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This essay aims to identify what similarities and differences there are between news 

broadcastings from Chinese CCTV and Al Jazeera English which has its national 

headquarters in Qatar. When national channels broadcasts internationally, it is interesting 

to see what they choose to convey as that day's news flow and how to represent their 

country. It can depend on many different things such as structures of media ownership in the 

country and cultural context. The research methods used have been empirical studies and 

comparative analysis of a total of ten broadcasts of the largest daily newscasts on both 

channels, both news programmes are called the News Hour. All the news we have watched 

during the work with this essay we have studied according to Kieth Selby and Ron Cowdery's 

method of analysis presented in How to Study Television, this gives the essay a high grade of 

validity. The method has helped us to divide the empirical data into smaller components in 

order to make it easier to compare them. As a theoretical background we have used Stuart 

Hall's representation theory and his thoughts on the concept of culture. The theory is 

applied to verify the empirical data which is compiled in analysis chapter, and the results are 

discussed. In summary, we have found many similarities and differences between the 

programs and concluded that the news can never be objective without constantly being 

created by someone with an underlying idea of the material transmitted. This can be done in 

many ways, both with a neutral ambition as of Al Jazeera English or on CCTV which often 

focus on their own country's positive sides and deeds. 
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1. Inledning 
 
Så gott som alla människor tar varje dag del av nyheter i någon form. Det kan vara på 

tunnelbanan på väg till jobbet, en nyhetssändning hemma i soffan på kvällen, löpsedlar på 

stan, via radio eller något annat sätt. Många tänker inte ens på att de varje dag tar del av 

nyheter eller vilka dessa nyheter är, och framförallt – vem det är som ligger bakom materialet. 

Detta borde man göra i högre utsträckning och särskilt i dagens samhälle där utbudet är större 

än någonsin och antalet sändare historiskt sett är fler än någonsin tidigare. De flesta som tar 

del av nyheter gör det sannolikt på ett väldigt okritiskt sätt, något som till exempel kan bidra 

till att man får en förvrängd bild av verkligheten. Det här leder oss vidare in på varför det här 

är farligt, att okritiskt konsumera innehåll från okända sändare. Och varför olika sändare har 

olika agendor. För är inte syftet med nyheter väldigt enkelt? Att rätt och slätt berätta för 

människor vad som har hänt utan att krångla till det med något slags drama som man ofta gör 

i andra sammanhang, eller som genom reklam där avsikten är att sälja in en produkt, känsla 

eller upplevelse.  

 

På samma sätt som att Hollywoodfilmer produceras för västerländska mottagare med delade 

värderingar och liknande livsstil, finns Bollywoodfilmer som komplement i andra delar av 

världen. Man kan säga att nyhetssändningar fungerar likadant. Beroende på vart i världen man 

befinner sig ser verkligheten och vad som värderas vara viktigt, rätt och riktigt olika ut. Det 

som sänds ut i Sveriges nationella nyhetsprogram Rapport skulle antagligen inte vara av 

samma prioritet i USA eller Indonesien, då man har olika intresseområden och prioriteringar 

inom de olika länderna. Det som är spännande med de internationella nyhetskanalerna är just 

det faktum att de är internationella men sänder från en nationell kontext. I det här 

examensarbetet ställer vi oss därför frågan om hur de olika kanalerna väljer att gå balansgång 

mellan det internationella och nationella, och varför sändningarna ser ut så som de gör. Det 

inträffar dagligen miljontals olika händelser runt om i världen men endast ett tjugotal ryms i 

en normallång nyhetssändning från en internationell kanal. Det som väljs ut görs det av en 

viss anledning, nämligen att de bedöms viktigare eller av större allmänintresse än de som 

faller bort i nyhetsflödet. Vad det är som orsakar detta kan bero på många olika faktorer som 

vi under arbetets gång kommer att behandla. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Examensarbetets syfte är att undersöka om det finns några skillnader mellan internationella 

nyhetssändningar från Al Jazeera English och CCTV, som sänds från Qatar respektive Kina. 

Att jämföra just de här kanalerna är intressant då ländernas bakgrunder och förutsättningarna 

är så olika trots att de är belägna i samma världsdel. Medierna har de senaste decennierna 

utvecklats mycket, såväl den tekniska utvecklingen som konvergens mellan olika 

medieformer har förändrat det globala medieklimatet. Anledningarna till varför det finns 

likheter och skillnader mellan programmen kommer mot bakgrund av det diskuteras och redas 

ut. Vi kommer främst att fokusera på nyhetsprogrammens större strukturer, såsom hur många 

nyheter som finns representerade i de internationella sändningarna, hur mycket nationella 

nyheter dessa innehåller, hur nyheterna presenteras och framförallt varför innehållet ser ut 

som det gör i de olika kanalerna. De likheter och skillnader vi finner kommer att diskuteras i 

förhållande till varandra. Syftet med det är att kartlägga hur nyhetsprogram är med och skapar 

en bild av omvärlden och hur man väljer att representera sig själva i det internationella 

sammanhang som nyhetsprogrammet blir en del av.  

 

Våra frågeställningar blir därför följande: 

- Vilken typ av nyheter ges mest plats i sändningen och hur ungefär hur många inslag 

innehåller ett genomsnittligt program? Vilken typ av personer eller institutioner ges mest plats 

i nyhetssändningarna? 

- Vad säger nyheterna och inslagen om programmet och den diskursiva kontext de kommer 

ifrån? Är de internationella programmen präglade av sina nationella kontexter? 

- Vilka tekniker använder man i nyhetsinslagen för att engagera tittaren och övertyga denna 

om att det som sänds ut stämmer?  

3. Material 
 
Det huvudsakliga materialet i denna undersökning är de nyhetssändningar som jämförs och 

analyseras. Utifrån det använder vi kompletterande litteratur som gör det möjligt att analysera 

vår empiri. Detta är litteratur som behandlar olika mediesystem, representationsteori, 

mediekulturer och tidigare forskning om de valda medierna. 

Urvalet är nyhetssändningar från fem vardagar från kanalerna CCTV (Kina) och Al Jazeera 

(Qatar). Anledningen till att vi har valt dessa kanaler är att vi ville undersöka kanaler i samma 
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världsdel men med helt olika kulturella, ekonomiska och politiska förutsättningar. Det är 

också väldigt intressant med en kanal från ett så pass slutet land som Kina och se hur de 

representerar sig själva och internationella händelser. Al Jazeera är en kanal med ett gott rykte 

och de är kända för att ge en annan bild av läget i mellanöstern än vad en del västerländska 

medier annars sänder ut. Kanalens ambition är just att visa vad som faktiskt pågår i regionen. 

Qatar är på många sätt ett undantag från de övriga länderna i Mellanöstern med dess 

ekonomiska standard och genom att Al Jazeera tillåts rapportera så fritt som de gör oberoende 

av statlig insyn. Dessa två kanaler i förhållande till varandra ska bli mycket intressant att 

undersöka, då ländernas bakgrund och styren är så vitt skilda från varandra. Det ska bli 

intressant att se hur detta påverkar det mediala innehållet och de bilder och budskap som 

sänds ut. 

4. Bakgrund 
 

4.1 Globalisering 

Det faktum att kommersiella marknadskrafter sedan början av 1800-talet har påverkat 

mediernas utveckling är en viktig faktor att ta hänsyn till då man talar om dagens medieklimat 

och tillhörande strukturer.
1
  Det var under 1800-talet som medierna började få en bredare och 

mer allmän publik, fram till detta hade tillgången varit begränsat och endast nått samhällets 

eliter.
2
 Detta har utvecklats allt mer och idag är samhället mer öppet än någonsin, människor 

reser och nationella gränser är inget hinder i fråga om att dela medialt innehåll. Mycket av det 

beror på internet som har upplöst behovet av att dela fysiska plats för att kunna ta del av 

samma information ännu mer än tidigare. Det gör i sin tur att tidigare uppfattningar om 

identitetsbegreppet i och med globaliseringen har förändrats och utmanats.
3
 Att världen blir 

allt mer global och internationell är något som syns tydligt på nyhetsmedierna, både i deras 

strukturer och innehåll. Redan på 1970 och 1980-talen började nya medieformer att intressera 

politikerna genom att de hotade de traditionella mediesystemen.
4
 Idag är det dock normalt att 

betrakta medierna som globala, det finns nationella program fortfarande men många mediala 

produkter når ut globalt också. Man talar på senare år även om globalisering, som är en 

kombination av det lokala och det globala och kan sammanfattas som en global anpassning 

                                                        
1
 Thompson, John B: Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos, 1997. s. 100 

2
 Thompson. s. 100 

3
 Ehn, Billy, Löfgren, Orvar. Vardagslivets Etnologi. Stockholm: Natur och Kultur, 1996 

4
 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, Wadbring, Ingela. Massmedier: Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 

9:e upplagan, rev. 2008 Falun: Ekerlids förlag, 2009. s. 225 
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till det lokala. Enkelt uttryck handlar det om att man anpassar medialt innehåll av global 

karaktär så att det ska kunna mottas i olika lokala och nationella sammanhang.
5
 Man kan så 

fort man har tillgång till en internetuppkoppling söka efter material från hela världen.
6
 Via 

satelliter och internet blir allt material tillgängligt överallt, det är tack vare den tekniska 

utvecklingen som dagens medieklimat ser ut så som det gör. Det är framförallt förändringar i 

mediemarknaden som gjort att en så kraftig expansion av medieföretag har ägt rum. 

Avregleringar i många länder ledde under 1990-talet till en allt större spridning av nationellt 

material på en internationell scen via satellit och internet.
7
 Länder som inte har hängt med i 

utvecklingen och den globala kulturen genom att avreglera sin marknad är exempelvis Kina, 

som vi i det här arbetet kommer att behandla. Ett av de internationellt största företagen, 

Murdoch Stars, har fått tillåtelse att sända program i Kina men kritiker har hävdat att de 

tvingats censurera mycket på grund av den kinesiska staten.
8
 Den typen av censur blir allt 

svårare för ett land att utöva då ny teknik gör att medborgare allt mer kan kringgå staten och 

få tillgång till alternativa mediekanaler. Dagens globala samhälle är ett faktum som inte 

längre går att förneka och via detta har allt fler länder insett vikten av att placera sig på den 

internationella kartan. Detta leder till att nyhetsprogram så som de vi undersöker i det här 

arbetet ökat så mycket till antalet de senaste cirka tio åren. 

