhetstidningar kan man läsa en artikel i analog form, i slutet av artikeln finner man en 

webblänk till tidningens hemsida där mera information finns, eller till och med en kortare 

nyhetssändning om den skrivna artikeln (Rydell, 2014).  

I en krönika publicerad i Svenska Journalistföreningens tidning, journalisten.se påpekas att vi 

sätt en början på en ny ”revolution” inom kommunikation. Krönikan liknar den så kallade 

revolutionen med samma betydelse som Gutenbergs tryckpress fick för 

informationsförmedlingen. Enligt journalisten.se har det tryckta ordet varit det viktigaste i 

flera hundra år, men börjar nu tas över av digitaliseringen. Orden finns där fast bakom en 

skärm istället för på ett papper. Sedan mitten av 1990-talet har traditionell TV tappat publik 

till internet tjänster och interaktiva lösningar. (Johnson & Wanta, 2010:11). Enligt krönikan 

på journalisten.se blir visualisering av nyhetsinformation genom video med interaktivgrafik 

allt vanligare. Mottagaren kan interagera med grafiken genom att klicka på objekt på 

skärmen, dra i reglage och bocka för kriterier för att själv anpassa data. Nya sätt att visualisera 

grafik genom integration ställer emellertid större krav på en redaktion, efter som att det 

innebär mera arbete än att bara publicera text eller bild.  

 

I en artikel publicerad av Anders Rydell i SVD Kultur Tittarna segrar i tv-kriget (2 februari, 

2014) diskuteras teknikutvecklingen och framtidens ambitioner. 

En av Sveriges största kvällstidningar Aftonbladet startade under mitten av 2013 en ny studio 

som är specialanpassad för direktsändningar med integration med tittarna. Rydell nämner att 

Aftonbladets ambitioner är att skapa en närhet till sina mottagare eller så kallade ”tittare”.  
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Vidare skriver Rydell att Aftonbladets visioner som det även går att se på andra håll är att 

skapa ett sändningsformat kallad second screen - andra skärmen. Second screen är en relativ 

ny benämning och är ett Tv-program om ett Tv-program, eller så kallad meta-tv. Formatet 

verkar vara relativt populärt då Aftonbladet TV enligt Rydell har ca 1,6 miljoner besökare i 

veckan. Vidare menar Rydell att alla i branschen länge har vetat om det och att många har 

väntat på det – men ingen har riktigt kunna säga när tv-mediet på allvar skulle formas om av 

digitaliseringen (Rydell, 2014). 

Benämningen second screen kan användas ytterligare i traditionella nyhetssammanhang då 

mer information och möjlighet till integration kan förekomma via den andra skärmen som 

exempelvis skulle kunna vara en surfplatta. Tv-bolagen har svårt att acceptera att 

medieområdet möter digitaliseringens effekter då makten har flyttat till tittarna enligt artikeln. 

Det är en helt ny förändring vi står inför framförallt i formatet men även i tiden och rummet. 

Vi kan inte längre antas leva kvar i 1900- talets mediala maktstrukturer som innebär att 

bolagen har full kontroll från biografen till Tv-soffan.  Enligt Mediamätning i Skandinavien 

(förkortat MMS) så har Tv-tittandet ökat genom åren. Enligt MMS så tittade vi ungefär en 

halvtimme mer på tv per dag 2009, än ett decennium tidigare. Men i siffrorna kunde även en 

annan förändring utläsas, nämligen att äldre tittade allt mer på så kallad ”vanlig” TV medan 

de yngre målgruppernas tittande minskade (den äldre generationen vägde dock upp för den 

yngre).  

Enligt Rydell är den nya utmaningen för de traditionella tv-aktörerna att omplacera sin 

verksamhet in i det nya internetbaserade landskapet. Den yngre generationen tenderar att 

spendera mer tid åt internetet framförallt via mobil i jämförelse mot Tv n. 

Vidare menar Rydell att vi idag befinner oss i ett ögonblick som liknar det då det svenska 

statliga TV-monopolet bröts 1987. Han pekar på att övergången till den större interaktiviteten 

och webb-tv n kommer skaka om de gamla maktstrukturerna ner i ”roten”.   

För att ta ett exempel så hade SVT Play under år 2013 dubbelt så många spelade timmar än 

året innan. Internet har genererat till att konkurrensutsätta de traditionella delarna då det inte 

längre finns en tydlig skillnad mellan nyhetstidningen och nyhetsprogrammet. (Rydell, A. 

2014). 

 

Tidningarna har en uppenbar konkurrensfördel emot Tv-bolagen. Tidningarna producerar 

snabbare, enklare och kostnadseffektivare program, medan tv-bolagen dras med stora 

produktioner som Rydell anser är kostsamma och kommer bli svårare att finansiera med en 
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ökan konkurrens på marknaden.  

”- Sedan TV kom har serietidningar gått tillbaka” McLuhan, M. (2001: 186). Sedan internet 

kom har TV tittandet gått tillbaka (Johnson & Wanta, 2010). 

Kanske är morgondagens nyhetspaket att allt borde förenklas och effektiviseras, snabbare och 

enklare (Rydell, A. 2014). I artikeln för SvD nämner vice vd för TV4-gruppen Cecilia Beck-

Friis att hennes uppfattning är att framtiden kommer vara Tv i ”lösvikt”, alla smaker, alla 

färger, när vi vill och hur mycket vi vill. 

 

I nästa stycke kommer koncept att tas upp och diskuteras, vad ett koncept är och hur det kan 

användas.  
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Vad är egentligen ett koncept och vad använder man konceptet till. Ett koncept innebär att 

forma och formulera ett bärkraftigt, långsiktigt och medieneutralt tema. Konceptet ska vara 

slitstarkt och alla berörda ska orka arbeta med det under en längre tid. För att ett koncept ska 

anses starkt är det viktigt att det inte kan trötta marknaden i första taget. 

Med medieneutralt menas att konceptet ska fungera i alla sammanhang oavsett medium. 

Exempelvis så fungerar ett ”bra” koncept i både TV; n, mobilen och på webben. Det kan dock 

poängteras att innehållet kan behöva modifieras för att passa det valda mediet men konceptet 

kan ändå vara det samma enligt Bergström. 

En kombination av tillexempel rörligt material och ljud genererar till att median är 

identifierbar i fler kanaler än om exempelvis ljudet subtraherades.  

Ett koncept bör inte enbart byggas på ett prasslande ljud från en chipspåse, då ljudet enbart 

går att framställa i ljudbaserade medier som film, radio och webben. Ljudet fungerar inte i en 

tidning eller på en affisch. (Bergström, 2009.) 

 

 

För att följa framtidens teknikutveckling behöver nyhetsgrafiken ett starkt koncept som kan 

bära grunden och samtidigt vara tydligt att urskilja från var grafiken presenteras. Det gäller att 

skapa ett informationskoncept varifrån nyhetsprofilen lätt kan urskiljas, för att inte blandas 

ihop med andra kanaler. Det är viktigt att veta vilken som är sändaren av budskapet. 

(Bergström, 2009.) 

