Politiker i bild
Visualisering av politikers yttranden i nyhetsinslag
GÖRAN ERIKSSON

I denna artikel presenteras en studie som riktar intresset mot just den visuella dimensionen av redigerade politikerintervjuer. Syftet är att identifiera de
mer generella visualiseringstekniker som nyhetsjournalistiken tillämpar i samband med politikers
yttranden. Med visualiseringstekniker avses både
hur kameran arbetar (val av objekt, perspektiv, fokus etc.) och hur inslagen klipps (redigeras). De
centrala frågorna är: hur iscensätts politikers yttranden visuellt i redigerade nyhetsinslag? Hur fungerar
det visuella för att etablera och upprätthålla roller
och relationer mellan dem (reporter, politiker och
TV-tittare) som involveras inslaget?
En utgångspunkt studien är diskussionen om politikens medialisering (se Asp 1986; 1990; se även
Thompson 1995; Corner och Pels 2003). Begreppet
hänvisar till förändrade relationer mellan journalistiken och de politiska institutionerna. Med begrepp
som ”mediekrati” (Asp 1986:363; 1990) eller
”kolonialisering” (Meyer 2002) har forskare hävdat
att politiken domineras av journalistiken. Förändringarna har betraktats som ”en av de största maktförskjutningarna under 1900-talet” (Esaiasson och
Håkansson 2002:kap. 11). Med denna utgångspunkt
har studien en historiskt komparativ design. Tre olika
fall studeras: 1978, 1993 och 2003. Avsikten är att
studera nyhetsjournalistikens visualiseringstekniker
som en mekanism (bland andra) bakom de förändrade relationerna och försöka förstå hur de kan vara
en del av dessa dominansförhållanden.2

När politiker figurerar i nyhetsprogrammen på TV
är det nästan uteslutande inom ramen för journalistiska intervjuer. Den sannolikt vanligaste formen för
nyhetsjournalistiken att presentera politikerintervjuer är i redigerade nyhetsinslag. I ett sådant inslag
är den ursprungliga intervjun nästan alltid hårt
klippt. I regel förekommer bara en liten del av den
ursprungliga intervjun (se t.ex. Hallin 1992). Politikernas intervjusvar rekontextualiseras; de inordnas i
journalistiska berättelser där svarets innebörd delvis
förändras (Ekström 2001a; Nylund 2003).
När politikerintervjuer har studerats inom
medieforskningen har fokus framför allt varit på
tidsmässigt mer omfattande intervjuer med ett tydligt fråga-svar-format. Samtalsanalytiskt inriktade
forskare har intresserat sig för både nyhetsjournalistikens frågestrategier (se t.ex. Clayman 1992;
Clayman och Heritage 2002) och politikernas svarsstrategier (se t.ex. Harris 1991; Bull och Mayer
1993, Esaiasson och Håkansson 2002). De har tydliggjort att nyhetsintervjun är en formaliserad praktik. Journalister och politiker följer särskilda handlingsregler och agerar i mer eller mindre institutionaliserade roller. Även redigerade politikerintervjuer har (om än i begränsad utsträckning) varit föremål för forskares intresse. Hur politikers svar
klipps och med särskilda diskursiva strategier integreras i nyhetsinslag har undersökts av Ekström
(2001a; jfr Eriksson 2006). Med kvantitativ metodik har andra forskare studerat det tidsmässiga utrymmet för politikers svar i nyhetsinslag. Utrymmet
har minskat och politikers svar är ofta reducerade
till korta ”sound-bites” (Hallin 1992; jfr Asp 1995).
Studierna har genererat viktiga kunskaper om
politikerintervjuer, men har en uppenbar begränsning. De är strikt avgränsade till det auditiva; till att
analysera yttranden. En helt central men sällan behandlad aspekt av politikerintervjun är det visuella.1

Teoretisk positionering
Intervjun är det som allra tydligast kännetecknar dagens nyhetsjournalistik (jfr Schudson 1995) Som arbetsmetod så framstår intervjun som oumbärlig i
produktionen av nyhetsinslag. Den är ett dagligt
verktyg för nyhetsjournalister. Den används för att
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av tv-tittarna. Detta innebär att när politiker förekommer och citeras i redigerade nyhetsinslag så visas, och reproduceras, politikers och journalisters
formella positioner. Det avgörande för att upprätthålla sådana positioner är att den bandade intervjun
är en form av interaktion som pågår för en tänkbar
publik; den produceras för ”the overhearing others”
(se Heritage 1985).

söka eller få uppslag till nyheter, för att få tag på
uppgifter, uppgiftslämnare eller stämma av uppgifter man tidigare tagit emot, för att få olika personers
ståndpunkter i olika frågor etc (jfr Ekström och
Nohrstedt 1996:kap. 4). Men intervjun är lika oumbärlig som presentationsform för dagens nyhetsjournalistik. Vi kan idag svårligen tänka oss nyhetsjournalistiken utan möjligheter att citera vad andra
personer har sagt.
Studien avgränsas till att undersöka intervjun
som presentationsform. Utgångspunkten är att detta
betraktas detta som en citeringsteknik. TV-journalistikens kännetecknas av att de, till skillnad mot annan nyhetsjournalistik (press eller radio), har möjlighet att återge yttranden i både bild och ljud. Men
i denna studie är det inte citeringstekniken i sig som
står i fokus utan hur citatet eller yttranden visualiseras. I följande fem punkter (a-e) ska jag utveckla
vad jag menar kännetecknar intervjun som presentationsform i redigerade nyhetsinslag.