 
 

4.2 Kina och CCTV 

CCTV är en förkortning av China Central Television. Kanalen kontrolleras av statens 

avdelning för radio, film och television och når över en miljard tittare. Medieföretag som har 

funnits sedan 1958 och då med bara en kanal. Fram till 1990 då man gjorde reformer hade 

Kinas styrande kommunistparti direkt inflytande över kanalerna, efter reformen blev CCTV 

lite mer fria men har fortfarande en del restriktioner gällande sitt innehåll.
9
 Idag har de ett 

nätverk bestående av 24 olika kanaler som sänder olika typer av program.
10

 CCTV English 

med en internationell ambition har funnits sedan 2004, därefter kom även franska, spanska 

och ryska sändningar. Trots att dessa kanaler går under paraplyorganisationen CCTV så har 

de en annan ambition och syfte än de nationella kanalerna under samma namn. De riktar sig 

                                                        
5 Hadenius, Weibull, Wadbring. s. 246 
6
 Hadenius, Weibull, Wadbring. s. 224  

7 Hadenius, Weibull, Wadbring. s. 234 
8 Hadenius, Weibull, Wadbring. s. 234 
9
 http://www.adweek.com/aw/google/article_brief/1003541507 

10
 Zhu, Ying. Two Billio Eyes. New York: The New Press, 2012 s. 256 
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till andra publiker och har ett annat förhållande till staten än de nationella kanalerna och 

beskriver sig själva som en ”rolling news”-kanal. Dock finns det även stora likheter mellan de 

internationella och nationella kanalerna inom CCTV, dessa är bland annat att de anställda är 

desamma och ibland byter jobb inom organisationerna.
11

 Alla journalister utbildade i Kina 

kommer också från samma bakgrund och utbildningar som stammar från Peoples Republic 

China (PRC) och dess ideal. Dessa ideal kan sammanfattas som leninistiska och innebär bland 

annat att de intellektuella ses som tjänare åt makthavarna och journalister blir därigenom 

revolutionens agenter.
12

 Detta blir allt mindre aktuellt då mer och mer västerlänska influenser 

når landet, journalisterna och CCTV.
13

 Det är dock så att journalister i PRC fortfarande står 

inför en konflikt som man i till exempel inte behöver ta ställning till i USA eller England om 

vart deras lojalitet ligger. I Kina förekommer det stora risker om man som journalist går emot 

medieägare eller statens riktlinjer.
14

 

 

Kina är känt för att vara ett slutet land där mycket censur från staten förekommer. DN skrev i 

september 2011 om att den yngre generationen och hur "explosionen av nätanvändare har 

bidragit till ett helt nytt klimat i diktaturens Kina". Vanliga människor tar sig nu friheten att 

diskutera olika samhällsfrågor vilket gör det allt svårare för regeringen att kontrollera vad 

medborgarna ska ha tillgång till.
15

 Just CCTV har av kritiker blivit anklagade för att 

hjärntvätta folket med sitt innehåll och propaganda.
16

 Dagens Media skrev även en artikel 

under 2013 om att många journalister protesterar ”efter att censurmyndigheten tvingade bort 

en artikel om pressfrihet och politiska reformer”
17

 Istället såg de till att en artikel som hyllade 

enpartisystemet och kommunistpartiet publicerades.
18

" Man ser allt mer en förändring i det 

journalistiska arbetet och en önskan om att rapportera sanningen till sin publik.
19

  

 

4.3 Qatar och Al Jazeera 

                                                        
11

 Jirik, John. ”24-Hour News in the People’s Republic of China” (2010) I The Rise of 24-Hour News Television. 

Cushion, Stephen, Lewis, Justin (red.), s. 281-299. New York: Peter Lang Publishing, Inc. 2010. s. 283 

 
12

 Jirik. s. 283 
13

 Jirik. s. 284 
14

 Jirik. s. 284 
15

 Leijonhufvud, Göran. ”Så förändras Kina av de nya medierna”. Dagens Nyheter 2011-09-15  

16
 Leijonhufvud. 2011-09-15 

17
 Hvenström, Sofia. ”Protester mot censur i Kina”. Dagens Media 2013-01-13 

18
 Hvenström. 2013-01-13 
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Al Jazeera är en internationell nyhetskanal med över sextio kontor spridda över sex olika 

världsdelar. Deras huvudkontor är lokaliserat i Qatars huvudstad Doha och de sänder sina 

program till över 250 miljoner hushåll i 130 länder. Al Jazeera Network är idag ett 

medienätverk bestående av över tjugo kanaler, som till exempel Al Jazeera Arabic, Al Jazeera 

English, Al Jazeera Balkans, Al Jazeera Sport, Al Jazeera Mubasher och Al Jazeera 

Documentary.
20

  

 

Mohammed El-Nawawy och Adel Iskandar beskriver nyhetskanalen som till en början 

anonym.
21

 Den gick från detta till att bli en kanal fler visste om, med start efter attackerna i 

USA den 11 september 2001. Det var på Al Jazeera man först kunde ta del av ett uttalande 

från Al-Qaidas ledare Osama bin Laden. Även det monopol de haft på ett flertal händelser när 

USA gick in i Afghanistan har bidragit till ett större fokus på kanalen och samtidigt en slags 

avund från vissa västerländska nyhetskanaler. De som normalt varit först med nyheterna fick 

nu använda Al Jazeera som källa för både information och filmat material. Det var dock inte 

Al Jazeera English som först publicerade det ovanstående materialet utan den ursprungliga 

kanalen som sänder på arabiska, men det var ändå de här händelserna som gjorde Al Jazeera 

större och mer välkänt som namn och varumärke. 

 

Al Jazeera startade sina sändningar 1996 och har stött på både kritik och lovord. Kanalen är 

den första nyhetskanalen i arabvärlden som sänder dygnet runt.  De har blivit anklagade för 

att vara en röst för talibaner, samtidigt som många anser att de ger en objektiv bild och 

presenterar båda sidor i konflikter där många andra kanaler i Mellanöstern väljer sida. 

Exempel på det är USA under president Bush’s styre.
22

 Kanalens grundidé byggs på att 

uppvisa hur objektivitet kan åstadkommas om alla subjektiva synvinklar och åsikter i olika 

frågor presenteras och sänds. Al Jazeera sänder sina nyheter från ett område i världen som 

inte har en lång tradition av fri press och där många beslutsfattare har stor makt över media. 

En del intervjuer och inslag som kanalen sänt har retat upp flera politiska ledare i 

Mellanöstern, då dessa har en vana av att kunna kontrollera vad medierna väljer att 

rapportera.
23

 Al Jazeera English har blivit allt mer oberoende sedan starten och kan beskrivas 

ha ett styre som liknar BBC’s public service-verksamhet. Ägarbolaget Al Jazeera Media 

                                                        
20

 http://www.aljazeera.com/aboutus/2006/11/2008525185555444449.html 
21

 El-Nawawy, Mohammed, Iskandar, Adel. Al-Jazeera – How the Free Arab News Network Scooped the World 

and Changed the Middle East. USA: Westwiew, 2002 s. 21 
22

 Svenska Yle. ”Al Jazeera världens mest internationella nyhetskanal” 2014-01-15 
23

 El-Nawawy, Iskandar. 21-29 
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Network är numera oberoende av staten och emirens tidigare insyn.
24

 En av Al Jazeeras stora 

styrkor är det stora antalet nationaliteter som medarbetarna inom koncernen kommer ifrån. 

Inom Al Jazeera English är siffran tjugo olika och inom hela företaget uppgår siffran 

sammanlagt till sjuttio olika nationaliteter som finns representerade.
25

 

 

De har vid ett flertal tillfällen blivit ombedda att till viss del censurera en del nyhetsinslag. 

Denna förfrågan har kommit från allt från Yasser Arafat till Colin Powell. Kanalen har då 

svarat att de tar sin journalistik seriöst och ska rapportera "the opinion, and the other opinion", 

något som efterhand blivit deras motto. Just människor i mellanöstern ser Al Jazeera som en 

säker källa som avslöja det korrupta i deras politiska system och sympatiserar i frågor där 

många lämnas lidande.
26

  

 

Nyhetskanalen har förändrat medieklimatet i arabvärlden genom att skilja sig från resterande 

kanaler i samma område och göra det många andra inte vågade, genom att rapportera den 

hårda sanningen gällande kultur och politik. De ger sig in på ämnen som i arabvärlden ofta 

ses som förbjuda, såsom sex, korruption, kvinnors rättigheter och islamisk fundamentalism.
27

  

5. Tidigare forskning  
 

Som teoretisk bakgrund kommer vi använda oss av Stuart Halls verk Encoding/Decoding och 

Representations: Cultural Representations and Signifying Practices. Dessa verks innehåll 

presenteras mer ingående under rubriken 4. Teori.  

 

För att få information om de kanaler som vi ska använda oss av så har vi förutom deras egna 

hemsidor använt oss av Two Billon Eyes skriven av Ying Zhu och ett kapitel ur The Rise of 

24-Hour News Television författat av John Jirik om CCTV. För att komplettera har vi även 

läst en del nyhetsartiklar om medier i Kina. Om Al Jazeera finns det mer litteratur och vi har 

använt oss av Al Jazeera – How the Free Arab News Network Scooped the World and 

Changed the Middle East av Mohammed El-Nawawy och Adel Iskandar. Detta har bidragit 

med en bakgrundsbild om båda kanaernas historia, verksamhet och förutsättningar. 

                                                        
24

 Svenska Yle. 
25

 Svenska Yle. 
26

 El-Nawawy, Iskandar. s. 24 
27

 El-Nawawy, Iskandar. s. 21-29  
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Daniel Hallin och Paulo Mancini har skrivit Comparing media systems som publicerades år 

2004 och är det första försöket sedan klassiska Four theories of the press för att beskriva och 

kategorisera mediesystem. Ambitionen är att erbjuda ett nytt alternativ till hur man ser på, 

undervisar och forskar om mediesystem världen över. Hallin och Mancini förespråkar att man 

inom forskningen om mediesystem ska använda sig av jämförande analyser för att bli 

medveten om skillnader och likheter mellan olika länder och system.
28

 De presenterar i verket 

tre olika system som kallas för The Mediterrian Model, The Democratic Corporatist Model 

och The Liberal Model där de tre modellerna grundar sig i historiska, kulturella och sociala 

skillnader som man har identifierat.
29

 Hallin och Mancinis modell är mycket mer komplex 

och tar upp fler lager i samhället än vad den klassiska Four theories of the press gör. De är 

även noga med att betona att det är svårt att dela in länder i olika idealtypiska mediesystem då 

det nästan alltid är något som avviker inom ett lands system.
30

 Halls teorier handlar mer om 

kulturella faktorer, meningsskapande och samhällelig kontext, men dessa faktorer grundar sig 

även i de bakomliggande system som beskrivs av Hallin och Mancini.  

 

Vi har även tagit del av Andreas Widholms avhandling Europe in Transition: Transnational 

Television News and European Identity som handlar om hur vi kan förstå vilken roll 

europeiska transnationella nyheter har i en tid av politisk förändring och globalisering.
31

 

Ländernas identiteter och skapandet av dessa står i fokus och Widholms empiri är tv-nyheter 

från BBC World och Euronews från 2004 och 2008. Han menar att det är viktigt att kartlägga 

den samhälleliga kontexten för att förstå varför nyheterna konstrueras så som de gör. 

Widholm kommer bland annat fram till att nyhetsinnehållet i de båda kanalerna vid en första 

anblick liknar varandra och att de når samma typ av publik, det vill säga högutbildade och 

välbärgade människor som kanske har transnationell anknytning inom sitt yrkesliv. Reklamen 

inom kanalerna är därmed riktad till den målgruppen också. Kanalerna når ut till en mäktig 

och inflytelserik elit, något Widholm lyfter fram är en stor anledning till varför det behövs 

mer forskning inom ämnet. 