 

En stor risk med dagens produktioner är att de har benägenhet för att likna varandra, 

Bergström påpekar att det snart kan anses omöjligt att ta fram det unika hos enskilda varor, 

tjänster eller produktioner. Konsumenterna söker sig till ett företag som de har förtroende för 

och kan ge gott anseende. Gott anseende, förtroende och respekt anses vara grunden till ett 

starkt varumärke med ett tydligt koncept (Bergström, 2009.). Ett nyhetsgrafik paket är ett 

slags varumärke utåt för kanalen ifråga. 

I nästa avsnitt kommer jag behandla det dramaturgiska berättandet, hur dramaturgisk kunskap 

kan implementeras i nyheter och nyhetsgrafik. 
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För att snabbt kunna fånga en tittares uppmärksamhet i en nyhetssändning gäller det att snabbt 

fånga en betraktares intresse och hålla kvar det. Något intressant och relevant måste snabbt 

presenteras för mottagaren enligt Bergström. Vidare menar Bergström att hjärnan behöver en 

katalyserande (igångsättande) effekt som utgår ifrån att våra sinnen kräver stimulans, för att 

vår hjärna ska vara mottaglig för information. Färger, former och dramatik är exempel som 

skapar känslor i hjärnan och gör oss mottagliga. (Bergström, 2009) 

Som jag tog upp under kategorin digitaliseringen så påstås det att informationen tas upp 

lättare om mottagaren kan integrera med grafiken och ordna informationen i sin egen ordning 

(Segerstad, 2011:248). Integrationen kan här återkopplas till att hjärnan blir stimulerad i större 

grad och blir då lättare mottaglig för informationen. (Bergström, 2009).  

 
Oavsett om det handlar om en film eller om en nyhetssändning så är det ett berättande, som på 

något vis ska förmedlas från en sändare till en mottagare. Vikten av vilket berättarperspektiv 

är avgörande för hur en berättelse kommer tas emot av en mottagare, då berättarperspektivet 

styr både text och bildsättningen. Boken Effektiv Visuell Kommunikation nämner ett par 

perspektiv en berättelse kan utformas ifrån, det vertikala och det horisontella 

berättarperspektivet. Det vertikala perspektivet kan upplevas som kränkande då det kan liknas 

med att man ”tittar” ner på mottagaren, budskapet kommer ovanifrån. Det horisontella 

berättarperspektivet kan liknas med tvåvägskommunikationsmodellen att budskapet 

förmedlas på samma nivå mellan sändaren och mottagaren vilket bygger på ett gemensamt 

erfarenhetsutbyte, vilket skapar både trovärdighet och respekt. Det horisontella 

berättarperspektivet kan leda till att mottagaren prioriterar den valda informationskällan till 

nästa gång (Bergström, 2009). 
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Nyhetsgrafiken förmedlar och skapar förståelse för information med ofta komplicerade 

händelser och begrepp Med arbetet vill jag undersöka hur nyhetsgrafiken behöver anpassas 

för att följa teknikutvecklingen.  

Tv:ns historia är kort och har utvecklats i rasande fart till den punkt vi befinner oss på idag 

och grafiken har följt efter. Tidigt förekom nyhetsgrafik i analogt format men har efter hand 

digitaliserats. Jordgloben är ett vanligt förekommande element i nyhetsvinjetter genom 

årtiondena. Teknikutvecklingen och trender kan anses vara en av faktorerna för hur det 

grafiska bilduttrycket har ändrats genom årtionden.  

 

I all kommunikation är det viktigt att snabbt fånga en mottagares intresse. Nyheter och 

nyhetsgrafik är medium som ingår i en kommunikationskanal, vars syfte är att förmedla 

information till en mottagare. 

”Ett medium är den kanal eller den länk som finns mellan en sändare och en mottagare i en 

kommunikationsprocess” (Carlsson & Koppfeldt, 2008:7). Enligt en föreläsning av författaren 

Jackie Kothbauer så har medier från 1990 talet och framåt fått en allt mer personlig 

anknytning för varje år som går. Det mänskliga mötet och nyhetsförmedling på samma nivåer 

har blivit allt viktigare. 

Teknikutvecklingen pågår ständigt och allt fler tenderar att välja webben som plattformen att 

distribuera information. Medierna börjar integrera i varandra då allt flera kanaler smälter ihop 

till en. Integration och ”play” tjänster blir allt vanligare där mottagaren själv kan bestämma 

villkoren för konsumerandet, genom interaktiva val. Teknikutvecklingen kan vara en av de 

största bidragande orsakerna till varför nyhetsgrafiken har och behöver utvecklas för att 

anpassa sig till morgondagen (Rydell, 2014). Enligt Journalistförbundets tidning så står vi 

inför en ny media revolution som kan liknas med samma betydelse som Gutenbergs 

tryckpress fick för mediavärlden. I boken På väg mot medievärlden 2020 skrivs att 

morgondagens nyhetskonsumenter kommer nås av samma information, men genom vilka 

kanaler kommer vara vitt skilda i betydligt större grad än idag (Hvitfelt & Nygren, 2008).  

För att testa hur nyhetsgrafiken kan anpassas till morgondagen vill jag skapa ett koncept för 

att testa om produktionen kan vara slitstarkt, bärkraftigt och långsiktigt.  

Kandidatarbetets fortsatta del kommer genomföras med hjälp av en undersökande produktion 

på SVT Design och behandlas i följande avsnitt. 
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Här presenteras mitt tillvägagångsätt i mitt undersökande arbete för nyhetsgrafikens 

utveckling genom min gestaltande studie på SVT Design i Växjö och så väl som för den 

informationssökande delen. 

 

För att svara på undersökningens frågeställning: ” Hur kan grafik för nyhetssändningar 

anpassas för att följa teknikutvecklingen i olika massmedier och höja dess budbärande 

kvalitet?” har jag använt mig av praktiska så väl som akademiska metoder. 

Arbetet har utförts på SVT Design i Växjö i undersökande syfte. På SVT Design har jag 

arbetat som nyhetsgrafiker genom hela processen och därmed fått en djupare insikt i mitt 

problemområde, nyhetsgrafiksutvecklingen. Som grafiker på SVT Design har jag producerat 

inslagsgrafik till alla SVTs regionala stationer i hela Sverige. Parallellt med arbetet som 

nyhetsgrafiker har jag arbetat med utvecklandet av morgondagens grafik för 

nyhetssändningar. 

För att ta tillvara och få ut så mycket som möjligt av mitt gestaltande material så är det indelat 

i tre produktionsdelar: 

 En grafikdel anpassad för TV.  

 En del anpassad för webb med T.ex. en surfplatta.  

 Samt en avslutande del som går igenom inslagsgrafik och presenterar ett urval 

av den inslagsgrafik jag har producerat på SVT Design. 
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I denna del presenteras de metoder som har använts för att genomföra det gestaltande arbetet 

och skapa mitt koncept. 