(c) De diskursiva tekniker som nyhetsjournalistiken
tillämpar för att rama in politikers yttranden är inte
statiska utan omskapas över tid och sådana förändringar bidrar till att förändra journalisters och
politikers formella positioner. I en tidigare delstudie
inom detta projekt har jag argumenterat för att
nyhetsjournalistiken har gått ifrån att vara en utfrågare och förmedlare av politikers argument och
ställningstaganden, till att bli en uttolkare av politiska processer eller en kritisk utfrågare som söker
dolda sanningar bakom politikers yttranden (Eriksson 2006).3 För politiker har möjligheten att ge röst
åt sina politiska övertygelser reducerats och istället
används politikers svar för att illustrera vad som redan uttryckts i den journalistiska texten.

(a) När intervjuer förekommer i redigerade nyhetsinslag är de nästan alltid hårt klippta. Oftast är det
bara en liten del av den ursprungliga inspelade intervjun som förekommer. Ekström (2001a) tydliggör
att bara ett fåtal intervjusekvenser i redigerade inslag består idag av flera turer med fråga-svar. Majoriteten av politikers yttranden som förekommer i
nyhetsinslag består idag endast av ett svar. Politikers yttranden skiljs ofta från den fråga som ursprungligen frammanade svaret. En vanligt förekommande diskursiv teknik är att ”rama in” yttranden med journalistiskt text, ofta med hjälp av
speakerröst som kan omformulera den fråga som
framkallade svaret eller beskriva vad politikern gör
när han/hon besvarar frågan.

(d) De visualiseringstekniker som TV-journalistiken
tillämpar stärker journalistiken och politikernas formella positioner i offentligheten (Ekström 2006). I
en historiskt komparativ studie av intervjuer med
socialdemokratiska statsminister argumenterar Ekström (ibid) för att TV-journalistikens visualiseringstekniker inte varit givna från början. Ett exempel på detta är att i politikerintervjuer från början av
60-talet riktar politiker inte sällan blicken rakt in kameran och talar direkt till tittarna, någonting som
inte förekommer i senare intervjuer. Visualiseringsteknikerna har utvecklats över tid i relation till fotojournalistik, annan TV-produktion och film (både
dokumentär och fiktions). Vad Ekströms studie tydligt visar är att visualiseringstekniker kan användas
för att förstärka de handlingar som reporterns frågor
implicerar. De kan t ex, genom att zooma in en
politikers ansikte i samband med en kritisk fråga,
förstärka journalistikens granskande roll. Visualiseringsteknikerna förändras över tid. En viktig orsak
till detta är att nya produktionsteknologier skapar
nya möjligheter till att visualisera och klippa. Sådana förändringar medför alltid en förändring i den
journalistiska praktiken; normer för produktionen
ändras i takt med nya teknologier. Det handlar då
om hur fotograf arbetar vid själva intervjutillfället,
men också om det journalistiska arbetet med att redigera inslag.

(b) Intervjuer som genomförs för att presenteras i
redigerade nyhetsinslag kännetecknas av handlingsregler liknande dem som förekommer i tidsmässigt mer omfattande intervjuer som följer ett
tydligt fråga-svar-format. I denna senare form av intervjuer följer reporter och politiker invanda handlingsmönster (Clayman och Heritage 2002; jfr Ekström 2006). Det är reportern som ställer frågor och
politikern som svarar. Som intervjuare ställer reportern frågor eller uppmanar till kommentarer. Politikerna väntar i allmänhet på att intervjuare ska slutföra sin fråga innan han eller hon tar till orda. Det är
underförstått att politikern ska samarbeta och ge ett
svar. Att förbli tyst eller ställa en motfråga till reportern är inget alternativ. Det skulle utgöra ett normbrott och kunna betraktas som en risk för politikern
då detta kan uppfattas som någonting negativt även
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visualiseringstekniker som fokuseras, tre delvis
olika men sammanlänkade val som nyhetsjournalistiken gör i produktionen.

(e) Genom redigeringsprocessen är det nyhetsjournalistiken som har absolut kontroll över de yttranden som förekommer i redigerade inslag. I t.ex. en
direktsänd intervju finns det (om än små) möjligheter
för den politiker som blir intervjuad att på olika sätt
utmana, ifrågasätta eller gå emot intervjuaren (Clayman och Heritage 2002), men i det redigerade inslaget finns inga sådana möjligheter. Det är nyhetsjournalistiken som mot bakgrund av syftet med inslaget
väljer de yttranden, eller delar av yttranden, från den
ursprungliga intervjun som ska ingå i inslaget. Enligt
Nylund (2003:531), som jämfört färdiga nyhetsinslag
med de bandade intervjuerna, så är “the story that
reaches the eyes and ears of the audience is no longer
the interviewee’s but the reporter’s”. Zelizer
(1995:35) menar att de som återger andra, och det
gäller inte minst journalistiken ”use quotes to indicate things that, for whatever reason, they cannot say
directly”. Med utgångspunkt i redaktionsstudier har
den journalistiska produktionsprocessen beskrivits
som en jakt på ”sound-bites” (se Sand och Helland
1998) eller ”pratminus” (Ekström och Nohrstedt
1996). Det som i stor utsträckning styr detta arbete är
hur journalistiken förstår och tar sig an de olika uppdragen. Enligt Nylund (2003) så tenderar detta att
styra både hur nyhetsinslag i utformas och hur intervjuer genomförs.
Analysen lägger särskild vikt vid att studera nyhetsjournalistikens redigeringstekniker. Avgränsningen motiveras inte enbart av att det saknas
forskning på området utan även av att redigeringstekniker utgör en viktig aspekt ur ett dominans-/
maktperspektiv. Det är en praktik som ger nyhetsjournalistiken möjlighet att ha kontroll över de yttranden som förekommer i inslaget, och hur de visualiseras. Förändringar i denna praktik kan också bidra
till att förändra journalisters och politiker mer formella positioner i den politiska offentligheten, och
därmed innebära att hur människor uppfattar deras
handlingar förändras. Hur ett inslag redigeras är
också en dimension som tv-tittarna inte uppmärksammar i någon större utsträckning. Redigeringen bidrar till att etablera publikernas föreställningar utan
att publikerna är medvetna om det (Bordwell och
Thompson 1992: kap 7).