                                                        
28 Hallin, Daniel C, Mancini, Paulo. Comparing media systems – Three models on media and politics. USA: 

Cambridge University Press, 2004 

29
 Hallin, Mancini. s. 297 

30
 Hallin, Mancini. s. 35-40 

31 Widholm, Andreas. Europe in Transition: Transnational Television News and European Identity 2011 
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Mittuniversitetet i Sundsvall har ett Demokratiinstitut som ger ut vetenskapliga publikationer, 

Jesper Strömbeck som är redaktör och forskningsledare där har skrivit rapporten    

nyhetsmediernas agendor -  en studie av hot och risker i d                           

                                som handlar om det svenska nyhetsklimatet och 

nyhetsvärdering här. Den tar även upp frågor om demokrati och vilka förutsättningar som 

finns i det svenska samhället.  

 

                     ”Modern informationsförmedling är medierad – den förmedlas via medier av olika slag 

(Asp, 1986; Bennett & Entman, 2001; Strömbäck, 2004). I den meningen är det 

missvisande att se nutida samhällen som informationssamhällen. Snarare bör de 

karaktäriseras som andrahands-, tredjehands- eller 

fjärdehandsinformationssamhällen.”
32

  

Detta är av vikt att tänka på i vår uppsats, de nyheter vi sänder ut är exempel på ett 

andrahandsinformationssamhälle, nyheter är information som processeras i flera steg innan 

den sänds ut av. Detta är ett exempel på vad man menar när man säger att medierna skapar sitt 

eget innehåll, eller konstruerar verkligheten så den passar dem. Detta kommer att beskrivas 

mer i kapitel 4. Teori. Vidare tar Strömbeck även upp det som också finns med i Selby och 

Cowderys analysmetod om att man i nyhetssändningar ofta tenderar att fokusera på de som 

redan är inflytelserika i samhället och hur nyhetsurvalet präglas av detta.
33

 Något som ju även 

Widholm behandlar i sin avhandling. I Strömbecks rapport så kommer han baserat på 

empiriska studier fram till att de som har högst inflytande i medierna är exempelvis 

regeringsledamöter, partiledare, internationella organisationer och institutioner. Strömbeck 

talar också om nyhetsurvalet och vad det är som påverkar det, förutom att nyheterna ska 

beröra många så är faktorer så som att de är avvikande eller överraskande också viktiga.
34

 

Han kommer i rapportens avslutning fram till att det är stora skillnader i vilket material som 

dominerar i morgontidningar, kvällstidningar och visuella nyhetssändningar. Då han visar upp 

resultat för detta inom Sverige kompletterar vår studie med information om hur även visuella 

sändningar kan skilja sig mellan olika länder. 

Synen på information som nämndes ovan går igen i C-uppsatsen Connected t  ‘    w   d’ A  

explorative inquiry about audience relations towards news media inom socialpsykologi från 

                                                        
32

 Strömbeck, Jesper.            d           d   -        d                       d                           

                                  Rapport/Demokratiinstitutet i Sundsvall. Sundsvall, 2008 (Carlsson, 1998; 

Strömbeck, 2008)  
33

 Strömbeck. s. 23 
34

 Strömbeck. s. 31 
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2009 skriven av Vivian Röhl som behandlar nyhetsmedier i förhållande till vad som anses 

vara den ”verkliga” världen. Hon tar till exempel upp att det som media sänder ut, så kallad 

abstrakt information, skiljer sig från egenupplevda erfarenheter men att denna abstrakta 

information ändå blir en del av vår verklighetsuppfattning.
35

 Vidare talar uppsatsen om att 

verkligheten är ett relativt fenomen och de intervjuade reflekterar i olika hög grad över hur 

representativa och ”verkliga” nyhetsmediernas ”sanningar” är. Somliga uttryckte att de inte 

upplevde att de är förmögna att själva påverka den verklighetsbild som medierna sänder ut 

och många menade att man tar del av nyheter för att gemensamt kunna uppnå förändringar. 

Det var dock många av respondenterna i Röhls studie som, om andra konsumenter än sig 

själva, uttryckte att de är alltför okritiska till nyhetsmediernas verklighet för att detta ska 

kunna ske. Vårt fokus ligger inte på mottagarnas bild men det är ändå mycket intressant att 

vara medvetna om hur konsumenter av nyheter ser på sitt eget beteende i förhållande till dem, 

även om vi i uppsatsen inte kommer att behandla detta närmare. 

För att undersöka vår empiri och besvara våra frågeställningar så använder vi oss av verket 

How to Study Television av Kieth Selby och Ron Cowdery, där de beskriver metod och 

tillvägagångssätt för att sammanfatta och jämföra olika nyhetssändningar med varandra. Se 

vidare metodbeskrivning i ett separat kapitel. De tar upp olika kriterier och grepp för 

nyhetsvärdering och sätt att knyta an till mottagaren. Med detta som bakgrund genomför vi 

vår egen studie, som kompletterar ovanstående forskning genom att behandla områden som 

sällan behandlas i svensk forskning.  

6. Teori 
 

6.1 Kulturbegreppet 

Kultur är ett svårdefinierat begrepp som kan beskrivas på många olika sätt.
 36

 Ett sätt att 

förklara det under senare år är att se kulturen som summan och resultatet av de 

idéströmningar och tillhörande livsvillkor som människor i en social kontext delar. Kultur ses 

mer som en process av handlingar än som en serie fysiska saker, såsom TV-serier, tavlor och 

så vidare. Inom en kultur pågår ständigt ett meningsutbyte mellan olika parter och att påstå att 

två personer kommer från samma kulturella kontext är detsamma som att hårt draget säga att 

                                                        
35

 Röhl, Vivian. C       d    ‘    w   d’ A   x            q      b      d                  w  d    w    d    

Växsjö Universitet, 2009 
36

 Hall, Stuart. ”The spectacle of the other” (1997). I Representation: representation and signifying practices, 

Hall, Stuart (red.) s. 225-275. London: Sage Publications 1997 
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de uppfattar världen på samma sätt. De kan uttrycka sina tankar och föreställningar inför 

varandra så den andre personen förstår det. Den här beskrivningen är en förenkling av 

begreppet då det alltid förekommer avvikelser.
37

 Kulturbegreppet kommer hela tiden att 

utmanas av nya kommunikationsmöjligheter och samhällets utveckling.
38

 Där gränserna 

tidigare var tydligare och offentligheten mer platsbunden är det idag mycket mer flytande, 

medieorganisationer idag verkar under andra förhållanden än vad de tidigare har gjort och 

kulturspridningen har därigenom ökat. Detta utmanar såväl kulturbegreppet som mediernas 

innehåll om de ska rikta sig till ett flertal kulturer eller till en global, medierad offentlighet.
39

 

De kulturella förutsättningarna är inte något som enbart existerar i individers beteende utan 

präglar, organiserar och har verkliga, praktiska konsekvenser ute i samhället.
40

 

 

Vår empiri är även exempel på medierad kvasiinteraktion som produceras inom en kulturell 

kontext men som även sänds bortom denna. Medierad kvasiinteraktion innebär 

kommunikation som sträcker sig över tid och rum, via tekniska hjälpmedel och till ett stort 

antal mottagare, så kallad masskommunikation och i stor utsträckning även 

envägskommunikation.
41

 Denna kommunikation kan alltså sträcka sig bortom en specifik 

kultur och mottas bortom denna. I och med en allt globalare värld blir kulturbegreppet 

utmanat och utsatt för förändringar och mer yttre påverkan än tidigare. Globaliseringen, som 

behandlas i bakgrunden, är grunden till dessa nya förutsättningar, ägandeformer och 

transnationella nyhetskanaler då fler och fler länder inser vikten av att placera sig själva i ett 

internationellt sammanhang. 

 

6.2 Representationsteori 

                                                        
37

 Hall. 1997 s. 2 
38

 Thompson. s. 292 
39

 Thompson. s. 292 
40

 Hall. 1997 s. 3 
41

 Thompson. s. 110 
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För att mot bakgrund av kulturbegreppet beskriva representationsteorins förutsättningar och 

tillämpning så är representation alla de meningsbärande objekt som förmedlas inom en kultur. 

De delade kulturella meningarna som omger en grupp människor är alla representationer som 

någon konstruerat av en anledning. Det är vårt sätt att representera saker runt omkring oss, 

som till exempel värderingar och händelser som ger dem mening. Det är alltså den 

konstruerade bilden av händelsen som blir händelsen. En händelse är underordnad diskursen 

och faller under de kommunikativa regler, förutsättningar och kulturella föreställningar som 

finns inom denna. Ett budskaps bakomliggande process skapar den mening som det därefter 

tillskrivs. Denna representation av något och den mening som skapas baseras på våra, inom 

den kulturella kontexten, delade föreställningar om omgivningen.
42

 Få saker eller händelser 

har en konstant och faktisk mening av sig själva utan det är människor som ger dem dess 

mening.
43

 Det är även skillnad på vad som ”är” och vad som ”representerar” något. Till 

exempel så är en fysisk ko en ko, medan ordet ”ko” representerar en ko. Ordet ”ko” är för de 

som inte delar det svenska språket oförståeligt och måste översättas om det ska förstår i en 

annan diskurs, medan den ikoniska bilden av en ko förstås av många fler personer oavsett 

kulturell kontext.
44 

 

                                                        
42

 Hall. 1997 s. 3 
43

 Hall. 1997 s. 3 
44

 Hall, Stuart. ”Encoding/Decoding” (1973). I Media and cultural studies. Durham, Meenakshi Gigi och M. 

Kellner, Douglas (red.), s. 163-174. Reviderad upplaga. London: Blackwell Publishing, 2006 s. 163  

Bild 1. Modell av Stuart Halls teori om encoding/decoding. Detta är en förenklad men tydlig bild av 

hur han menar att kommunikationsprocessen ser ut och vad som påverkar den. 1980. 
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I artikeln Encoding/Decoding från 1973 söker sig Hall bort från den förenklade bilden av 

medier och deras publiker som sändare och mottagare och menar att det istället är fråga om en 

produktionsprocess som påverkas av det diskursiva sammanhanget. Bilden ovan visar 

modellens grundläggande innebörd. Det som i processen skapas, det vill säga objektet, är 

meningar och budskap. Processen är färgad av den kulturella diskursen och dess 

förutsättningar, värderingar och så vidare. Objekten påverkas av olika former av organiserad 

kommunikation som kan beskrivas som ett gemensamt kodsystem.
45

 Utifrån detta kodsystem 

cirkulerar objektet/meningen. Meningen som skapas inom en diskurs med ett visst kodsystem, 

kan då det kommer i kontakt med andra diskursiva kontexter behöva översättas så att 

objektet/meningen blir mottagbart även där. Utan att mening skapas kan inte konsumtion 

förekomma och kommunikationsprocessen sluts då inte.
46

 

 

Hall argumenterar för att den som sänder ut ett budskap kan guida mottagarna att ta emot 

meddelandet och dess mening på ett önskat sätt.
47

 Han kallar detta för ”preferred meanings” 

och det är den mening som sändaren via sin noga uttänkta representation av en företeelse 

önskar att mottagarna ska uppfatta. Nyhetssändningar kan ses som en serie ”representations” 

som har ”preferred meanings” genom sändarens önskemål på mottagarens decoding.
48

 

 

Representation inom fotojournalistik i dokumentärt syfte är intressant, då man utger sig för att 

förmedla sanningen. Distributionen av sådana bilder synliggör sådant som annars inte hade 

varit allmän kännedom, därmed antas de ofta ha hög sanningsgrad då de erbjuder åskådaren 

en priviligierad inblick i något de annars inte hade känt till.
49

 Bilderna som visas i samband 

med en inrammande text eller berättelse ges den mening som beskrivs, vilket kallas för en 

andra konstruktionsprocess.
50

 Visuella bilder har i jämförelse med text fördelen att visa upp 

en bild som är närmare vår egenupplevda verklighet än text, som alltid är en beskrivning och 

inte en direkt avbild av en händelse, sak eller plats.
51

 

                                                        
45

 Hall. 1973. s. 163 
46

 Hall. 1973. s. 164 
47

 Hamilton, Peter. ”Representing the social: France and Frenchness in post-war humanist photography” (1997). 