 

Under åren i min utbildning till medietekniker på Blekinge Tekniska Högskola har jag lärt 

mig att idéer måste genereras, bearbetas och diskuteras för att komma fram till en tilltalande 

produktion eller koncept. Under utvecklingsfasen har det varit viktigt att hitta ett tydligt 

fokusområde så att jag inte svävar i väg till områden som jag inte ska behandla. Ett exempel 

på tillvägagångssätt som jag har använt mig av i idégenereringsprocessen är att använda ett 

fokusområde, exempel interaktivitet och skissa eller skriva ner allt jag under kort tid kommer 

på, för att alstra nya idéer. Idéarbetet fokuserade inom vissa givna ramar enligt en metoden 

framecreativity (Bergström, 2009). 

För att skapa en känsla för nyhetsgrafiken använde jag mig av webbtjänsten Pintreset för att 

skapa ett Mood-board, på så vis kunde jag gestalta om jag hade rätt känsla i mitt koncept 

(Keller, 2005), Jag ville uppnå känslan av informationsintag, med nyhetsförmedling. 

Inför det gestaltande arbetet så strukturerade jag metodiskt i samråd med min handledare på 

SVT Design Mette Nordentoft upp hur jag kan kunde börja arbetet med min produktion: 

 

 Spåna på känsla och vilka ”kläder” morgondagens nyhetsgrafik kan tänkas få. 

 Idé generera och skissa. 

 Tänka utanför boxen och tänka oberoende av budget. 

 Reflektera över färger (leta färgpaletter) som bygger på känsla, tydlighet och samtidigt 

innefattar en hög läsbarhet. 

 Animeringstekniker. (Williams, R. (2009). The animator's survival kit.) 

 Broadcastförutsättningar. 

 Interaktiva lösningar för Webb. 

 Teknikutvecklingsförutsättningar. (Vad kan vi göra imorgon som vi inte kunde göra 

igår.) 

 

I samråd med Mette beslutade jag att mitt resultat under den gestaltande delen skulle fokusera 

på att komma fram till ett koncept för att visa hur morgondagens nyhetsgrafik kan se ut. Det 
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gestaltande resultatet var tänkt att resultera i exempelgrafik till helt nytt fiktivt nyhetsprogram 

med vinjett, inslagsgrafik samt en interaktiv lösning, som ska kunna testköras samt gå att 

implementera i en SVT produktion.  

Jag ställde mig frågan vad det är som det viktigaste att tänka på när man ska ta fram ett 

konceptförslag för morgondagens nyhetsgrafik. Jag diskuterade frågan lite med medarbetarna 

på SVT Design och kom fram till att den första ”ledvägen” är att hålla tänket simpelt. Genom 

att hålla en produktion enkel går det att spara tid, vilket jag under mitt arbete som 

nyhetsgrafiker upplevt är en viktig aspekt. Genom att tillämpa ordet ”simpelt” menas att det 

kan räcka att ”leka” med typografin och enklare grafiska element enligt Mattias K, grafiker. 

Begränsad grafik kan leda till att informationen blir lättare att tolka vilket resulterar i mindre 

förvirring som i sin tur kan leda till tydligare betraktningsmöjligheter och en effektivare 

visuell kommunikation (Bergström, 2009). I diskussionerna kom jag också fram till att jag 

ville använda mig av en begränsad färgskala i grafikpaketet, inte en massa färger utan ett fåtal 

för att avgränsa mig och där med få ett ”renare” resultat. 

Tänket att hålla allt material simpelt tog jag med mig under hela den gestaltande produktionen 

och bygger vidare på kunskapen som jag fick från Anders Printz från SVT som föreläste om 

morgondagens design trender. Printz menar att det är viktigt att lägga energi på att välja en 

”bra” design. Det väsentligaste enligt Printz är att: Göra en färgpalett som förmedlar känslan 

som ska uppnås. Hitta ett tydligt typsnitt som passar till konceptet. Informationen på skärmen 

bör visualiseras minimalistiskt med information som är rakt på sak (Bergström, 2009) & 

(Printz, personlig kontakt, 2014).  Layouten och strukturen kan vara tydlig och folk bör vara 

vana vid designen (McLuhan, 2001). Printz tipsade mig om att design bör kunna fungera på 

många olika plattformar och skärmar. Idag har vi ett 10- tals skärmar per person som 

innehållet bör anpassas efter, enligt Printz, jag behövde därför vara medveten om vilken 

skärmstorlek mitt resultat skulle presenteras på (Internetworld, 2013 - se referens). Stilen för 

exempelvis TV, Dator, spel menar Printz kommer bli enhetliga men hur innehållet gestaltas 

och i vilken grand interaktivitet kan förekomma beror på val av plattform. I mitt gestaltande 

arbete har jag tagit hänsyn till vilken plattform som används. 
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Under kapitlet tidigare forskning har jag redogjort för den historiska utvecklingen av 

nyhetsgrafik, men för att kunna utveckla morgondagens grafikpaket så var jag med SVT 

Design och studerade hur andra TV bolag använder sig av inslagsgrafik ute i världen. (Det vi 

kom fram till togs sedan upp på ett flertal möten på SVT för att diskuteras och sedan fortsätta 

utvecklingen.) Överlag i analyserandet anser vi att de flesta bolag använder mer eller mindre 

ett hyfsad vardagligt nyhetspaket och det är inte så många som sticker ut. SVT letar efter 

nytänkande och ett nytt sätt att använda grafik som teknikutvecklingen har åstadkommit. Vad 

kan vi göra nu som vi inte kunde göra förra gången nyhetsgrafiken utvecklades var frågan 

som ofta återkopplade till. Ett exempel på nytänkande är den danska kanalen DR nyhetspaket 

se bild 3 här nedanför. 

 
Bild 3 – Integration med grafik 

DR använder grafik som sticker ut då den lägger sig utanför backdroppen (bakgrundskärmen) 

och ge möjlighet för programledaren att integrera med grafiken. Att integrera med grafiken 

kan skapa en större tydlighet hos mottagaren enligt Bergström (2009) programledaren kan 

visuellt med händerna peka, visa och förklara vilket bör leda till att informationen blir lättare 

att ta emot. Andra exempel är att låta programledaren integrera med grafik genom T.ex. en 

pekskärm nerfälld i ett bord. Kanske är framtiden att även skapa en större rörelsefrihet i 

studion. Att programledaren rör sig i studion och integrerar med grafik som finns utspridd på 

olika skärmar eller på bord och golv runt om i studion likt exempelvis BBC.  

Självklart finns många fördelar med integration och så finns det självklart nackdelar. Att låta 

programledaren integrera med nyhetsgrafik kan vara ett stort problem vid exempelvis 

kortsändningar då varken tid för att förklara eller tid för repetition finns (Nordentoft, 

personlig kontakt, 2014). Vidare menar Mette att integration också ställer högre krav på 
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grafikern då den måste kunna anpassa grafiken för att live kunna tajma in rätt då integration 

kräver större repetition. Sen finns det som sagt många fördelar, speciellt ur ett 

informationshämtningsperspektiv då mottagaren lättare tar in informationen då det blir 

”roligare” att titta på, det skapar dynamik enligt Bergström, (2012).  

”- Tekniken är inget hinder, den finns här”. – Kommentar från ett måndagsmöte på SVT. 

 

Kontinuerligt under arbetets gestaltande del som utfördes på SVT Design så har jag som en 

del i min process deltagit i en hel del grafik- och konceptmöten för morgondagens 

grafikutveckling. I nästa stycke följer det väsentligaste jag noterade under dessa 

nyhetsgrafiksmöten och som ingick i en del i grunden för den fortsatta gestaltningen. 