1. Val av objekt: Det berör bildens ”komposition”.
Vad syns i bilden? Vilka komponenter består den
av? Har den arrangerats på något särskilt vis?
Vad sätts i förgrunden och vad förekommer i
bakgrunden?
2. Val av perspektiv och fokus: Det handlar om kamerans position (avstånd och vinkel) i förhållande till objektet. Vilket perspektiv (grod-, fågel-) väljs? Vilket avstånd till objektet (närbild,
halvbild etc)? Hur är aktörer i bild positionerade
i förhållande till varandra?
3. Val av klipp: Hur relateras bildsekvenser till varandra? Hur ser relationen ut mellan ljud (yttranden) och bild?
De val som nyhetsjournalistiken gör är integrerade i
den journalistiska produktionsprocessen och knutna
till hur reportrar, fotografer och redigerare samarbetar för att färdigställa det slutliga reportaget.4
Materialet är hämtat från tre perioder och har tillhandahållits av Ljud- och Bildarkivet. De årtal som
har valts är 1978, 1993 och 2003. Urvalet är till en
del styrt av mer praktiska omständigheter. Nyhetssändningar från tidigare år än 1978 är inte tillgängliga på video. Det innebär att redigerade nyhetsinslag
inte finns bevarade i sin helhet. Vad som finns tillgängligt från tidigare år är de filmade inslagen, men då
utan programledarens påannonser och tänkbara
avannonser. Konsekvensen är att någon tidigare period inte finns med, trots att detta hade varit önskvärt. En princip för valet av tidsperioder var att undvika politiska val. Materialet skulle i så stor utsträckning som möjligt bestå av den mer ”vardagliga”
nyhetsrapporteringen. De två första nedslagen inkluderar nyhetsprogram från de två första veckorna i november, medan det tredje nedslaget inkluderar sändningar från de två första veckorna i mars. Jag valde
medvetet att undvika perioder – som framför allt
sommaren – då aktiviteten i vissa politiska institutioner (som t.ex. Riksdagen) är låg. Ett litet bortfall
finns då programmet Nyheterna som sändes 2 november 1993 ej finns bevarat på VHS.
De nyhetsprogram som ingår 1978 är Aktuellt
och Rapport som sänds av Sveriges Television. 1993
och 2003 ingår även TV4:s nyheterna i materialet. Jag
har valt att ta respektive programs huvudsändning.
Materialet sammanfattas ovan. Ur dessa sammanlagt
111 nyhetsprogram har ytterligare urval gjorts. Det är
enbart de redigerade nyhetsinslag som rymmer intervjuer med svenska politiker i mer ledande positioner

Metod och material
Analyserna i denna artikel har influerats av den visuella metodologi som presenteras av Rose (2001),
som i sin tur till en del bygger på begrepp och metoder utvecklade inom filmvetenskapen (se t.ex. Monaco 2000; Boardwell och Thompson 1992). Det är
framför allt tre aspekter av nyhetsjournalistikens
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Tabell 1. Sammanställning av material
Program

Tidsintervall

Antal program

Antal analyserade inslag

Tidsperiod 1

Aktuellt
Rapport

6-19 november 1978
6-19 november 1978

14
14

9
12

Tidsperiod 2

Aktuellt
Rapport
Nyheterna

1-14 november 1993
1-14 november 1993
1-14 november

14
14
13 *

6
8
6

Tidsperiod 3

Aktuellt
Rapport
Nyheterna

3-16 november 2003
3-16 november 2003
3-16 november 2003

Totalt antal program/inslag:

14
14
14
111

6
17
10
74

* Ett av programmen finns ej bevarat på VHS.

som har valts ut. 5 Det innebär att det analyserade
materialet består av sammanlagt 74 nyhetsinslag från
de tre nyhetsprogrammen.

(a) Nyhetsjournalistiken visualiserar politikers yttranden med närbilder.
(b) Politikernas blickar är aldrig riktade rakt in i kameran.

Politikers yttranden och nyhetsjournalistikens visualiseringstekniker

(c) Bakgrunden är obestämd och framhäver yttrandet.
Dessa visualiseringstekniker är etablerade på 1970talet. Även om förändringarna kännetecknas av en
viss tröghet så sker en utveckling av dessa tekniker.