I Representation: representation and signifying practices, Hall, Stuart (red.) s. 225-275. London: Sage 

Publications 1997. s. 228  
48

 Hamilton. 1997. s. 228 
49

 Hall. 1997. s. 85 
50

 Hall. 1997 s. 86 
51

 Hall. 1997 s. 87 
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7. Metod 

Uppsatsen bygger på Kieth Selbys och Ron Cowderys analysmetod. Denna består av sex olika 

aspekter man kan se till vid en närmare analys av de visuella medierna. Utifrån de resultat 

man uppnår med metoden kan man göra en komparativ jämförelse mellan kanalerna. Dessa 

egenskaper lägger stor vikt vid att nyheter inte bara är en objektiv summering av ett antal 

händelser utan att de, liksom alla andra former av medier, också är konstruerade produkter. 

Metoden är väldigt detaljerad och tar in såväl receptionsanalys som en överblick av det 

kvantitativa innehållet. Vi har valt att använda de delar av metoden som är relevanta för vårt 

syfte. Det vill säga de delar som ser till nyhetssändningens större strukturer snarare än 

mottagarnas åsikter och tolkningar av nyheterna. Därför väljer vi att främst använda oss av de 

egenskaper metoddel ett, fyra, del fem och del sex talar om. Dock är inte alla aspekter 

representerade i varje nyhetssändning och vi har därför valt att se dessa främst som riktlinjer, 

inte en konkret mall.
52

 

 

Det första steget syftar till att fastställa de större strukturerna i nyhetssändningen. Man ser till 

vilka nyheter som är representerade i programmet, ordningen på dessa, vilka som finns med i 

inledningen, hur mycket plats de får och vad de handlar om. En kort sammanfattning av det 

som ska undersökas är alltid till god hjälp för fortsatt analys. Det är vidare bra att ha en 

grundläggande kunskap om de nyheter som presenteras i programmet för att på så vis få en 

större förståelse för dessa samt programmets struktur. Det i första hand programmets 

uppbyggnad och karaktär som är i fokus, snarare än de bakomliggande kulturella och politiska 

faktorerna som lett fram till att nyhetshändelserna presenteras så som de gör. Man kan säga att 

det finns tre huvudkategorier för olika nyhetstyper, vilka är politiska och ekonomiska, inrikes 

och utrikes samt kultur, nöje och sport. Att bryta ner programmet på det här sättet är ett 

användbart tillvägagångssätt för ökad förståelse. Det gör även programmet mer greppbart än 

om man ser det som en sammansatt helhet. 

Andra delen i metoden fokuserar på programmets öppningssekvens. Här använder man med 

fördel nyckelbegreppet “construction” som presenteras av Selby och Cowdery. Det vill säga, 

vilka tekniker och koder tillämpas för att presentera nyheterna, fånga tittaren och hur 

övertygar man denna om att det som sägs är sanningen.  

                                                        
52 Selby, Cowdery. s. 135-138 
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I metoddel tre analyserar man det första nyhetsinslaget i sändningen. Här ser man till den ton, 

eller tillvägagångssätt man har vid presentationen av nyheten. Detta avgör hur man ser på 

personen som uttalar sig och vad den säger. Många nyhetsinslag från internationella nyheter 

är uppbyggda på samma sätt, med bilder från platsen med kommentarer från ankaret i studion. 

Då ser man till hur detta ankare formulerar sig, tittar i kameran och hur den är klädd samt vad 

detta förmedlar för bild till mottagarna. 

Den första aspekten av den fjärde metoddelen handlar om analys av innehåll. Man talar om 

hur en nyhet presenteras i en sändning och hur man väljer att vinkla händelsen. Ett 

nyhetsinslag kan presentera konflikter, olyckor eller andra uppseendeväckande incidenter som 

förstoras upp för att skapa spänning och öka tittarsiffror. I detta steg av analysarbetet kan man 

därför, först och främst, se vad nyhetsinslaget handlar om och hur detta porträtteras? Vidare 

ser man till vems sida man väljer att stå på. Finns det flera synvinklar av en och samma 

händelse? Den sista ser till historiens handling och vad nyhetsinslaget berättar för tittarna. 

Vilken eller vilka meddelanden vill man sända ut? Författarna poängterar att man i 

analysarbetet ska se vilka parter det finns i exempelvis en konflikt och hur denna porträtteras i 

nyhetssändningen. Man ser vilken vinkel redaktionen väljer att lägga fokus på samt vilken 

sida som presenteras som den onda respektive den goda.
53

  

I den fjärde metoddelen finns det fortsättningsvis elva olika aspekter att ta hänsyn till då man 

analyserar nyhetssändningars innehåll: 

1. "Omfattning" - Talar för om nyheten är stor och intressant nog att tas med i en sändning.  

2. "Tydlighet" - Hur väl förstår man det inträffade, händer det nära en själv?   

3. "Etnocentrism" - Talar för att publiken måste kunna relatera till nyheten på ett kulturellt 

plan. 

4. "Överensstämmelse" - Ser på huruvida publiken kan associera sina personliga erfarenheter, 

attityder och värderingar till händelsen.   

5. "Överraskning" - Är nyheten något nytt och oväntat för publiken att förundras över?   

6. "Fokus på elit" - Innebär att de nyheter som innefattar kända eller betydelsefulla personer i 

samhället oftast är de som får mest sändningstid. 

                                                        
53 Selby, Cowdery s. 132-134 
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7. "Negativitet" - Det finns flera aspekter som spelar in i valet av rapportering av negativa 

nyheter. De överraskar oftast, de sker under en kort tid medan gladare nyheter oftast breder ut 

sig över lite längre perioder samt att folk oftast lättare håller med om att något är sorgset 

medan anledning till glädje skiljer sig mer.   

8. "Mänskligt intresse" - Nummer sju hänger därför ihop med intresset för människan då man 

som empatisk person kan leva sig in i en negativ händelse. Man ser på hur människor i 

nyhetsinslaget porträtteras och på så sätt väljer hur man ska känna gentemot det inträffade.   

9. "Upplägg och jämvikt" - Hur redaktörerna väljer att rapportera nyheterna i en sändning och 

att det finns en variation i ämnesvalen.  10. "Inspelningsplats" - Var man väljer att rapportera 

från en viss händelse spelar roll. Visar man från själva händelseplatsen skapar detta en mer 

genuin upplevelse för tittaren och dennes möjlighet till inlevelse, snarare om man väljer att 

tala direkt i en studio.   

11. "Verklighetsrapportering" - Går ihop med den föregående analyspunkten. Hur man filmar 

och presenterar det skedda har stor betydelse i hur det senare uppfattas av nyhetspubliken.
54

  

Den femte metodaspekten tittar närmare på frågan om objektivitet och beslutsfattande inom 

mediesammanhang. När en nyhet sänds ut till allmänheten ställer vi oss frågan om 

värderingar och egna åsikter speglas i rapporteringen. Det är även av värde att se vem på en 

redaktion som bestämmer vad som blir en nyhet och vad som inte blir det. Författarna hävdar 

att medierna oftast är objektiva gentemot beslutsfattare och överklass. Detta kommer vi inte 

att specifikt gå in på i vår undersökning, då det går hand i hand med övriga steg och att det 

skulle bli för omfattande att involvera. Vi har inte möjlighet att få en inblick i det 

redaktionella arbetet med tanke på tidsramen. Däremot kommer vi att använda oss av 

nedanstående delar av den femte motodaspekten. Detta ser närmare på vilka som kommer till 

tals under sändningen. Om en nyhet tas med där underklassen är representerad, tas ofta 

kommentarer från politiker och andra makthavare med som en del i detta för att neutralisera. 

Högre uppsatta eller experter inom företag och institutioner som kan komma med en version 

av ett problem, anses ha större pondus och inslaget blir därför mer trovärdigt. De talar 

fortsättningsvis om följderna som kan uppstå om enbart en viss del av befolkningen, med en 

viss samhällsstatus får göra sin röst hörd. Med detta skapar medierna en bild av vem eller 

                                                        
54 Selby, Cowdery. s. 135-138 
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vilka röster som är värda att lyssna till. Detta kan även ge mer makt åt de som visas mer 

frekvent i nyhetssändningar och porträtteras ur en mer positiv synvinkel än övriga personer.
55

 

Den sjätte och sista aspekten av metodstegen handlar om de myter som nyheter är med och 

bygger upp i samhället. Författarna beskriver att våra uppfattningar om en händelse som 

beskrivs i en nyhetssändning ibland kan vara problematisk att relatera till. Därför kan det 

förekomma att man måste dra paralleller till sådant som står oss närmare och som många 

upplever frekvent. På så sätt beskrivs en känsla som är lättare att relatera till. Det finns många 

olika myter man kan använda sig av för att väcka mottagarens intresse. Här spelar våra 

erfarenheter och åsikter in och det kan bland annat vara vårt sätt att se på familjelivet, 

arbetslivet eller den kultur vi lever som kan knytas an till nyheten. Detta är något många har 

uppfattning om och nyheten får därför en större igenkänningsfaktor då man knyter an till mer 

allmänmänskliga känslor och situationer.
56

 

 

7.1 Avgränsning och metodkritik 

Vi har valt att utgå från två olika internationella kanaler och undersökningen kommer därför 

inte vara representativ för andra områden än dessa. Tidsramen som vi har arbetat utifrån har 

också gjort att vi har behövt begränsa vår empiri så att undersökningen varit genomförbar 

inom denna, detta har vi gjort genom är att använda oss av nyhetssändningarna från en 

arbetsvecka i två olika kanaler. Därmed kommer vår samlade empiri att bestå av totalt tio 

nyhetssändningar på en timme vardera, fem från varje land och kanal. Det blir tillräckligt 

mycket för att vi ska kunna dra slutsatser om de olika nyhetsprogrammens större strukturer 

och innehåll. Med tanke på arbetets begränsade karaktär är detta en nödvändig avgränsning då 

det annars inte hade varit genomförbart inom tidsramen. Något som hade kunnat vara bra är 

också att vi hade haft sändningar från exakt samma vecka vilket var tanken från början, men 

tekniska problem med att vissa nyhetskanaler bara låter sina sändningar ligga ute i ett visst 

antal dagar gjorde att detta blev svårt. Vi löste senare detta problem genom att spela in live-

sändningar, men vi kände inte till den tekniska möjligheten på en gång. Vi har även valt ut de 

delar av metoden som tjänar till vårt syfte, den är väldigt bred och ingående och det faktum att 

vi har valt bort vissa steg gör inte att undersökningen blir av lägre kvalitet utan snarare 

                                                        
55 Selby, Cowdery s. 140-145 
56 Selby, Cowdery s. 146-149 
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tvärtom då vi har haft ett klart syfte och noggrant kartlagt sändningarna utifrån de valda 

metodstegen. 