 

En betydelsefull aspekt som jag observerades på mötena var vikten av att följa designtrender 

och teknikutvecklingen för att programmen och kanalen inte ska riskera att upplevas som 

”gammalmodig”. Diskussion fördes kring vad vi kan göra med vår nuvarande teknik som vi 

inte kunde göra för de antal år sedan, då den befintliga nyhetsgrafiken utvecklades. 

Diskussionen resulterade i att vi bestämde oss för att försöka sluta tänka linjärt ”tittande”, 

utan istället som tidningen Resumé skriver låta oss fokusera på interaktiva/ olinjära lösningar 

där innehållet kan anpassas efter besökarens 

beteende för att ge en så relevant upplevelse som 

möjligt ww.resume.se/nyheter/webb/2014/01/02/de-

tio-viktigaste-digitala-trenderna/. Det ska vara värt 

att gå in på webben, det ska finnas ett mervärde där. 

SVT vill som sagt få in flödet från webben i rutan 

på ”vanlig” TV. Jag vill få bort känslan av att ett 

program är linjärt, att tittaren ska kunna veta vad 

som kommer här näst för att följa konsumenternas 

behov som jag har diskuterat i tidigare avsnitt. Jag 

vill få in flödet i Tv rutan. Exempelvis kan 

programledaren promota för att det finns mer 

information på webben, väl på webben så finns en 

djupare grafiksamanställning med möjlighet till 

Bild 4 - Skisser på interaktiva lösningar 
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integration. En fråga som vidare diskuterades på ett möte var hur nyhetsgrafiken kan bidra till 

informationsflödet. Det pratades om att låta programledaren i studion presentera och förklara 

grafiken, istället för en reporter i ett inslag. Genom att låta programledaren förklara kan vi 

skapa en personlig nivå med större aktiv närhet till tittarna (Bergström, 2009).  En diskussion 

fördes även om att programledaren möjligtvis ska följa många internationella trender som 

exempelvis BBC och då stå i mitten av spelplatsen och ”ta plats”, istället för som idag stå vid 

sidan av. Genom att låta programledaren stå i mitten kan hon eller han enligt SVT Design 

naturligare ta för sig och integrera med grafik med nackdelen kan vara att bildens asymmetri 

(”den naturliga placeringen”) påverkas negativt då The Rule of Thirds bryts (Bergström, 

2009).  

För att få plats med så mycket som möjligt av informationen i bildrutan så fördes en 

diskussion kring TV-bildens ”safe area”(säkerhetsområdet) där ingen väsentligt information 

bör ligga (se bild 5). Anledningen till att säkerhetsområdet används är för att inte riskera att 

betydande information skalas bort. Mette påpekade att teknikutvecklingen har bidragit till att 

vi inte längre behöver ett så stort säkerhetsområde då det är baserat på de äldre Tv-

apparaterna, med bildrör vars bildomfång varierade stort (Nordentoft, personlig kontakt, 

2014). Det jag tog vidare från mötena in i min produktion var att skapa en känsla av ett 

ständigt flöde med möjligheten till integration. Nyhetsförmedlingen ska hålla samma stil på 

webb som i broadcast, men på webben ska det exempelvis finnas möjlighet att integrera med 

grafiken för att följa teknikutvecklingen. 

  

Bild 5 - "Safe area" Information utanför den röda linjen kan riskeras att skalas bort. 
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På mötet diskuterades vidare vad det är för innehåll som det nya grafikpaketet ska innehålla, 

vilket håll vill Vi åt, vilken känsla vill Vi skapa. Det poängterades att det är viktigt att alltid 

diskutera meningen och relevansen i allt nytt som ska ändras och produceras, ett exempel är 

Vinjetter – behövs de ens? En vinjett kan ju vara en tydlig avgränsare mellan program (SAOL 

2014-05-07) och kan med fördel användas då många kortare program kommer efter varandra 

som i till exempel morgonsändningar som Gomorron Sverige. 

 

För att mitt arbete skulle få en djupare grund att stå på har jag arbeta som nyhetsgrafiker 

under en stor tidsperiod för att komma fram till problem och lösningar på området. Jag 

arbetade även som nyhetsgrafiker för att inse vad egentligen nyhetsgrafik är och hur 

grafiktänket på SVT Design egentligen fungerar. Jag arbetade på grafikutvecklingen parallellt 

med att jag arbetade som nyhetsgrafiker under olika nyhetspass på dygnet från tidig morgon 

till sen kväll för att verkligen sätta mig in och förstå processen” från ax till limpa”.  

För att kunna veta vad som behöver utvecklas anser jag det även väsentligt att veta vad det är 

som behöver bevaras för att inte förlora väsentliga delar. Genom mitt arbete som grafiker på 

SVT Design har jag stött på problem som har genererat idéer till lösningar om hur ”kläderna” 

på morgondagens nyhetsgrafik kan se ut, ett exempel på detta tas upp under kapitlet 4.3 

tankar kring nyhetsgrafik med inslagsgrafik. Som grafiker har lärt mig vilka grafikdelar som 

är viktiga att bevara, som exempelvis textplattorna bakom text för att bevara det informativa 

värdet. 

 

Resterande del av det här kapitlet kommer grundläggande behandla SVT s aktuella 

arbetsmetoder för produktion av nyhetsgrafik. 

Nedanstående behandlar ett riktigt scenario där beställaren i det här fallet Västnytt ringer till 

SVT Design i Växjö och beställer inslagsgrafik: 

 

Arbetet börjar med att ett uppdrag tas emot från en nyhetsdivision, i det här fallet för Västnytt 

som skulle handla om olika bostadsbolag. Grafikern som ska utföra uppdraget börjar med att 

ringa upp reportern på västnytt och gå igenom grafikens innehåll. När kontenta av innehållet 

har klarnat börjar grafikern med att öppna Photoshop och köra en Action/ förinställning som 

kallas för Inslagsgrafik (se bild 6). 
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Förinställningen innehåller grundläggande mallar så som säkerhetsmarginaler, diagram och 

textplattor. Anledningen till att SVT alltid utgår ifrån mallgrafiken är att det ska gå snabbt 

med att påbörja arbetet, då inga grundinställningar behöver göras varje gång. Grafikern 

fortsätter arbete med att producera klart grafiken i bildbehandlingsprogrammet Photoshop 

(PS) för att sedan gå in i efterbearbetning och animeringprogrammet After Effects för att 

skapa en komposition baserad på grafiken från PS och animera denna. När grafikern anser att 

inslagsgrafiken är klar kontrolleras stavning och innehåll av den ansvariga för dagens 

nyhetsjobb (Intaken). När allt blivit godkänt laddas grafiken upp till det specificerade 

plattformen via ett program som heter ”GC Transcoder”. Produktionen är klar och grafikern 

levererar grafiken till reportern. Efter det grafiska arbetet fyller grafikern i en applikation som 

görs under varje produktion vars syfte är att beskriva vad man gjort och hur lång tid det tog 

för att beställaren ska kunna debiteras. Applikationen har också ett annat syfte att under 

veckan dokumentera för att andra ska kunna hitta och gå in i arbetet och rätta till eventuella 

fel som uppkommit, samt för att grafiken ska kunna återanvändas – det gäller att inte uppfinna 

Bild 5 – Mall för inslagsgrafik (© Sveriges Television 2014.) Bild 6 – Mall för inslagsgrafik (© Sveriges Television AB, 2014) 
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hjulet igen i onödan 

Ovanstående är baserat på en grundläggande arbetsflöde som jag har fått lära mig under 

arbetets gång och är baserat på erfarenhet från min praktik, undersökning och studie i 

dokumentet Riktlinjer för publicering i SVT. 