I slutet på 1970-talet finns hos nyhetsjournalistiken
en uppsättning väletablerade visualiseringstekniker
som tillämpas i politikerintervjuer. Analyserna tydliggör att teknikerna gradvis har förändrats, men att
förändringarna präglas av en viss tröghet. Resultatredovisning har disponerats i tre teman som syftar
till att synliggöra utvecklingstendenserna:

(a) Politikers yttranden som återges i bild återges
nästan uteslutande genom närbilder. Ett fåtal undantag finns i materialet. Det finns en skala som går
från extrema närbilder (med enbart ansiktet i bild, se
bild 1), via bilder där personens axlar syns (se bild
2), till perspektiv där vi också kan se personens
överarmar i bild (se bild 3). I de senare fallen kan
det ibland närma sig vad som kan kategoriseras som
en nära halvbild. Objektet – personen som yttrar sig
– är i ögonlinjen för den som tittar på TV. Ibland förekommer svaga vinklar ovan- eller nedifrån. Entydiga fågel- eller grodperspektiv förekommer endast i
undantagsfall. Närbilderna och ögonlinjen skapar en
närvaro för TV-tittaren. Politikern är närvarande i
rummet och ett slags intim relation etableras. För
tittarens del innebär det att man kan avläsa ansiktsuttryck hos den som talar. Tittaren hamnar i en position där han eller hon kan skärskåda politikerns ansiktsuttryck på sätt som högst sannolikt inte vore
möjligt annars (Ekström 2006). Politikerns integritet
bryts ned och tittaren erbjuds en granskandets position från vilken det ligger nära till hands att kritiskt
bedöma vad som sägs.
Mer extrema närbilder är de som kanske allra
tydligast skapar denna förväntan. I materialet från
1978 förekommer att ansiktet zoomas in i samband
med fråga från reporter. Inte sällan visas den som
yttrar sig med axlar och en del av överarmarna i bild,

1. Nyhetsjournalistikens visualiseringstekniker bekräftar institutionaliserade roller och relationer
och tenderar att allt oftare erbjuda en granskandets position för TV-tittarna.
2. Utvecklingen går mot ett mer aktivt visualiserande där tempot i klippen skruvats upp och kameran blivit rörligare.
3. En del i denna utveckling är också tendenser till
att nyhetsjournalistikens lojalitet mot politikers
yttranden avtar. Politiker visualiseras inte i första hand som källor för information utan tenderar att bli iscensatta i en visuellt tillrättalagd berättelse.

1. Visualiseringstekniker bekräftar
roller och relationer
Utifrån analyserna är det möjligt att tydliggöra
några tekniker – eller regler för visualisering – som
med mycket få eller inga undantag bryts. Det är regler som alla TV-tittare är väl förtrogna med och tar
för givna och självklara delar av nyhetssändningarnas konventioner.
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Exempel 1. Extrem närbild

Exempel 2. Närbild med axlar

Exempel 3. Närbild/nära halvbild

norm som kännetecknar denna form av intervjuer,
och om de skulle bryta mot detta skulle det inte
sändas.
Istället talar politikerna till en avpersonifierad reporter. Deras odelade uppmärksamhet är riktad mot
reportern. För nyhetsjournalistiken finns ett val.
Den kan välja att låta reportern vara osynlig eller
att, oftast i bildkant med bakhuvud/rygg mot kamera, vara synlig i bild (se bild 4). Ibland kan enbart
mikrofonen synas eller skymta i bild. Avpersonifieringen av reportern är också en teknik som framhäver journalistiken som en kollektiv verksamhet.
Reportern företräder en (institutionaliserad) verksamhet som i första hand har rollen som utfrågare.
Att politikerna koncentrerat talar till denna reporter
visar också att journalistiken är berättigad denna
roll. Detta sätt att visualisera politikers yttranden
understryker att denna verksamhet har tillgång till
de politiska makthavarna och att detta är ett normalt
och självklart förhållande. Journalistiken framstår
som en aktör med det viktiga samhällsuppdraget att
förmedla vad politikerna har att säga (jfr Eriksson
2002).
Tv-tittarna blir genom denna visualisering av yttranden åskådare till intervjun. Blickriktningen visar
att politikerna inte i första hand talar till dem framför
TV-apparaterna, utan till nyhetsjournalistiken i sin
roll som utfrågare. På detta sätt etableras, vilket kan

för att sedan, när reportern yttrar sin fråga, zoomas
in så att tittaren enbart skymtar de övre delarna av
axlarna. På detta sätt markeras frågan även visuellt
och reporterns roll som utfrågare accentueras. Det
förekommer i princip i samband med alla typer av
frågor, och inte enbart i samband med kritiska frågor som ställer politiker mot väggen (jfr Clayman
och Heritage 2002; Ekström 2006). Men denna
visualiseringsteknik tenderar ändå att understryka
för tittaren att noga iaktta den som yttrar sig.
Denna teknik förekommer i begränsad utsträckning
på 90- och 00-talet. Det hör då till saken att inzoomningar av detta slag förutsätter att intervjusekvenserna består av mer än ett enskilt yttrande från politiker. På 70-talet var det vanligare med sekvenser
som bestod av mer än ett enskilt yttrande, men detta
avtar över tid (se Eriksson 2006).
De extrema närbilderna förekommer framför allt
i det senare materialet (2003). Nyhetsjournalistiken
tenderar att bli allt mera närgången. De extrema
närbilderna förstärker ytterligare granskandets position. Det finns ingen distans alls mellan den som tittar och den som förekommer i bild. Det är som om
tittaren ska kunna avläsa varje litet ansiktsuttryck
och kunna bedöma tillförlitligheten i det som yttras.
Ett implicit antagande ligger i denna visualisering;
det finns skäl att noga iaktta ansiktsuttrycken.
(b) I de tre bildexemplen (bild 1-3) ovan är det tydligt att politikernas blickar är riktade till punkter i
bildernas utkanter. I redigerade nyhetsinslag, ja i
TV-intervjuer överhuvudtaget talar politiker aldrig
rakt in i kameran. Det är en konvention som är vanlig även i filmproduktion. Att någon som talar låter
blicken gå mot bildkanten markerar samtidigt att det
finns någon där. Detta understryks också av den
tomma ytan mellan bildkant och objekt som oftast
förekommer i den här typen av yttrandebilder. I
filmproduktion och i viss annan TV-produktion
finns möjligheter – utifrån dramaturgiska syften –
att välja blickriktning för den som yttrar sig och låta
personen tala rakt in i kameran. För politiker finns
inget val. Att inte titta in i kameran är en (implicit)