 

7.2 Urval 

Vi har gjort vårt urval utifrån att det ska spegla en helt vanlig nyhetsvecka under de fem dagar 

som kallas för en arbetsvecka, det vill säga måndag till fredag. Detta motiveras genom att det 

då visar upp de generella drag som de olika nyhetsprogrammen har och ger en bild av deras 

generella utformning. Något som påverkade urvalet var de tekniska problem vi stötte på med 

nyhetssändningar från Al Jazeera som endast sänds live och inte finns i några onlinearkiv. 

Detta gjorde att vårt valda material inte kommer från samma arbetsveckor, men däremot så är 

alla sända kvällstid och motsvarande i längd.  

 

7.3 Tillvägagångssätt 

Genom att gå igenom den samlade empirin och sammafatta den efter ovanstående steg 

plockar vi ner vårt material i mindre och jämförbara delar. Vi går grundligt igenom alla 

nyhetssändningarna på samma sätt, genom att först sammanfatta de olika delarna och inslagen 

och därefter knyta detta till de olika aspekterna och kriterierna för nyhetsvärdering som 

presenteras i metoden. Genom att dela upp sändningarna i mindre delar, liksom man gör 

enligt metoden, blir det enklare att se huvuddragen i sändningarna. De huvudresultat som vi 

genom detta samlar kommer att användas i uppsatsens avslutande kapitel och slutdiskussion. 

 

7.4 Validitet och reliabilitet 

Uppsatsens validitet är hög genom att vi i vårt arbete konsekvent följt samma metod för 

sammanställning av empirin och därmed noga har följt våra frågeställningar och syfte. Vi har 

därmed gjort det vi har för avsikt att göra, vilket är innebörden av validitet. De metodologiska 

problem vi har stött på har vi löst genom att hitta andra angreppssätt, gällande till exempel 

tillgången på jämförbar och kvalitativ empiri. Eftersom det inte främst är nyhetsvärdering vi 

undersöker så faller inte syftet och validiteten med att vi inte har empiri från samma 

arbetsveckor. Uppsatsens reliabilitet, det vill säga i vilken grad som är även den hög då vi 

varit konsekventa med att följa den valda metoden då vi gått igenom sändningarna. Därefter 

har vi gått igenom alla resultat på samma sätt och redovisat dessa innan de använts i analys 

och slutdiskussion och inte låtit några egna intressen påverka. 
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8. Resultat 
 

8.1 CCTV 

 

 

 

Upplägget i de fem nyhetssändningarna är nästintill likadant. Inslagen börjar alltid med att 

nyhetsankaret i studion kort berättar om den kommande nyheten och i de flesta av de 

kinesiska nyheternas fall ger han en längre bakgrundsförklaring, förmodligen för att 

internationella tittare ska få en introduktion till nyheten som kanske annars är främmande för 

dem. Därefter går man över till inslaget där bilder från händelsen visas. Ofta är det en utsänd 

reporter som beskriver nyheten mer ingående, alternativt en berättarröst som förklarar det som 

visas. I de flesta nyheternas fall följer intervjuer med personer som är drabbade av situationen 

och i alla inslag finns det en sakkunnig person eller expert med en förtroendeingivande titel 

eller position i samhället. Förutom att experterna förekommer i inslaget från platsen så är det 

vanligt att ytterligare en expert finns på plats i studion och svarar på frågor som ankaret 

ställer. Det är alltid ankaret eller experten som får sista ordet. Ankaret ställer återkommande i 

2. Figuren innehåller en väldigt koncentrerad och förtydligande sammanfattning av de utmärkande dragen i 

nyhetssändningarna från CCTV. 
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inslagen följdfråga på följdfråga till diverse experter vilket förstärker den mening och sanning 

som inslaget tycks syfta till att uppfylla. Alla tre huvudkategorier för nyheter finns 

representerade i alla sändningarna, det vill säga inrikes/utrikes, ekonomi/politik och 

nöje/sport/kultur. Inrikesnyheterna är många och utrikesnyheterna tar gärna upp Kinas roll i 

förhållande till de internationella nyheterna. Gällande nöje/sport/kultur är det bara sport som 

har en egen sektion i varje sändning och finns representerade i alla fem sändningar.  

 

Samtliga nyhetsinslag är långa och beskrivande och man mjölkar ur det mesta och tycks vilja 

förmedla en bild av att man täcker hela storyn. Detta gör man genom mycket 

bakgrundsinformation och utbildande inslag. Många av nyhetsinslagen i sändningarna är 

nationella och värderas genom att tas med i sändningen vara av internationellt intresse. De 

nyheter som fokuserar på internationella nyheter har i hög utsträckning även de, koppling till 

Kina, som i till exempel den fjärde nyheten i sändningen den 20/11-13 som handlar om 

orkanen Haiyan. Nyheten är internationell men genom att lyfta fram att kinesiska 

hjälparbetare och hjälp nu finns på plats ges det egna landet plats även här.  

 

Det är ett fåtal nyheter ur dagens nyhetsflöde som väljs ut och man fokuserar snarare på att ge 

en ingående bild av utvalda händelser än att sammanfatta dagens sammanlagda flöde, detta 

gör att mycket utelämnas och inte presenteras för programmets mottagare som får en väldigt 

reglerad bild av dagens händelser. Detta gör att man får en kontrollerad bild av verkligheten 

och att de som uttalar sig tycks veta vad de pratar om på ett förtroendeingivande sätt, inga 

breaking news eller överraskningar/konflikter förekommer i programmen. Det som ankaret 

och reportrarna säger förstärks i alla inslagen av minst en expert eller myndighetsperson. 

Genom detta är det en viss kategori människor som sätter sin prägel på och förmedlar sina 

åsikter om vad och varför någonting har hänt. Man har i många av inslagen, och i samtliga av 

de längre, med inslag och intervjuer med civilpersoner som har varit med om det som nyheten 

handlar om. Detta väcker sympati i mottagaren även då nyheterna annars ligger långt bort från 

deras verklighetsbild, som till exempel nyheten om Kinas ”labour camps” i inslaget från den 

20/11-13 där man låter personer som varit i sådana läger berätta om sina personliga 

erfarenheter. Det är dock ett större fokus på experter än gemene man och det är alltid en 

person med expertkunskaper eller en maktposition i samhället som avslutar nyheten och på så 

vis sammanfattar vad som faktiskt har hänt och hur läget egentligen ser ut, på en högre nivå 

än de vanliga medborgarna som tidigare uttalat sig. Alternativt så avslutar ankaret genom att 

knyta ihop inslaget och ta upp sådant som en myndighetsperson tidigare har sagt. Man 
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nämner aldrig de som intervjuats och uttryckt personliga åsikter i inslagens avslutning, dessa 

åsikter och upplevelser lyfts inte fram som lika högt stående fakta som experternas uttalanden. 

Alla påståenden förstärkts i sändningen av ett flertal personer så att de ska få ännu mer tyngd 

och förtroende. 

 

Ankaret betonar även ett flertal inslag värderande, som i till exempel nyheten om det ryska 

planet som har kraschat i Kazakstan i sändningen från den 18/11-13. Ankaret använder 

värdeord och säger att det var ett väldigt gammalt plan, och frågar en reporter på plats om hur 

det kommer sig att Ryssland är inblandade i så pass många fler flygolyckor än andra länder. 

Fakta presenteras här inte neutralt utan man sätter en prägel på det inför tittaren genom 

reporterns tilltal och minspel. 

 

De aspekter angående nyhetsvärdering som är vanligast förekommande är ”fokus på elit”, 

”överensstämmelse” medan punkten ”upplägg och jämvikt” inte uppnås i någon av 

sändningarna, då man genomgående fokuserar på ett flertal nyheter och sätter kinesisk prägel 

på många av de internationella nyheterna. Man använder istället andra grepp för att fånga 

tittarens uppmärksamhet. Exempelvis så talar man i metoden om hur konflikter presenteras 

och nyhetsvinkling. I sändningarna väljer man en bild som sedan förstärks av ett flertal 

expertuttalanden från olika håll, man ger inte en öppen bild av något utan talar om hur det 

ligger till. Detta i kombination med att ankaret ibland uttalar sig värderande ger en tydlig bild 

av vad man vill förmedla. Antingen lyckas detta eller så genomskådas det, beroende på 

kontext. Man använder sig genomgående av det som nämns i steg fem och sex. Genom att låta 

experter och högt stående personer få störst plats och sista ordet är deras bild 

överrepresenterad jämfört med de vanliga medborgarna och eventuellt utsatta/underklass. 

Man använder också mycket myter som nämns i steg sex och gör på så sätt sändningarna 

lättillgängliga för många människor då man relaterar större händelser till mindre, vardagsnära 

situationer som inte är direkt knutna till en specifik plats utan mer till att alla är människor 

med empatisk förmåga. 

 

8.2 Al Jazeera 
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Upplägget i alla sändningarna från Al Jazeera är i stora drag likadant, bara ett av inslagen 

innehåller breaking news men detta beror troligen på att inget liknande hände de andra 

dagarna. De är dock spännande att titta på och mycket saker händer under en och samma 

sändning. Alla tre huvudkategorier finns representerade i sändningarna från Al Jazeera, det är 

dock fokus på utrikes/internationella nyheter och inte en enda nyhet från Qatar finns med i 

någon av sändningarna. De är därmed inte intresserade av att marknadsföra det egna landet. 

Sportnyheter förekommer i ett eget inslag i alla sändningarna medan nöje/kultur är 

underrepresenterade. Många av inslagen presenteras från studion och man skiljer noga på 

europeiska nyheter och övriga internationella nyheter genom att de presenteras av olika 

ankare i olika studios. Inslagen är varierade och håller ett högt tempo med flera reportrar som 

ofta är på plats där något händer, detta varvas och förstärks med både experter, människor 

med erfarenheter från något som har hänt och ankarets uttalanden. Många sidor visas och 

många åsikter förekommer i samma inslag, man tycks inte använda experterna för att 

förstärka något specifikt utan snarare för att förmedla en så nyanserad bild som möjligt. 

Ibland är ankaret eller reportrarna värderande och i dessa fall är perspektivet ofta att någon 

3. Figuren innehåller en väldigt koncentrerad och förtydligande sammanfattning av de utmärkande dragen i 

nyhetssändningarna från Al Jazeera. 
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myndighet eller land har begått ett fel som man inte håller med om, man visar upp åsikter som 

överensstämmer med en västerländsk syn på livet och mänskliga rättigheter. Man får ingen 

längre förklaring till nyheternas bakgrund utan kastas rakt in i olika händelser och mottagaren 

förutsätts därmed ha lite bakgrundskoll. 

 

Nyhetsinslagen i sändningarna är kortare än de från CCTV och tempot är högt. På så vis 

hinner man visa många olika inslag och ge en bred bild av dagens nyhetsflöde. Då det 

presenteras många nyheter i ett förhållandevis högt tempo förutsätter de som skapat 

sändningen att man som tittare har en viss bakgrundskoll till det som presenteras. Ingen 

energi läggs på att ge någon ingående bakgrund om vad som har skett. Därigenom blir 

inslagen informativa snarare än utbildande vilket ger en neutral bild då man inte håller fast 

vid en ståndpunkt i inslagen utan ger en bred förklaring utan att förstärka en tes med en kedja 

experter, ju mer förklaringar ju mer mening skapar man och sänder ut till mottagarna.  