 

Bild 7 - Produktion av inslagsgrafik (© Sveriges Television 2014.) 
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Trender, innovation och utveckling handlade eventet #internetifokus om, som jag var med 

SVT Designs Anders Printz på den 25 e mars för att under min process få inblick i vart 

branschen befinner sig. Eventet behandlade områden som vi bör tänka på och hänga med i för 

att följa teknikutvecklingen. Kort kan jag säga att jag fick en tydlig uppfattning av vad 

branschen, med internet i framkant är på väg. Mycket av föreläsningarna bekräftade återigen 

mina tankar och teorier kring digitaliseringen och teknikutvecklingen, att fler saker 

digitaliseras och integreras med varandra (Hvitfelt & Nygren, 2008). 

Det finns väldigt många kommunikationskanaler med många olika budskap och 

förutsättningar. Det är då vidare viktigt enligt Printz att tänka på; Vad vill vår målgrupp 

ha? Vad är det som är intressant för målgruppen? -Skippa allt som inte är nödvändigt (Printz, 

personlig kontakt, 2014). Det kan underlätta om jag ställer mig frågan, Vad skapar ett önskat 

beteende hos en mottagare? Vilka behov är det som jag måste uppfyllas. Är det T.ex. behovet 

att ständigt få en kort informationsuppdatering? (SVT håller för närvarande på att utveckla ett 

nytt koncept med korta nyhetsinslag som ofta återkommer á 90 sekunder).  

Att kort och snabbt via TV och internet få uppdaterade nyheter är något som har följt mig 

genom hela min produktion. 

Efter föreläsningen fick jag mycket idéer kring interaktivitet i medier. Jag tog tillfället i akt 

och pratade med olika branschfolk om hur de tyckte morgondagens nyhetsgrafik skulle se ut, 

och ställde den raka frågan:  

”Hur skulle du vilja att morgondagens nyhetspaket ska se ut och fungera?” 

Svaren jag fick var bland annat att de tillfrågade ville bevara den klassiska nyhetskänslan som 

syftar på en känsla av informationsspridning. Baserat på informationen jag fick från 

branschen kom jag kommit fram till mitt intro med ”jordglobskoceptet”. 

Jag fick även mer input av branschfolket att de ville se en interaktiv lösning och möjlighet att 

se nyhetsflödet, likt det jag tidigare diskuterade under mötena på SVT Design. 

Sammanfattningsvis ansåg de tillfrågade att grafiken ska vara ren och avskalad, med en 

begränsad färgskala. De tillfrågade tyckte att grafiken inte ska vara överdriven utan enbart det 

väsentligaste bör presenteras. Idéerna från branschen span jag vidare på i min undersökning 

och har genererat i resultatet i samråd med SVT som presenteras senare under resultat delen. 
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Min främsta digitala teknik inom den gestaltande delen har varit Adobes 

efterbearbetningsprogram After Effects (AE) samt Adobes bildbehandlingsprogram 

Photoshop (PS). Jag har använt AE och PS för att skapa den inslagsgrafik och visualiseringen 

av nyhetsgrafikskonceptet. Anledning till mitt val av programvaror är dels för att jag har 

erfarenhet av dem samt att det är Adobe Svitens licenser jag haft till mitt förfogande.  

För att koda om mitt material till sändning har jag använt olika interna programvaror från 

SVT. Jag har även arbetat med TV produktionsverktyg så som iNews där bakgrundsbilder till 

körscheman bl.a. kodas och läggs in för sändning. 

 

I förarbetningsprocessen ingick det att arbeta som nyhetsgrafiker och producera inslagsgrafik 

för att få en känsla av vad nyhetsgrafik är och hur det fungerar. Här nedan presenters den 

process då jag börjat producera mitt material. 

 

När min långa förproduktion började bli klar så började jag processen med att producera 

nyhetsvinjetten som ska återspegla resten av grafikpaketet. Parallellt med utvecklandet av 

vinjetten producerade jag inslagsgrafik på SVT Design i utvecklande syfte och som material 

till mitt koncept. Jag tog nytta av de arbetsprocesser jag har lärt mig genom åren på Blekinge 

Tekniska Högskola och producerade därför alla grundbitar i min process först. Efter att 

grundstommen existerade utvecklade jag och gick vidare till att slutföra arbetet. 

Tanken med vinjetten är att den ska likna en jordglob med information, jag vet att många har 

gjort liknande men jag tycker att denna trend passar då jag anser att jordgloben lätt kan 

associeras med nyheter och elementet får därför en informativ betydelse. Istället för att 

använda mig av en karta är min tanke att låta hjärnan associera till en jordglob pga. formen, 

plattorna bakom jordgloben är fyllda med bilder vara syfte är att förstärka känslan av 

information och uppdatering. Jag ville från början ha en röd färg av något slag för att 

associera med SVT nyheter men den röda färgen ändrade jag senare till blå då jag ville skapa 

en mer neutral känsla i mitt koncept och undvika den starka färgen röd till fördel för den mera 

stabila och lugnade blåa färgen (http://www.color-wheel-pro.com/color-meaning.html - 

Hämtad den 15 maj, 2014). Mina ledord för vinjetten var Enkelhet, tydlighet, snabbt 

informationsflöde, rena färger, begränsad grafik, tillgänglighet på många plattformar.  
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Jag ville följ medieföretagens trender att satsa på en samordning av olika typer av medier, så 

kallad flerkanalspublicering Hvitfelt, H. & Nygren, G. (2008). I gestaltningsdelen span jag 

vidare på flerkanalspubliceringsidén och att samordna medierna TV och internet för att skapa 

två olika lösningar beroende på plattform. En ytterligare bidragande orsak till varför jag valde 

att samordna medierna och använda samma genomgående stil var för att igen kännedomen 

minskar om grafiken etableras på ett icke traditionellt medium i detta fall webben (McLuhan, 

2001:188) 

 

Jag ville använda ett interaktivt rutsystem som kan liknas vid yahoos, (se länk 

www.yahoo.com/tech/ & bild 8) då jag anser att lösningen känns samtida och ger en tydlig 

överblick över de aktuella nyheterna. 

 

 
Bild 8 - Yahoo Tech 

Under mitt arbete stötte jag på problemet att SVT inte har hunnit kicka igång utvecklingen i 

den fart jag tidigare hade hoppats på vilket har påverkat att jag tvingats göra allt det 

gestaltande själv, med viss handledning och stöd från SVT Design. 
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Bild 9 - Den gestaltande processen för framtagandet av jordgloben 
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I det kommande kapitlet presenteras resultatet av denna undersökning med frågeställningen: 

Hur kan grafik för nyhetssändningar anpassas för att följa teknikutvecklingen i olika 

massmedier och höja dess budbärande kvalitet? 