Exempel 4. Reporter syns i högra bildkanten
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vara starkt begränsad så är det möjligt att göra tämligen komplexa visualiseringar i inslagen (se Eriksson 2002). Resultatet är inte sällan avancerade bildspel med klipp som sker. Men självklart kan inte
detta förklaras enbart av att det möjliggörs av teknologin. Det har över tid i den journalistiska praktiken
utvecklats normer för hur inslag bör se ut. Ett mer
aktivt visualiserande har utvecklats till en viktig del
av den journalistiska professionen. I produktionen
kan nyhetsinslag också bedömas utifrån hur det har
visualiserats. Med ett mera aktivt visualiserande
menas här att

framstå som motsägelsefullt, också ett avstånd mellan tittarna och politikerna, ett avstånd som ska
överbryggas av den förmedlande journalistiken. Det är
nyhetsjournalistiken som ska förmedla vad politikerna säger. Nyhetsjournalistiken har möjlighet att
komma nära makthavarna och bryta ned avståndet
och etablera en relation mellan dem och TV-tittarna.
(c) Bakgrunden i redigerade intervjuer är nästan alltid
obestämd (jfr Ekström 2006) och högst opersonlig.
Bokhyllor av pärmryggar, neutrala väggar eller andra
– åtminstone för TV-tittaren – svåridentifierade miljöer utgör ofta fonder till politikers yttranden. Det bidrar till att sätta intervjupersonen i fokus. Ingenting
tar bort uppmärksamheten från politikerns yttrande.
Genom närbilden är det politikerns ansikte och yttrande som sätts i fokus. Det understryker att politikern är källan till information; en givare av information och att denna är betydelsefull. Detta är särskilt
tydligt 1978. I viss mån förändras dessa förhållanden
efter hand, någonting som jag skall återkomma till
nedan. I materialet från 1993, i TV4:s Nyheterna,
finns också några intressanta avvikelser från detta
mönster. Nyheterna var vid denna tidpunkt en nyetablerad redaktion som också explicit ville arbeta med
nya presentationsformer. I några redigerade intervjuer
är det uppenbart att man bryter mot denna regel genom att låta intervjupersonen på ett eller annat sätt
interagera med den omgivande miljön. Ett exempel är
när Göran Persson, då ekonomisk talesman för socialdemokraterna, i en intervju ombeds att svara på en
fråga om arbetsveckans längd genom att sätta sig på
en av tre stolar markerade med 30, 35 och 40.
Den intetsägande bakgrunden är också betydelsefull på så vis att yttrandena är förhållandevis enkla
att integrera i nyhetsinslagen och att använda i
iscensättandet av s k imaginära dialoger (se Ekström
2001a; Ekström 2006). Det gör det möjligt att genom redigeringsarbetet ställa olika politikers yttranden mot varandra utan att en visuell narrativ kontinuitet bryts. De imaginära dialogerna kan också förstärkas visuellt. Det sker framför allt genom att bilder med intervjuperson A som tittar ut mot höger
bildkant, klipps mot bilder på intervjuperson B som
tittar åt vänster. Det skapar ett intryck av att de i någon mening är vända mot varandra och interagerar.

(d) antalet klipp i varje nyhetsinslag ökar,
(e) kameran blir rörligare, samt att
(f) det visuella ges en viktigare illustrativ och
narrativiserande funktion.
(d) Klippen i inslagen ökar markant från 1978 till
2003. I materialet från 1978 är bildsekvenserna i genomsnitt 20,8 sekunder och 2003 är bildsekvenserna i genomsnitt 7,1 sekunder. Jag har här inte undersökt hela materialet utan begränsat mig till 10
slumpmässigt valda inslag per år. Det gör att det
finns en osäkerhet i siffrorna, men resultaten går i
linje med vad Asp (1995) kommer fram till i en liknande undersökning. Från 1982 fram till 1995 minskade bildsekvensernas längd i Rapport från i genomsnitt 12,6 sekunder till 5 sekunder (se Asp
1995:12).

2. Ett mera aktivt visuellt berättande

(e) 1978 är visualiserandet till en del statiskt. Kameran har en fast position och är i regel still. In- och
utzoomningar förkommer i samband med politiers
yttranden, och även under speakertexter. I det senare materialet, framför allt 2003, förekommer en
allt rörligare kamera. Under speakertexter kan kameran t.ex. göra halvcirkelrörelser där den sveper över
ett sammanträdesrum och dess deltagare. Den kan
också göra ett slags”följning” när en politiker går genom en korridor eller i en annan miljö. Bildsekvensen nedan (Exempel 5) är ett exempel på hur
kameran följer den socialdemokratiske politikern
Mats Hellström. Det kan även – men sällan under
yttranden – handla om mer extrema in- och eller
utzoomningar. I det senare fallet kan t.ex. bilden
börja på ett pappersark och en hand för att sedan
zomma ut och visa personen som håller i
pappersarket i hel- eller halvbild.