 

Inslagen är pampiga och påkostade och verkar genomarbetade utan att vara utbildanande. 

Detta kommer till uttryck genom att man har många reportrar på plats och att det är snabba 

vändningar och inte alls enformigt. Genom att ha många olika reportrar visas många sidor av 

samma sak, genom intervjuer och uttalanden från personer med olika erfarenheter. Detta gör 

att nyheterna känns som om de är ”på riktigt”, reportrarna är där det händer, som vid till 

exempel husbranden i CAR. Detta förstärks även av att man i sändningen från den 19/12-13 

har med ett breaking news-inslag från en teater i centrala London vars tak har rasat in och där 

människor har skadats. I inslaget finns en reporter på plats och man hör att hon är uppenbart 

skakad av det som hänt, inslaget är inte tillrättalagt alls utan det händer just där och då. 

Inslagen är inte genomtänkta på samma sätt som i CCTV utan ger ett mer spontant intryck 

och saknar nationell anknytning till Qatar. Man har dock många experter med även i Al 

Jazeeras sändningar som förstärker det som sägs, men från ett flertal olika vinklingar. Det är 

inte bara fokus på högre samhällsskikt, fler sidor visas och de är inte lika stor åtskillnad på 

vilka som är experter och vilka som är vanliga människor. Dessa porträtteras mer jämlikt. En 

läkare kan till exempel berätta om patienternas sida i Syrien snarare än att en expert förklarar 

en konflikt inifrån studion, det är dock återkommande att välutbildade personer berättar. 

Något som ytterligare förstärker känslan av att man i sändningen är spontan är den dispyt som 

uppstår i sändningen från den 19/12 mellan ankaret och en advokat. Själva nyheten handlar 

om att en kvinnlig indisk diplomat som arresterats i USA bland annat för att hon inte betalat 

sina anställda rätt löner enligt de avtal som gäller i USA. Advokaten menar på att kvinnan är 
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oskyldig medan ankaret pressar honom och frågar om han menar att hon inte gjort sig skyldig 

till det hon arresterades för. Då advokaten inte svarar fortsätter ankaret pressa honom. Att ha 

med en live-intervju med en person med en tydlig ståndpunkt och agenda gör att intresset 

hålls uppe och att det även känns påkostat då man tar del av något som sker just där och då. 

 

De aspekter som är vanligast förekommande från de olika kriterier som metoden tar upp är att 

man använder sig av igenkänning och myter, ”överensstämmelse, ”mänskligt intresse”, ett 

visst ”fokus på elit” och alla sändningarna uppfyller punkten ”upplägg och jämvikt”, som 

innebär att de är varierande och intresseväckande. Man talar i metoden även om hur man 

väljer att vinkla nyheter och vilka sidor som representeras. I Al Jazeeras sändningar låter man 

ett flertal sidor komma till tals i de flesta inslagen., man tycks inte utgå från en tes om vad 

man vill förmedla utan nyheterna känns spontana och informativa. Det är även större 

spridning på vilka människor som kommer till tals, även om det är många experter med så 

visas även gemene mans sida av saken. Ankarna i de olika studiorna presenterar nyheterna 

kort och framstår inte värderande, de använder neutrala formuleringar utan värdeord. 

9. Analys 
 

För att knyta samman arbetets olika delar med varandra kommer vi i det här kapitlet att sätta 

resultaten från vår empiriska undersökning i förhållande till vår teori och tidigare forskning. 

Huvudresultaten som ovan presenterats är om man ska se dem genom Stuart Halls ögon, 

produkter av olika kontexter och förutsättningar som de olika sändningarna har. Hall hävdar 

att de kulturella förutsättningarna inte är något som bara existerar i individers beteende och 

inre utan präglar, organiserar och har verkliga, praktiska konsekvenser ute i samhället vilket 

blir mycket tydligt i de nyhetsprogram vi har tagit del av. Kina och Qatar är som vi tagit upp i 

kapitel 5. Bakgrund två länder från samma världsdel men med vitt skild historia, ekonomi och 

kulturellt kapital. Journalisternas utbildning och kanalernas historiska kontext är väldigt olika 

varandras. 

 

Nyheterna som väljs ut i de båda sändningarna är inte totala sanningar eller det enda som har 

inträffat de valda dagarna utan det är det innehållet som har valts ut av en redaktion i ett land 

på grund av en rad olika anledningar, kanske för att framställa det egna landet i positiv dager, 

för att förstärka eller förminska något eller för att tillfredsställa en viss typ av mottagare inom 

en viss diskursiv kontext. Man måste som tittare vara medveten om detta för att inte få en 
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falsk bild av verkligheten och förstå att det man tar emot alltid är konstruerat av någon. Det är 

enligt representationsteori den konstruerade bilden av händelsen som är händelsen och för att 

de nyheter som presenteras och därigenom skapas måste de bedömas vara av så stort intresse 

för en grupp människor att de tas upp. Händelser som faller bortanför dessa kriterier, varav 

många tas upp i den metod vi har använt oss av under arbetet, kommer för den stora massan 

aldrig ha inträffat.
57

 

 

Baserat på de nyhetssändningar som använts i den här undersökningen är det mycket tydligt 

att sådant som utger sig för att spegla verkligheten kan skilja sig baserat på vilken källa som 

ligger bakom representationen. Precis som man diskuterar inom representationsteori och i 

Halls artikel Encoding/Decoding är såväl budskapet som mottagandet av budskapet resultatet 

av många olika faktorer som kan påverka.
58

 Det är som nämndes ovan beroende på vilket 

intresse man avgör att någonting har som gör det till vad det är, medier äger förmågan att 

både förminska och förstora verkligheten. Detta kan komma till uttryck på olika sätt och 

någonting som varit tydligt i de sändningar vi har tagit del av är att på CCTV märker man 

tydligt den nationella anknytningen och man kan inte missta sig på vilket land det är som 

ligger bakom sändningarna. Detta genom att man framställer Kinas roll som genomgående 

positiv i förhållande till alla de nyheter som presenteras. Man gör i sändningarna även 

avvägningen att många inrikesnyheter kan vara av internationellt intresse. Detta är inte alls 

märkbart i sändningarna från Al Jazeera där det i kontrast till CCTV’s sändningar inte finns 

en enda nyhet från Qatar representerad. Nyheterna från Al Jazeera har en mycket större bredd, 

och vi gör avvägningen att om man som internationell tittare vill ha en sammanfattad 

helhetsbild av dagens nyhetsflöde blir mycket mer tillfredsställd av Al Jazeeras nyheter, då 

mycket faller bort i de från CCTV. Att Al Jazeeras nyhetsprogram innehåller ett mycket större 

antal nyheter i samma sändning pekar även det på en större ambition av att sammanfatta 

dagens nyhetsflöde snarare än att konstruera ett eget nyhetflöde såsom man till viss del får 

känslan av hos CCTV. Exempelvis så kan detta, som Halin och Mancini tar upp, bero på hur 

medieägandet inom landet ser ut, statens insyn och vilka regler som gäller för distribution av 

mediala produkter. De bakomliggande systemen som finns påverkar vilken bild av 

verkligheten som kanalerna väljer att representera.
59

 

 

                                                        
57 Hall. 1997 s. 3 
58 Hall. 1973. s. 163 
59

 Hallin, Mancini. 2004 
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I CCTV’s sändningar där många nyheter antingen handlar om Kina eller Kinas roll i 

internationella händelser är man noggrann med att ge en omfattande bakgrundsbild av det 

som inträffat. Detta är tätt sammankopplat med Halls argument om att en händelse alltid är 

underordnad diskursen och de kommunikativa regler och kulturella föreställningar som finns 

inom denna.
60

 Genom att förklara sin version av verkligheten hoppas man på att mottagaren 

ska få tillräcklig kunskap för att tolka nyheten på det önskade sättet, så att en ”preferred 

meaning” kan uppnås.
61

 I nyheterna från Al Jazeera tycks tittaren snarare förutsättas ha en 

viss bakgrundskunskap om de olika nyheterna och syftet verkar snarare informativt än 

utbildande. Detta är till synes neutralt och utan att sändarna verkar syfta till en viss ”preferred 

meaning” eller decoding som Hall talar om. Det är dock aldrig så, då hur neutralt något än 

utger sig för att vara i nyhetssammanhang så är det ändå ett medvetet, om än brett, urval av 

händelser. De olika nationella kontexter inom vilka kanalerna verkar ger dem olika 

förutsättningar och agendor. Att Kinas stat har en direkt insyn och påverkan över vad CCTV 

sänder ut, medan Qatar inte alls har samma statliga inflytande över innehållet i Al Jazeera. 

Detta gör att Kina säder ut en mycket tillrättalagd bild av det egna landet medan detta inte alls 

återkommer i fråga om Qatar, som inte behandlas alls i en enda av de fem nyhetssändningar 

som vi har tagit del av från Al Jazeera. 

 

Det är mer märkbart att ankaret lägger in värderingar och vinklar nyheterna i CCTV’s 

sändningar än i de från Al Jazeera, ett exempel på detta som vi nämnt ovan i empirikapitlet är 

bland annat om det ryska plan som kraschat i Kazakstan, Ryssland framstår som oansvarigt 

och ankaret ifrågasätter det faktum att landet är inblandade i fler flygolyckor än andra länder. 

Detta kan ses både som dömande och som klargörande, att Ryssland är inblandade i många 

flygolyckor är fakta som människor förtjänar att känna till. Det är snarare ankarets menande 

tilltal som blir det problematiska. Journalistikens roll och ansvar blir här en central fråga, ska 

man framställa någon i dålig dager genom att lyfta fram obekväma sanningar? Det anser vi att 

man ska, men att man förutom fakta ska förhålla sig så neutral som möjligt och inte lägga in 

vidare värderingar som kan påverka mottagaren. Men man kan inte heller dölja obekväma 

sanningar. CCTV är dock bra på att genomgående framställa Kina positivt i alla situationer 

vilket bidrar till att man som internationell tittare känner en viss skepsis inför den ensidiga 

bild som förmedlas. 

 

                                                        
60

 Hall. 1997 s. 3 
61

 Hamilton. 1997. s. 228 



 27 

Något som är unikt för Al Jazeeras sändningar är å andra sidan att ett kvinnligt ankare tar en 

konflikt med en indisk diplomats advokat i direktsändning och pressar denna med frågor han 

inte vill svara på. Detta kan också ses som ett ställningstagande men är inte lika uträknat som 

CCTV’s ankares kommentarer om det ryska planet. Att Al Jazeera har med ett breaking news-

inslag i ett av de program vi har tagit del av ökar ännu mer känslan av autencitet och 

pålitlighet, de är där det händer just nu och tittarna får på så vis en exklusiv inblick i sådant de 

annars inte hade varit medvetna om. Bilder i kombination med text skapar hög trovärdighet då 

tittaren får intrycket av att bilderna av verkligheten är sanningsenliga.
62

 Det är dock texten 

som hör till bilderna som ger dem dess slutgiltiga innebörd.
63

 Enligt Hall så är språket, verbalt 

eller icke-verbalt, nyckeln till all kommunikation. I sändningarna är det talade språket 

engelska och man märker att många av reportrarna bryter på andra språk då engelskan inte är 

deras modersmål. Det är dock detta som gör att sändningarna kan kallas för och vara 

internationella, utan ett gemensamt kodsystem blir det omöjligt för olika mottagare att ta till 

sig dem och i fallet med nyheter krävs det kompletterande text eller tal för att förklara de 

bilder som visas. De meningsbärande objekt som via sändningarna skapas måste för att 

mening ska kunna skapas vara möjliga för mottagarna att avkoda.
64

 Denna process ser olika ut 

beroende på vilka förutsättningar som finns för såväl encoding som decoding av det material 

som sänds ut och kan som tidigare nämnts bottna i de bakomliggande strukturerna som råder 

för medierna. 