En diskussion kommer även att föras med utgångsläge i frågeställningen. Syftet med arbetet 

arbetets gestaltande del är att presentera hur man skulle kunna göra för att anpassa 

nyhetsgrafiken med teknikutvecklingen och därmed svara på frågeställningen. 

 

 

Under kapitlet tidigare forskning och i början av arbetets gestaltande del spenderade jag 

mycket tid till att försöka hitta trender, vart branschen är på väg. Jag studerade åt vilket håll 

SVT går åt och hur teknikutvecklingen skulle kunna påverka morgondagens nyhetsgrafik.  

Genom de erfarenheter jag skaffat mig under denna undersökning hävdar jag att branschen är 

på väg emot en mer (o)linjär informationsförmedling där mottagaren själv kan integrera och 

bestämma hur, vad och när denne vill konsumera. Mitt resonemang ligger till grunden i 

erfarenheten från arbetets gestaltande del (3.2.5 #internetifokus) samt tidigare forskning (2.4.4 

Digitaliseringen & Teknikutvecklingen). Kanske kommer morgondagens nyhetsgrafik 

anpassa sig efter individens beteende och behov för att hjälpa till att höja den budbärande 

kvalitén genom interaktiva lösningar, är en av många frågor som kan ställas. 

I tidigare kapitel påpekade jag att traditionellt TV-tittande har ökat bland äldre men har 

tenderat att tappa den yngre publiken till webben med interaktiva lösningar av allehanda 

variation. Under avsnittet 2.4.4 Digitaliseringen & Teknikutvecklingen så återkopplar jag till 

en artikel skriven för SVD som också tar upp vart morgondagens utveckling för 

nyhetsmedierna är på väg som stärker resonemanget.  

Det var med stöd i ovanstående argumenten jag kom fram till följande: För att nyhetsgrafiken 

ska följa teknikutvecklingen behövs en lösning för webben samt en för traditionell TV då 

mediet fortfarande existerar och som jag anser inte bör glömmas bort.  

För att försöka höja den budbärande kvalitén kom jag fram till att arbetet skulle resultera i en 

interaktiv lösning för att tittaren ska bli mer mottaglig för information då denne själv kan ta 

kontrollen (2.4.6 Teknikens psykologiska effekter). En av anledningarna till varför traditionell 

TV tittande minskar bland den yngre generationen anser jag beror på att tittaren har blivit 
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”bortskämd” av internet då individen själv kan välja vad som ska konsumeras. Eftersom jag 

har valt att även fokusera på det traditionella TV-mediet resulterade det i att jag kom att 

återspegla det interaktiva tänket från webben i TV n för att få bort känslan av det linjära flödet 

och skapa en friare känsla.  

 

Frågan jag vidare ställde mig var hur denna interaktiva lösning skulle kunna se ut. Jag 

funderade på termen second screen som jag tidigare har tagit upp och ställde mig frågan om 

second screen är något att satsa på, om det verkligen kommer att användas. 

Om jag reflekterar över min personliga åsikt om second screen så kan jag återkoppla till 

Eurovisionfinalen 2014. Under finalen så sände duon Filip & Fredrik ett second screen 

program där de kommenterade Eurovision finalen live. Jag upplevde att det blev för mycket 

information att hålla reda på och för mycket att fokusera på samtidigt, så jag stängde av deras 

second screen prat efter drygt en halvtimme. Aftonbladet har också sänt 

”kommentarliknande” program inför större tillställningar som sång tävlingen Idol, men även 

här upplevde jag att det blev för mycket information på en gång. 

Utifrån argumenten, tidigare forskning och i samråd med SVT kom jag fram till att i stället 

för att fokusera på en andra skärm inrikta mig i processen till att enbart innefatta 

huvudskärmen, syftet är att all information ska finnas på en skärm. Min personliga magkänsla 

kring second screen fick mig att begränsa mig till en annan lösning, nämligen ett 

nyhetsgrafikspaket med inslagsgrafik. I nyhetsgrafikspaketet finns det en interaktiv lösning 

anpassad för webb och en lösning för TV, med en enhetlig design för att hålla ihop 

grafikpaketet över flera plattformar. Mitt fokusområde har genererat i ett koncept som jag har 

valt att kalla för ”pic and mix” som presenteras i nästa kapitel. 

Arbetets gestaltande del resulterade i ett koncept indelat i två delat. En del anpassad för 

traditionell TV, broadcast sändning. Samt en interaktiv del anpassad för webb. Utöver dessa 

två delar har jag som grafiker på SVT Design producerat inslagsgrafik till konceptet. 

 

I konceptet för traditionell TV är tanken att tittaren ska få en illusion bildmässigt av att väljer 

sin egen sändning genom att kommande inslag presenteras i ett körschema. Körschemat är ett 

flöde av de inslag som kommer härnäst, se bild 8. Tanken är att betraktaren ska uppleva att 
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denne kommer bort från det traditionella linjära Tv flödet för att istället uppleva en 

delaktighet att veta vad som kommer här näst och där av inte uppleva sig låst. Resultatet av 

TV konceptet bör då resultera i som jag tidigare har nämnt att tittaren lättare stannar kvar och 

bli mottaglig för informationen då individen möjligen upplever en större delaktighet (2.4.6 

Teknikens psykologiska effekter). 

 

För att följa vad jag kom fram till tidigare i arbetet, att innehållet på olika plattformar börjar 

integrera och likna varandra ville jag bevara samma form och grundtanke mellan 

plattformarna. Utseendet är ungefär detsamma men skillnaden är att webbdelen är interaktiv 

och låter tittaren klicka (se bild 11 & 12) på de nyheter man själv vill se, när man vill se dem. 

Anledningen till valet av den interaktiva lösningen låg i resultatet av denna undersökning att 

jag ville fånga mottagarens intresse genom att öppna upp för möjligheten att interaktivt klicka 

och sätta ihop sin egen sändning. Tillgången och användandet av webben ökar som jag 

tidigare har påpekat under 2.4.4 Digitaliseringen & Teknikutvecklingen genom 

teknikutvecklingen, och mitt koncept följer efter genom att vara anpassbart och med 

möjlighet till integration för webbanvändare.  

 

Direkt när besökaren kommer in på nyhetssajten så spelas den vinjett jag har producerat upp, 

anledningen till att jag valde att producera en vinjett är för att den öppnar upp, vägleder och 

sätter rätt stämning på programmet (Bergström, 2009). Efter att vinjetten har etablerat 

programmet kan besökaren genom ett interaktivt rutsystem trycka på de nyheter som personen 

vill ta del av, se bild 11. Inslaget startar direkt och besökaren kan se kommande nyheter i 

balken under programledaren, se bild 10. Vill besökaren gå vidare i nyhetsflödet trycker 

personen på nästa bild så spelas nästa nyhet upp se bild 12.  
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Bild 10 – Grafikbalk med körschema 

 

 

 

 
Bild 11 – lösning för webb 
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Bild 12 – lösning surfplatta 

Under arbetets gestaltande del så har jag inte enbart producerat två koncept för TV och webb, 

utan jag har även som en process producerat en stor mängd inslagsgrafik som nyhetsgrafiker 

på SVT Design. Arbetet som nyhetsgrafiker har resulterat i att jag har fått en djupare innebörd 

om vad nyhetsgrafik är och vad det innebär att arbeta som grafiker. Nyhetsgrafik är som sagt 

ett mycket brett område då det kan innehålla allt från en stillbild till avancerade animationer. 