Utvecklingen kännetecknas av att nyhetsjournalistiken blir allt mera aktiv i sitt visualiserande. Det
kan givetvis ges en rent teknologisk förklaring. Den
digitala tekniken har förenklat arbetet med att redigera inslag och trots att tiden för att redigera kan

(f) Visualiserandet tenderar också att bli mer illustrativt och presenterande, det blir på det hela taget
mer präglat av en narrativ kontinuitet. Det visuella
får en tydligare etablerande funktion under den här
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Exempel 5. Kameran följer Socialdemokraternas EU-talesman Mats Hellström. Från Aktuellt 9 november 1993

löser varandra innan Försvarsminister Anders Björk
intervjuas i inslaget. Inslaget presenterar de olika alternativen av pansarvagnar och Björcks inställning i
frågan, innan det avslutas med militärmusikkåren.
Den avslutande bilden är tagen bakifrån och vi kan
se ”dirigenten” längst bort i bild. Kameran har på
detta sätt gått varvet runt musikkåren.

tidsperioden. Med etablerande funktion menas i det
här sammanhanget att en aktör (här en politiker) på
något sätt introduceras i inslaget innan han eller hon
yttrar sig. Det kan ske rent auditivt genom speakertexten, men också visuellt. En politiker som ska
komma att yttra sig i inslaget introduceras allt oftare både i speakertext och i bild samtidigt. Politikern är etablerad som karaktär för TV-tittaren redan
innan personen kommer i en yttrandebild. Bildsekvensen ovan (exempel 5) är ett exempel på detta.
Speakertexten under sekvensen lyder: ”Socialdemokraternas EG-talesman Mats Hellström tycker däremot att regeringen har för bråttom”. Hellström
etableras i både ljud och bild och ett klipp senare
framträder han i en yttrandebild. Det är en konvention som idag är väletablerad och som också skapar
en förväntan om att personen som presenteras kommer att yttra sig i bild. Men, vilket jag ska återkomma till under punkt tre nedan, så går utvecklingen mot att kända politiker – de mest väletablerade toppolitikerna (vissa ministrar och partiledare)
inte alltid behöver denna form av presentation. Det
kan i vissa fall räcka med TV-tittarna får höra
politikerns röst för att de ska veta vem som pratar.
Det visuella och auditiva samspelar på detta sätt
på ett tydligare sätt nu än tidigare. Visualiserandet
av inslagen i sin helhet blir mer tematiskt och berättande. Inslagen får många gånger en slags visuell
vinkel som löper som en röd tråd genom inslagen.
Inslagens inledning och avslutning hänger samman
visuellt samtidigt som de markerar en början och ett
slut. Ett exempel på detta är ett inslag (från Rapport
7 mars 2003) om budgetförhandlingar som inleds
med att Göran Persson kommer gående på en trottoar i stadsmiljö. Andra politiker anländer också till
mötet. Inslaget innehåller sedan flera olika yttranden från politikerna, innan det avslutas med att Göran Persson går tillbaka samma väg han kom i
inslagets inledning. Ett annat exempel är ett inslag
(från Nyheterna 1 november 1993) som handlar om
försvarets upphandling av pansarvagnar. Inslaget inleds med en spelande militärmusikkår i bild. Musikkåren visas framifrån med ”dirigenten” med ryggen
mot kameran med höjd arm. Olika bilder på musikkåren (bl a närbilder på batterist och klarinettist) av-

3. Nyhetsjournalistikens lojalitet
mot yttranden avtar
I takt med att teknologin utvecklas så utvecklas
också möjligheterna till att göra övergången mellan
de olika klippen mindre påtagliga för den som tittar.
Under den studerade perioden utvecklas tekniker
som också tillämpas i samband med politikerintervjuer. Nyhetsjournalistiken på TV kännetecknas av att den har möjligheter (vilket ingen annan
journalistik har) att för sin publik visa att den som
talar faktiskt säger det han eller hon säger. Det bidrar också till att ge TV-journalistiken en trovärdighet som grundar sig i att det som kameran fångar (i
bild och ljud) är verkligt (Morse 2002). Men att TVjournalistiken utnyttjar sina möjligheter till att enbart återge verkliga yttranden är något av en myt. En
visualiserande teknik som har utvecklats över tid är
att täcka klipp i yttranden med bilder. Denna utvecklingstendens kan sammanfattas som att TV-journalistiken har gått från öppna klipp och en lojalitet
mot politikernas yttranden till dolda klipp och en
tilltagande illojalitet mot politikers yttranden.
När politikers yttranden återges 1978 är det en
norm att ljud och bild är synkront. Det innebär alltså
att i den stund en politiker yttrar sig så kan tittarna
se personen i bild. Bilden följer hela yttrandet från
början till slut. Klippen i politikernas yttranden redovisas öppet. I exempel 6 intervjuas dåvarande
socialministern Gabriel Romanus om idén att föräldrar ska hjälpa till på dagis. TV-tittarna kan se
Romanus i bild från första stavelsen till den sista.
Klippet i yttrandet redovisas öppet för TV-tittarna.
Detta förändras radikalt under den studerade
tidsperioden. Det är idag snarare en regel än ett undantag att klipp i yttranden är dolda för TV-tittaren
(jfr Eriksson 2002:231-7). Utvecklingen har gått
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Speaker:

Socialminister Romanus är nu positiv till den här
idén men svårigheterna är många det saknas
pengar och det måste ges rätt till att tas ledigt från
arbetet, så därför får vi vänta länge innan vi får se
föräldrarna hos sina barn på daghemmet //

Romanus:

Man måste ju börja nånstans å om det sen visar
sig att det är bra, om dom tror att det här är bra,
då får man ju se om man kan gå vidare men man
vi kan inte idag säga när alla föräldrar kan vara på
daghem på det här sättet det är alldeles för tidigt
än

Exempel 6. Ett ”öppet klipp” av yttrande (// markerar var klippet kommer i texten). Bild och ljud är synkrona

Speaker:

IP:

om det blir några reformer det avgörs i budgetförhandlingarna som startar i dagarna // å regeringen
samarbetspartner miljöpartiet försöker se nyktert
// på den ekonomiska baksmällan
ja vi tyckte ju också då

// att att regeringen var väl optimistisk å det visar
sig nu att vi hade rätt men det är kanske inte det
som är det viktigaste utan det viktigaste är att göra
rätt nu å då handlar det om att

// anpassa budgeten å ekonomin till verkligheten

Exempel 7. Visuell överlappning av yttranden

En teknik som är väletablerad och som förekommer regelmässigt är vad som kan begreppsliggöras
som en visuell överlappning av yttranden. Det innebär att TV-tittarna hör den som yttrar sig strax innan

mot att politikernas yttranden integreras i
audiovisuella berättelser där betydelsen av att ljud
(yttrandet) och bild är synkroniserat har avtagit.
Det finns delvis olika tekniker för denna integration.
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sas olika miljöbilder från en butik, framför allt från
kassan. När speakertexten slutar (”på den ekonomiska baksmällan”) och när Erikssons yttrande börjar
(”ja vi tyckte ju också då”) så syns en sedelautomat i
bild. Denna bild ligger kvar till att Eriksson fortsätter
med: ”att att regeringen var väl optimistisk…”. Vi ser
sedan Eriksson i bild fram tills de avslutande orden (”
anpassa budgeten å ekonomin till verkligheten”) då en
bild på en hand och en plånbok fokuseras.
Den visuella överlappningen gör att politikerns
yttrande blir integrerat i en audiovisuell berättelse.
Det är inte tydligt visuellt markerat var yttrandet
börjar och slutar utan yttrandebilderna smälter samman med andra bilder. Övergångarna från journalis-

personen syns i bild, eller att bilden på den som yttrar sig försvinner strax innan rösten gör det. Det innebär oftast att nyhetsjournalistiken har tagit en sammanhängande del av ett yttrande från den ursprungliga intervjun och fogat in i reportaget. Överlappningar av detta slag förekommer i nästan varje nyhetsinslag idag. I exempel 7 förekommer den visuella
överlappningen både i inledningen och i slutet av
politikerns yttrande. Detta inslag är en uppföljning
om ett inslag som behandlat att regeringen skriver ned
sin prognos för tillväxt. I inslaget förekommer en rad
kommentarer från olika ekonomiska experter och politiker. I slutet av inslaget kommenterar miljöpartiets
språkrör Peter Eriksson de kommande budgetförhandlingar. Under den inledande speakertexten viIP1:

ja dom ska granska öh hur livbolagen har skött sig
i vilken utsträckning dom har klarat av den viktiga
uppgiften att förmedla begriplig information

// eh till försäkringstagarna

// så det finns en rad aspekter

// å det här tycker ja att man ska gå igenom mer
grundligt å systematiskt å få en värdering av så att
detta kan vädras ut å vi kan eh vidare med ett återställt förtroende

Exempel 8. Visuell täckning av klipp i politikers yttrande
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Tekniken med att på olika sätt täcka klipp ger
nyhetsjournalistiken ett manöverutrymme. Nyhetsjournalistiken kan agera självständigt gentemot
politikers yttranden då den inte nödvändigtvis måste
redovisa klipp i yttranden i bild. Istället kan nyhetsjournalistiken förhålla sig självständigt till politikernas yttranden och i detalj välja vilka delar av ett intervjusvar de vill citera i nyhetsinslagen. I och med
att det är en regel att överlappa yttranden så blir
täckning av klipp i yttranden i princip omöjliga att
identifiera för TV-tittarna.

tisk text till politikernas yttranden blir på detta sätt
mindre markanta.
Den visuella överlappningen av klipp är något av
en förutsättning för den teknik som kan begreppsliggöras som visuell täckning av klipp i yttranden.
Det är en teknik som används när två olika delar
från en politikers yttrande fogas samman utan att
klippet i yttrandet syns i bild. Att ”täcka klipp” är
någonting som är vedertaget i den journalistiska
praktiken (Eriksson 2002:kap 9), men det kan ta sig
delvis olika uttryck. Exempel 8 är något av en mall
för hur klipp i politikers yttranden kan göras utan att
de blir tydliga.
Inslaget handlar om att finansdepartementet
inom kort kommer att granska försäkringsbolagens
internaffärer och om dessa på något vis har missgynnat försäkringstagare. Yttrandet ovan avslutar
inslaget. Det är biträdande finansminister Gunnar
Lund som intervjuas. När yttrandet börjar ser vi honom i bild, men efter orden ”begriplig information”
läggs en annan bild föreställande reklam för försäkringsbolaget Skandia in i bild. Detta klipps till en
mer inzoomad bild på reklamen. När vi ser intervjupersonen i bild igen är han något mera inzoomad.
Det är högst sannolikt att bilderna med Skandia-reklamen döljer att nyhetsjournalistiken klippt i politikernas yttranden.
Det finns också andra tekniker som tillämpas i
produktion för att täcka klipp i yttranden. Ett intressant exempel är en intervju med statsminister Göran
Persson (från 13 mars Aktuellt 2003). Inslaget
handlar om att två irakiska diplomater ska utvisas
från Sverige. En aspekt som lyfts fram i inslaget är
om detta är ett svar på krav från USA, någonting
som Persson bestämt förnekar. I inslaget förekommer ett yttrande från statsministern. I detta yttrande
finns ett antal vita bilder. Dessa förekommer tillsammans med ljudet från en kamera (och det är
omöjligt att avgöra om detta ljud är autentiskt eller
ej). Men ljuset i bilden är inte ett resultat av en fotoblixt (åtminstone inte enbart) utan ett medvetet
sätt att dölja ett klipp i den intervju man genomfört.