 

Då vi i det här arbetet har använt oss av visuella nyheter och rörliga bilder så är det material 

som ligger närmare den egenupplevda verkligheten än vad till exempel text eller tal gör. 

Bilderna som visas upp tillsammans med text eller tal kallas av Hall för en andra 

konstruktionsprocess, först tar man en bild av något och sedan förklarar man detta ytterligare 

med ord som ramar in händelsen på ett önskat sätt. De bilder som visas upp i båda kanalernas 

sändningar är på så vis väldigt tacksamt, genom att det till synes är verkligheten som visas 

upp. Dessa bilder hade annars inte varit tillgängliga för ett stort antal människor och detta gör 

att mottagarna lätt känner förtroende inför bilderna av verkligheten som visas upp. Många av 

de nyheterna som presenteras i CCTV’s nyhetssändningar är sådant som man inte hade tagit 

upp i en annan internationell kanal, men i och med att Kina försöker placera sig i ett globalt 

sammanhang utnyttjar de det för att förmedla en positiv bild av sig själva. 
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Något som är tydligt i sändningarna är att man i de från CCTV fokuserar väldigt mycket på 

experter och elit, detta förekommer även i sändningarna från Al Jazeera man inte alls i samma 

utsträckning. Detta kan liksom metoden tar upp i steg fem, bidra till en skev verklighetsbild 

och att bara en viss sorts personers ord tas på allvar i samhället och kan i förhållande till 

representationsteorin ses som ett sätt att försöka överrepresentera de delar i samhället som 

man vet att befolkningen är mest benägna att lita på. Man låter aldrig en person ur en lägre 

samhällsklass eller med en lägre utbildningsnivå få det sista ordet, vilket man tycks göra just 

för att den ”preferred meaning” man försöker förmedla troligtvis kommer bäst till sin rätt via 

någon som har stor kunskap inom något och inte bara baserar sina uttalanden på känslor och 

egna upplevelser.
65

  

 

Kinas sändningar känns överlag mer enkelspåriga och har inte lika stor spridning i innehållet. 

Al Jazeera’s sändningar är mer nyanserade, har med nyheter från flera olika länder och delar i 

världen samt större spridning i ämnen som diskuteras. Det är svårt att föreställa sig att de 

kinesiska reportrarna ska ta en konflikt på samma sätt som reportern i Al Jazeeras Newshour 

från den 17/12. De kinesiska sändningarna visar överlag upp en mycket mer kontrollerad 

verklighetsbild och det som representeras känns noga uträknat. Detta gör att de kinesiska 

programmen känns mer tillrättalagda och utbildanande, snarare än som Al Jazeeras där man 

får intrycket av att de försöker lyfta fram även obekväma och inte bekväma eller gynnsamma 

delar av verkligheten. De kinesiska sändningarna innehåller mycket inrikesnyheter och fokus 

på Kina, något som inte alls återfinns hos Al Jazeera, som trots att de sänder från Qatar inte 

har en enda nyhet om det egna landet presenterad i någon av sina sändningar. Detta bidrar till 

ett mycket neutralare intryck och man får som internationell tittare större förtroende för 

innehållet i Al Jazeeras sändningar. Detta intryck är dock värt att ifrågasätta, de även en 

neutral ambition är en slags ambition och vinkling av innehållet. Genom de långa inslagen i 

CCTV’s sändningar ger man mindre utrymme för mottagaren att göra egna tolkningar, man 

serveras snarare en färdig bild som man antingen sväljer eller genomskådar. Självklart är även 

nyheterna i Al Jazeeras sändningar konstruerade, men man kan se att de har en annan 

ambition än CCTV och detta säger mycket om innehållet och den bakomliggande kanalens 

syfte och förutsättningar. 
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10. Avslutande diskussion 
 
Vi vill genom det här arbetet belysa vikten av att man som mottagare av nyheter och mediala 

produkter alltid ska vara kritisk mot det man tar del av och förstå att det alltid finns en 

skapandeprocess präglad av en viss kontext bakom det färdiga materialet. Ekonomiska, 

politiska, historiska och kulturella faktorer påverkar alla former av medialt innehåll liksom 

även en växande internationell marknad som allt fler länder känner ett behov av att vara en 

del av. 

 

Flera av de uppsatser och verk vi tagit del av inom arbetet med den här uppsatsen använder 

samma typ av teori och angreppssätt som vi gör och komparativa analyser är det vanligaste 

angreppssättet i den här typen av forskning. Under arbetets gång har vi tagit del av tio 

nyhetssändningar, fem från varje kanal. Sändningarna har haft såväl likheter som olikheter. 

Man använder sig i båda kanalerna av många sakkunniga personer och experter inom olika 

relevanta områden. De kinesiska sändningarna är utbildande, medan de från Al Jazeera är 

informativa. Detta avslöjar att man har olika syn på mottagarna och på det egna innehållets 

syfte, precis som vi tog upp i uppsatsens inledning så är detta något man borde bli mer 

medveten om som konsument. Att dessa skillnader förekommer har i sin tur en stark koppling 

till de olika kanalernas kontextuella bakgrunder och syn på det globala medieklimatet.  

 

CCTV, som står under insyn av den kinesiska staten och som är känd världen över för att 

censurera och begränsa invånarnas tillgång till internet och yttrandefrihet påverkar till 

exempel vad för typ av innehåll som sänds. Nyheterna måste där passa vad staten anser att 

medborgarna ska ta del av och genom att sända internationellt delar de med sig av sin bild av 

världen. Det är ingenting chockerande man får ta del av i dessa sändningar, snarare så är allt 

väldigt tillrättalagt och man ger en enbart positiv bild av det egna landet. Man utgår från 

normen Kina och därmed presenteras sådant som i västvärlden skulle väcka ilska och 

protester som helt naturligt. Exempel på detta är inslagen om ”labour camps” och 

enbarnspolicyn som aldrig skulle accepteras av en medborgare i Frankrike, Norge eller USA. 

Den kulturella kontexten är med och påverkar innehållet till stor del, vilket vi redan nämnt, är 

viktigt för mottagarna att vara medvetna om. Om man inte delar de kodsystem som sändaren 

förväntar sig av mottagaren kan det uppstå problem då budskapet ska tas emot. I CCTV’s 

sändningar löser man delvis detta genom att neutralisera ämnen med en till synes vettig 

bakgrundsförklaring till de annars främmande företeelserna. Detta är med och skapar en 
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internationell bild av Kina som land. Vi har tidigare under arbetet tagit upp att nyheter är med 

och skapar en bild av verkligheten och det blir i tydligt i sändningarna från CCTV och Al 

Jazeera, som förmedlar två olika typer av verklighet. Mottagare tar till sig olika typer av 

innehåll och föredrar även olika typer av innehåll och många gör det på ett okritiskt sätt.  

 

De nyhetssändningar vi har tagit del av har haft både likheter och olikheter, en av de största 

och mest handfasta olikheterna är inslagens längd och därmed mängden inslag som ryms i en 

sändning. Sändningarna från Al Jazeera tycks rikta sig till personer som har en bra 

bakgrundskunskap om världsläget och ett intresse av att få dagens nyhetsflöde sammanfattat 

för sig, medan sändningarna från CCTV snarare utbildar tittaren om ett färre antal nyheter. 

Genom att i sina nyhetsinslag i Al Jazeeras Newshour förutsätta att tittaren har en viss 

bakgrundskoll förutsätter man att det är människor som varje dag har möjlighet och intresse 

av att ta del av nyhetsflödet. I CCTV ser man på sätt och vis motsatsen till denna syn på 

tittaren då de långa inslagen snarare utbildar än informerar och man sänder ut en mer 

kontrollerad bild av världen och det egna landet i förhållande till internationella händelser.  

Detta säger mycket om de olika kontexter som programmen kommer ifrån, man har olika 

syften och agendor med det mediala innehållet. 

 

Andreas Widholm beskriver att nyhetsinnehållet i de båda kanalerna han har studerat i sin 

avhandling vid en första anblick liknar varandra och att de når samma typ av publik, det vill 

säga högutbildade och välbärgade människor som kanske har transnationell anknytning inom 

sitt yrkesliv. Kanalerna når ut till en mäktig och inflytelserik elit, något Widholm lyfter fram 

är en stor anledning till varför det behövs mer forskning inom ämnet. Detta anser vi verkligen 

stämmer i och med de resultat vi uppnått under arbetet med den här uppsatsen, och att man 

framförallt som mottagare bör ifrågasätta mediernas innehåll samt alltid använda flera källor 

innan man skapar sig en bild av något. Detta då de bakomliggande faktorerna såsom staten, 

kulturen och landets historia kan prägla nyhetsvinklingen väldigt mycket. En mer kritiskt 

inställd mediekonsument ställer högre krav på medierna och dess innehåll, vilket alla tjänar 

på. Kieth Selby och John Cowdery beskriver i sin metod att om man i nyhetssändningar 

fokuserar på elit och överklass så kan det resultera i en skev fördelning i samhället av vilka 

man anser vara värda att lyssna på och vilka åsikter som värderas högst. Å andra sidan så är 

det ett effektivt grepp för att skapa förtroende då många människor litar på de som är högt 

uppsatta i samhället och självklart är dessa åsikter värda att lyssna på, problematiken ligger 

snarare i att man värderar olika människors åsikter olika högt och vinklar sändningarna 
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därefter. Detta gör de olika kanalerna på olika sätt. Den transnationella prägeln på Al Jazeeras 

sändning är högre än på de från CCTV och deras publiker skiljer sig sannolikt ganska mycket 

baserat på innehållets utformning. Att Al Jazeeera av många anses vara den bästa 

internationella nyhetskanalen gör även det sitt till, de är erkänt duktiga på att täcka det globala 

nyhetsflödet.  

 

En annan tidigare studie vi haft stor nytta av är Strömbecks rapport som handlar om svensk 

nyhetsvärdering och det svenska nyhetsklimatet. I rapporten behandlas frågor om demokrati 

och vilka förutsättningar som finns i det svenska samhället.
66

 Det som nämns är sådant som 

man kan ha i åtanke i förhållande till vilket land som helst. I rapportens inledning tar han upp 

att modern information är medierad, vilket även Stuart Hall tar upp och kallar för en andra 

konstruktionsprocess. Det som CCTV och Al Jazeera sänder ut är information som redan har 

passerat flera olika steg innan den når mottagaren vilket denna bör vara medveten om. 