En stor utmaning i arbetet som nyhetsgrafiker har varit den ofta vanliga oerhört korta 

deadlinen som har resulterat i att jag lärt mig tekniker och metoder som att begränsa 

användandet av grafiska element, för att effektivisera mitt arbete men samtidigt behålla det 

informativa värdet. Istället för att exempelvis rita upp ett föremål med detaljer osv. (se bild 

13) kan jag istället produceras en siluett (se bild 14). Jag har upplevt att genom att producera 

en siluett slipper betraktaren haka upp sig på detaljer samt att det går snabbt i jämförelse med 

ett föremål med ett detaljrikt resultat.  
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Bild 13 – ”Detaljrik” bild (© Sveriges Television 2014.) 

 

 

Bild 14 – Siluett (© Sveriges Television 2014.) 

Under min tid på SVT Design har jag vidrört så mycket mera än vad jag har valt att gestalta 

som jag tidigare har påpekat. Jag har lärt mig mycket om TV produktion i allmänhet och har 

fått ”smaka” på en del av branschen. Personligen så tror jag att morgondagens 
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nyhetsutvecklingspaket kommer innehålla stora förändringar med huvudfokus på 

nyhetsgrafiken. Jag tror även att huvudfokus kommer ligga på grafiken i kommande 

utveckling helt enkelt därför att teknikutvecklingen har på senare år gett oss stora möjligheter. 

Jag tror att programledaren i Sverige kommer få en större roll och följa de internationella 

trenderna från exempelvis BBC att ta för sig och integrera mer. Kanske ska morgondagens 

nyhetssändningar för webben anpassas så att ingen programledare syns i bild. Programlösa 

sändningar kommer kunna leda till att möjligen snabba upp informationsförmedlingen, men 

då minskas närheten till tittaren (Nordentoft, personlig kontakt, 2014) & (Bergström, 2009). 

I följande kapitel kommer jag dela med mig av en del kunskaper som jag har utvecklat under 

mitt arbete som nyhetsgrafiker och som jag har använt resultatet av i arbetets gestaltande del. 

 

Efter som SVT är under public Service så måste de underlätta för folk med 

funktionsnedsättningar, exempel nedsatt syn och döva (Ku2009/2313/MFI). Under arbetets 

gestaltande del har jag kommit fram till att det måste finnas en tydlighet i allt som produceras 

för det informativa värdet ska uppnås. Problemet som jag har upplevt det är att nyhetsgrafiken 

får väldigt lite platts att röra sig på med tanke på undertexten efter att safe area, bugg och 

rubrik med logga läggs på och därför behövs enbart det väsentligaste medtagas (3.2.3 

Nyhetsgrafiksmöten).  

Genom att använda mig av grafikplattor (ex. svart) bakom text (ex. vit) har jag upplevt att 

tydligheten ökar p.g.a. de stora kontrasterna mellan texten och textplattan (Bergström, 

2009:135), men nackdelen är att mycket plats upptas i bildrutan. För att kunna få plats med 

allt som ska in i bilden så behövs nyhetsgrafiken komprimeras. Som jag nämnde under 

kapitlet 2.4.6 Teknikens psykologiska effekter så gäller det att tänka så rent och avskalat som 

möjligt för att tydliggöra och se till så att inga förståelsesvårigheter uppstår (Segerstad, 2011). 

Exempelvis så behövs inte någon större gradering på X & Y axeln i diagram som sänds i Tv:n, 

utan det kan räcka att sätta ett värde på staplarna och återigen presentera det som är högst 

relevant. Det kan tilläggas att nyhetsgrafiken som sänds i broadcast och på webben visas i en 

mycket liten tid (vanligast tio till tjugo sekunder) vilket också kan ses till en anledning varför 

nyhetsgrafiken för nämnda medier inte behöver vara så detaljrik. I tryckta medier som en 
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tidning bör diagram etc. kunna förekomma i större detaljrikedom i och med att betraktaren har 

större tid att granska mediet samt att tidningen inte är bakbelyst vilket skapar en större 

läsbarhet enligt Bergström (2009).  I bilderna nedanför (se bild 15) så har jag kommit fram till 

att läsbarheten kan variera stort beroende på vilken färg och nyans som används i kontrast till 

varandra. I mitt konceptet så valde jag därför att använda grundfärger med stora kontraster till 

varandra för att skapa en högläsbarhet som jag tidigare har diskuterat. Jag vill dock inte låsa 

mig helt i mitt koncept utan vill öppna upp för möjligheten att i vissa fall anpassa färgerna 

efter rådande situation genom att med hjälp av vinjetten vägleda till färgsättningen. 

 
Bild 15 – Läsbarhet (© Sveriges Television 2014.) 
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Under min undersökning upplevde jag att det blev vanligare att nyhetsredaktionerna vill 

integrera inslagsgrafik med filmat material, ovanstående bilder är även tydliga exempel på 

simpel och snabb grafikintegration på ”riktigt” material. SVT Design föreslår exempelvis till 

nyhetsredaktionerna att de gärna integrerar grafikmaterial på filmat material. I 

teknikutvecklingens spår har det på senare år kommit programvaror som kan integrera grafik 

genom ett knapptryck och jag har upplevt att metoden ökar mer och mer för varje vecka 

baserat på om jag återkopplar till grafikbeställningarna.  

Under arbetet så har jag stött på flertalet problem i olika storhetsgrader. Ett av de största 

problemen under den gestaltande delen var att nyhetsgrafiksutvecklingen på SVT flyttades 

fram lite mer än vad jag först planerade, vilket resulterade i att jag fick göra mycket av arbetet 

själv. Resultatet av ovanstående tror jag till stora delar har bidragit till ett positivt resultat då 

jag har fått djupdyka rejält i olika områden med stöd i SVT. Jag tror även att resultatet har 

gynnats positivt då jag fått arbeta lite utanför ramarna, vilket kan ha bidragit till att jag inte 

har begränsats i det kreativa tänkandet. 