Avslutning: Nyhetsjournalistiken och
politikens visualisering
En helt central, men sällan behandlad, aspekt av politikens medialisering är att politiken integrerats i en
visuell kultur. Politikens medialisering är också politikens visualisering. Själva kärnan i begreppet visuell kultur är att det visuella aldrig är oskyldigt; visualisering är aldrig bara en återgivning av ett objekt. De visualiseringstekniker (medvetna eller
omedvetna) som tillämpas i produktionen av bildmaterial tenderar att skapa särskilda positioner för
dem som tittar (se Rose 2001). Den som producerar
bildmaterial kommer att favorisera vissa sätt att betrakta det som visas. Bilder kommer alltid att skapa
eller upprätthålla vissa relationer mellan det som
syns i bild och den som tittar, även om det alltid
finns möjligheter till motstånd och alternativa tolkningar av det som visas (Fuery och Fuery 2003;
Sturken och Cartwright 2001).
Synlighet eller visibilitet är kanske det som allra
tydligast karaktäriserar dagens politiska offentlighet
(Thompson 1995). Nyhetsjournalistiken på TV är
en institution som tydligt sätter prägel på denna visibilitet. Centrala frågor för denna studie berör därför hur nyhetsjournalistikens potential att visualisera – de teknologier och visualiseringstekniker som
används i produktionsprocessen – bidrar till att etablera och upprätthålla mer formella och institutionaliserade roller för både journalistiken och politi-

Exempel 9. Visuell täckning av klipp i politikers yttrande genom ”fotoblixt”
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kerna i den politiska offentligheten och hur dessa
har förändrats över tid.
Nyhetsjournalistikens visualiseringstekniker präglas av kontinuitet, och förändringar av en viss tröghet. 1978 finns väletablerade regler för visualisering
av politikers yttranden, regler som både bestått och
förändrats. Mot bakgrund av diskussionen om politikens medialisering är det framför allt två tendenser
som bör framhållas i studien: Genom de visualiseringstekniker som nyhetsjournalistiken tillämpar tenderar den att skärpa granskandets position för TV-tittarna, samt att osynliggöra sin egen roll för iscensättningen av politikernas yttranden.
Skärpningen av granskandets position skapas genom de extrema närbilderna som blir vanligare över
tid. TV-tittaren kommer allt närmare politikerna,
vilket kan skapa en mer personlig relation mellan
personen i bild och den som tittar. Det är en
visualiseringsteknik som ber TV-tittarna att noga
iaktta vad som sker. Ett implicit antagande finns i
denna visualisering; det finns skäl att noga iaktta
ansiktsuttrycken för att bedöma det tillförlitliga i
yttrandet. Underförstådd är en misstroendets position. Detta är samtidigt en teknik som på ett mer rutinmässigt vis tenderar att understryka nyhetsjour-

nalistikens roll som en kritisk granskare i TV-tittarnas tjänst (Hjarvard 1999; Eriksson 2002: kap 10).
Nyhetsjournalistiken kan visualisera sitt tillträde till
politikerna och söka dolda agendor bakom yttranden.
Det redigerade nyhetsinslaget är en situation där
nyhetsjournalistiken har fullkomlig kontroll över
det som yttras, men frågan är hur journalistiken hanterar denna situation. 1978 var klipp i politikers yttranden öppna och redovisades för TV-tittarna; under 2000-talet är det en regel att visuellt överlappa
klipp i yttranden. Ja, visualiseringsteknikerna har
utvecklats, från 1970-talet och fram till idag, mot att
nyhetsjournalistiken allt mer kan osynliggöra den
maktutövning som ligger i att kunna kontrollera andra människors yttranden; de döljer en maktrelation.
Nyhetsjournalistiken maskerar sin egen konstruerande makt och de möjligheter man har att kontrollera politikers yttranden, genom t.ex. visuell täckning av klipp i yttranden.
En rimlig slutsats i denna studie är att nyhetsjournalistikens manöverutrymme har tilltagit. Makten
över de formella positioner som upprätthålls idag i
den mediala offentligheten är i betydande grad journalistikens.
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Ekström (2006) utgör ett undantag här.
Denna tidsperiod sammanfaller med en tilltagande
digitalisering av TV-produktionen (se Svanberg
2000), vilket givetvis har förändrat villkoren för
produktionen av redigerade nyhetsinslag.
I studien har jag analyserat samma material som i
denna studie. Skillnaden är att i den studien ligger
tyngdpunkten på nyhetsjournalistikens diskursiva tekniker i samband med politikers yttranden, dvs hur
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