För att undvika allt för stora ändringar i mitt koncept under arbetet spenderade jag mycket tid 

på förarbetet. Jag arbetade som nyhetsgrafiker för att lära mig ”tänket” vilket jag anser har 

resulterat i ett mycket bra resultat och var en bra metod att använda mig av. Det jag skulle 

behövt göra annorlunda i min process var att strukturera upp och planera arbetet tydligare för 

att underlätta min process. Det var dock svårt att strukturera upp mitt arbete då jag under 

större delen av det gestaltande arbetet var på en arbetsplats med rutiner och uppgifter jag inte 

kunde påverka lika stort. Jag anser att det var en stor fördel att utföra arbetets gestaltande del 

på SVT Design då jag fått kontinuerlig feedback på min produktion från folk som har arbetat 

länge i branschen och vet vad som ”funkar”. Som grafiker på SVT Design har jag fått en 

djupare förståelse av vad det innebär att arbeta som nyhetsgrafiker. Jag har fått kunskap om 

Tv-produktion och hur SVT tänker när innehåll ska gestaltas. 
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Baserat på erfarenheter och resultat från min undersökning hävdar jag att nyhetsgrafiken 

behöver anpassas till interaktiva medier för att följa teknikutvecklingen. Genom att låta 

mottagaren integrera med grafik skapas en större attraktionskraft till innehållet, vilket 

möjliggör till att den budbärande kvalitén höjs. Det traditionella linjära TV-mediet är dock 

fortfarande populärt och ska inte glömmas bort, vilket resulterade i att jag under produktionen 

skapade ett nyhetsgrafikskoncept indelat i tre delar. Konceptet gestaltar en del anpassad för 

interaktivt beteende, en del för ”vanlig” linjär TV och en del som visade exempel på 

inslagsgrafik som jag producerat på SVT Design. Tillsammans med mitt koncept producerade 

jag en nyhetsvinjett för att sätta rätt stämning till programmet. 

 

Nyhetsgrafiken är helheten och där ingår även inslagsgrafik. Inslagsgrafiken bör utformas 

med grafiska element som kontrasterar varandra för att vara tydlig och informativ. Baserat på 

erfarenheten jag har införskaffat på SVT Design har jag kommit fram till att nyhetsgrafikern 

har väldigt lite produktionstid till sitt förfogande och att arbetet därför bör effektiviseras, 

genom färdiga grundmallar och användandet av enklare grafik. Morgondagens nyhetsgrafik 

bör ”kläs” med enklare grafiska element som går snabbt att producera och för att höja det 

informativa värdet. Enklare grafiska element definierar jag som att exempelvis använda 

siluetter för ett objekt istället för att detaljrikt rita upp det. 

Eftersom medierna distribueras på allt fler plattformar så som mobiler eller surfplattor genom 

internet, gäller det att anpassa grafiken därefter och hålla en genomgående stil för att följa 

teknikutvecklingen.  

För att nyhetsgrafiken ska kunna utvecklas och få nya ”kläder” är det viktigt att ta ställning 

till den befintliga kunskapen om vad som är nyhetsgrafik och hur det ska gestaltas för att inte 

det informativa värdet ska förloras. I utvecklandet av morgondagens nyhetsgrafik går det 

också att ta ställning till programledarens funktion. Programledaren kanske ska följa flera 

internationella trender och liveintegrera med nyhetsgrafiken, eller kanske framtidens 

sändningar ska vara programledarlösa för att snabba upp flödet? 

Min undersökning visar att teknikutvecklingen leder branschen åt det interaktiva hållet där 

innehållet anpassas efter tittarens behov, då han eller hon själv bestämmer över 

konsumtionen, vad, hur och när.  

 



 43 

 

Här nedan förklaras väsentliga tekniska termer och nyckelbegrepp.  

 

Bildgrafik:   Animerade och konstgjorda inslag i rutan.  

Backdropp:   Skärmen bakom programledaren. Exempel; se bild 10, sidan 36. 

Broadcasting (eng.):  Distribution av audio och/ eller videoinnehåll till en publik via ett 

masskommunikationsmedium, exempel TV n. 

Koncept En allmän plan för viss ny produkt som innehåller de 

grundläggande egenskaper vilka särskilt utmärker produkten 

framför andra (Ne.se). 

Medium:   (Plural; Medier): Kanal(er) för informationsspridning. 

Massmedier:  Förmedlar information och underhållning till en stor publik.  

Mood-board  Ett antal bilder i collageform som ska försöka spegla känslor och 

stämningar som vill förmedlas.  

Nyhetsgrafik:  Grafik i nyhetsmedier.  

Play-”tittande” D.v.s. program inom nyheter och allmän-TV som inte är 

tablåbundna utan finns tillgängliga dygnet runt på webben.(SVT.se, 

2014). 

Realtid:   Tiden här och nu.  

Second screen:  Möjlighet att följa ett program ur en annan vinkel, ur en annan 

skärm/ plattform. Rapportering om ett program ur en annan vinkel. 

”The Rule of Thirds” Kunskapen om att skapa asymmetri i en komposition. genom att 

dela in bilden i ett rutnät. Bildens viktigaste element placeras med 

fördel i regionen där strecken korsar varandra. 

Vinjett:  Intro 

Transkodning  (Transcoding) kallas direkt digital-till-digital konvertering från en 

kodningsmetod till en annan. För att transkodera material använde 

SVT ett internt program kallad GC Trancoder. 
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Utdrag från regeringen/ kulturdepartementet: Tillstånd att sända television 

(Ku2009/2313/MFI) 

 

Följande litteratur användes för korrekt referering enligt APA: Erikson, M.G. (2009). 

Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Ordlista: SAOL 

 

Definitioner: Ne.se 

 

SvD Kultur (söndag den 2 februari 2014) då jag kom över en artikel av Rydell, A. (2014) 

Tittarna segrar i tv-kriget Svenska Dagbladet sidan 8-13 

http://www.svt.se/omsvt/fakta/var-historia/televisionens-historia-i-artal, Sveriges Television, 

hämtad 2014-02-16. 

 

Journalisten.se. Nätvideo och interaktiv grafik allt viktigare. Hämtad 12 februari, 2014. 

http://www.journalisten.se/kronika/natvideo-och-interaktiv-grafik-allt-viktigare 

 

http://www.mms.se/start/om-mms/. Hämtad 18 februari, 2014.  

 

http://www.resume.se/nyheter/webb/2014/01/02/de-tio-viktigaste-digitala-trenderna/ Hämtad 

14 maj, 2014. 

 

Internetworld www.idg.se/2.1085/1.510917/oka-konverteringen-med-design-som-

saljer?quertyText=Design%20Tips Hämtad 16 maj, 2014 

 

 

Def. grafik. http://www.ne.se/lang/grafik, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-02-16. 
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Def. koncept. Televisionens historia i årtal. Hämtad 2014-02-10, 

http://www.ne.se/lang/koncept/228565, Nationalencyklopedin 

 

Mood-board - http://www.creativebloq.com/graphic-design/mood-boards-812470  

Hämtad 12 maj 2014. 

 

Färg lära http://www.color-wheel-pro.com/color-meaning.html (Hämtad 13 maj 2014) 

 

 

Följande webbsidor är hämtade 28 mars 2014 i syfte att undersöka nyhetsgrafikens 

utveckling. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hwgnbO6jCGo 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BGaWZn4avwg 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GRInqiPD-wA 

(Aktuellt): 1950-90 tal; https://www.youtube.com/watch?v=T5L0INWvnPI 

 

 

Bildnotering: 

Bilderna i detta kandidatarbete är egenproducerade av Rasmus Olsson på SVT Design om 

inget annat anges. Sveriges Television AB äger allt bildmaterial märkt (© Sveriges Television 2014.) 

enligt avtal. 
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