Strömbecks resultat liknar de Widholm presenterar i sin avhandling och kommer fram till att 

om att de som har högst inflytande i medier är personer med hög status och makt i samhället, 

så som regeringsledamöter, internationella organisationer och institutioner. På så vis kan man 

säga att det finns studier som talar för att både mottagarna och innehållet är fokuserat på en 

välbärgad elit, något som tycks gå hand i hand då man ofta är intresserad av sådant som man 

kan relatera till. Baserat på resultaten av sändningarna från CCTV stämmer detta mycket väl 

och bekräftas ytterligare av vår studie. I inslagen vi tagit del av är det ett stort fokus på 

experter som talar om för oss hur saker och ting ligger till. Al Jazeeras sändningar fokuserar 

som vi redan nämnt även de på elit men mer genom att rikta sig till en sådan genom att 

förutsätta att tittarna har kännedom om nyheternas bakgrund. För att hårdra innebörden av 

dessa resultat kan man säga att den ena kanalen vill informera samhällets eliter om dagsläget, 

medan den andra kanalen använder just dessa eliter för att övertyga medborgare om att deras 

sanning är den rätta. 

 

Det är i internationella sändningar svårare att nischa sig till en specifik målgrupp än inom ett 

visst land då den kulturella kontexten kan påverka målgruppens olika intressen över de 

nationella gränserna. Globalisering, vilket innebär en hybridisering av det globala då det når 

lokala sammanhang, har inom många medieformer uppstått som resultat av detta. Strömbeck 

diskuterar vad det är som påverkar nyhetsurvalet, förutom att nyheterna ska beröra många så 
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är faktorer så som att de är avvikande eller överraskande också viktiga. Dessa kriterierna för 

nyhetsvärdering är sådana som även Selby och Cowdery behandlar. I sändningarna från Al 

Jazeera är denna överraskningsfaktor mycket mer påtaglig än i de kinesiska sändningarna där 

allt känns mer tillrättalagt, detta har som vi tidigare nämnt sina rötter i kanalernas olika 

bakgrunder. Den internationella ambitionen som båda kanalerna har uppfylls i vår mening 

bäst av Al Jazeera som ger en överblick av nyhetsflödet utan att den nationella anknytningen 

är märkbar. Om man bara skulle konsumera nyheter från CCTV skulle man få ett kinesiskt 

perspektiv på allt och missa många händelser utanför landets intresseområde vilket enligt oss 

är en stor brist i en internationell sändning. Verklighetskonstruktionen och ”preferred 

meanings” är lätta att avslöja i dessa sändningar, särskilt med tanke på den kinesiska 

kontexten och landets styrelseskick.  

 

Detta är intressant i förhållande till vår egen studie på så vis att det är ett tecken på att 

kontexten påverkar innehållet till stor del och att nyheter utformas för att passa ett visst 

samhällsklimat. Olika förutsättningar ger olika nyheter och olika mediala bilder av 

verkligheten vilket är ett tydligt exempel på globalisering i nyhetssammanhang. I de 

nyhetssändningar vi använt oss av blir detta tydligt genom skillnader mellan CCTV och Al 

Jazeera som man kan spåra till ländernas mediestrukturer som vi kort presenterat i arbetets 

inledande bakgrundskapitel. Precis så som Hallin och Mancini diskuterar i verket Comparing 

Media Systems så finns det olika sätt att bygga upp ett lands medier på. Det är dock svårt att 

dela in länder i ett visst antal idealtyper vilket de själva kritiserar i verket och det är ju inte 

heller något som vi ägnar oss åt i det här arbetet, de faktorer som de nämner är dock 

intressanta i förhållande till de huvudresultat vi funnit genom vårt arbete och som vi har 

diskuterat ovan med olika kontexter och konstruktioner. Att Kina, som är ett slutet och 

kommunistiskt land med statligt kontrollerad media, sänder utbildande inslag där det egna 

landet framställs positivt blir mot bakgrund av det placerat i ett förståeligt sammanhang. 

Likväl blir Al Jazeeras ambition om att avslöja det verkliga läget i mellanöstern tydlig genom 

det stora antalet nyheter som presenteras så att tittaren får en till synes bra överblick av 

dagens nyhetsflöde.  

 

Genom vår egen studie betonar vi ytterligare vikten av att forska mer på internationella 

nyhetskanaler och verklighetskonstruktion, det är en viktig etisk fråga och påverkar många 

människors dagliga verklighetsuppfattning. De flesta som tar del av visuella nyheter och 

bilder är medvetna om att de sällan visar verkligheten till hundra procent och att man aldrig 
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kan lita på en bild då de i dagens samhälle ofta kan modifieras. Men de inramande texterna 

och grepp som redaktioner världen över använder sig av gör att många människor tror på det 

som sänds ut, genom den metod vi använt oss av har vi kunnat avslöja många faktorer som är 

vanliga att använda för att nå vissa önskade ”preferred meanings”, för att använda Stuart 

Halls begrepp. En nyhetsredaktion finns till för att berätta för människor om vad som händer 

och då denna sedan tidigare har gott rykte gör det mottagaren mindre kritisk. Något man kan 

hoppas på framöver är en allt större medvetenhet bland de som tar del av nyheter om att de 

alltid är konstruerade produkter liksom allt annat man varje dag tar del av såsom reklamer och 

tv-program. Till viss del finns helt säkert den medvetenheten i stora delar av världen, men i 

länder som Kina där medieutbudet är väldigt kontrollerat är det svårare för människor att hitta 

alternativa informationskällor med andra agendor än den egna statens.  

 

Det faktum att världen blir allt mer global utmanar Kinas förhållningssätt och man kan med 

stor sannolikhet påstå att de snart ser ett slut på att kunna utöva ett så stort inflytande över 

sina invånares medievanor. Som vi tog upp i bakgrunden så blir Kina och deras system för 

journalistik och medier allt mer influerade av västerländska ideal och trots att det fortfarande 

finns stora risker med att gå emot staten. Då världen växer och blir allt mer global får länder 

med andra ideal ögonen på sig mycket lättare och de nationella kontexterna och kulturerna får 

allt större inflytande utifrån. Idag är det naturligt att betrakta mediemarknaden som global och 

det motstånd mot avreglering som i västvärlden fanns på 1970 och 1980-talen går nu att likna 

med det kinesiska medieklimatet.
67

 Idag kan man, så fort man har en internetuppkoppling, 

söka efter material från hela världen med undantag för ett fåtal länder som fortfarande 

kontrollerar vad invånarna har tillgång till, liksom Kina gör. Något som ändå är intressant i 

fråga om Kina är att de till viss del har insett vikten av att placera sig i ett globalt 

sammanhang i och med att de bland annat har en internationell nyhetskanal, de vill dock 

fortfarande kontrollera sin verklighet och styr fortfarande allt material inom landet via staten. 

Detta är en stor skillnad till marknaden i andra välutvecklade länder. 

 

Därför är det så viktigt att öka medvetenheten om olika perspektivs och faktorers påverkan på 

till synes objektivt innehåll, det är alltid en process och historisk förklaring bakom allt man tar 

del av. Då utbudet och antalet aktörer ökar måste även medvetenheten öka hos de som tar till 

sig materialet. 
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12. Bilagor 
 

12.1 CCTV – News Hour, 18/11-13  

I vinjetten presenteras tre nyheter, om en plankrasch i Kazakstan, orkanen Haiyan i 

Filippinerna och om de stigande priserna på Kinas bostadsmarknad. Något som är 

genomgående i programmet är att ankaret inleder varje nyhet med en snabb presentation, ofta 

från studion så att han är i bild. I den här sändningen exemplifieras detta bland annat genom 

den första nyheten där han berättar om ett ryskt flygplan som kraschat i Kazakstan. Därefter 

varvas inslag från kraschen med ett tal av Rysslands Emergency Minister och frågor från 

ankaret till en reporter på plats. Vissa frågor kan ses som värderande, som om planets ålder 

och huruvida Ryssland ofta är inblandade i flygolyckor. Vidare talar de om misstanken om 

sabotage i och med att Tatarstans presidents son fanns bland de förolyckade. Inslagets 

uppbyggnad kan ses som karaktäristisk för programmet och återfinns i alla inslagen som 

innehåller liknande komponenter. I inslaget om Haiyan är upplägget likadant, ankaret 

presenterar händelsen och därefter tar en reporter vid och berättar mer från platsen varvat med 

utsatta människors egna berättelser och en myndighetsperson som berättar sin syn. Nyheten 

om Haiyan är den som får mest sändningstid med nio minuter och den om plankraschen är 

tillsammans med den fjärde nyheten som handlar om valet i Chile den näst största, i nyheten 

om Chile är en politisk analytiker med och uttalar sig om situationen som komplement till 

ankaret, en reporter på plats och valdeltagare. Den tredje nyheten handlar om kärnkraftverket 

Fukushima och även här återfinns uppläget med en kort presentation, en reporter och 

intervjuer med sakkunniga på kraftverket. Det är ingen nyhet i sändningen som saknar en 

sakkunnig eller expert som uttalar sig om det som skett och alla inslag är förhållandevis långa 

och ingående, de kortaste inslaget är närmare fyra minuter långa. Den femte nyheten handlar 

om Irak och  huruvida de ska tillåtas ha kärnvapen, Frankrikes president uttalar sig om detta 

och reportern berättar. Ingen eller inget i nyheten talar för Irak. Man inleder sändningen med 

utrikesnyheter och bryter av vid den sjätte nyheten då inrikesnyheterna tar vid, den tionde 

nyheten handlar om klimatförändringar och det lilla landet Tuvalu som riskerar att hamna 
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under vatten. Sändningen innehåller totalt elva nyheter inkluderat sport som presenteras av ett 

annat ankare i en annan studio. 

 

De presenterade nyheterna knyter an till många av de steg som nämns i vår metod. Reportern 

eller ankaret presenterar allt som om det vore självklarheter. Vidare använder de många av 

knepen under steg 4.2 för att knyta an till tittaren. Något som också är genomgående i 

inslagen är att man använder sig av experter eller andra personer med status och i hög grad 

kompletterar det genom att låta någon som är inblandad i katastrofen eller det som inträffat 

uttala sig och berätta om sina egna personliga erfarenheter. I inslaget om Fukushima berättar 

ankaret om hur farligt det kan bli om man inte vidtar diverse åtgärder, inslaget känns väldigt 

informativt och utbildande vilket är återkommande då inslagen överlag är långa och 

detaljerade. För att få människor att känna för nyheten så talar ankaret och reportern om vad 

folk känner inför det som ska ske, om de som bor nära är oroliga. Detta stämmer överens med 

punkt fyra om ”överensstämmelse” som återfinns under steg 4.2. Ett stort ämne komprimeras 

och görs mer fattbart och mänskligt genom att relatera till gemene man.  I steg 4.1  talar man 

om hur nyheter presenteras och vilka sidor som kommer till tals och prioriteras om det till 

exempel handlar om en konflikt, de flesta nyheterna presenteras till synes objektivt, men i 

inslag fem om Iran och kärnvapen låter man inte Irans sida ta någon plats utan fokuserar på 

det som Israels och Frankrikes presidenter säger om det hela, att kärnvapen ses som ett hot 

och att Irans intentioner känns otydliga.  

 

Något annat som är tydligt i flera inslag, som till exempel i inslaget om Haiyan och 

plankraschen är att man fokuserar på elit, som är en punkt i steg 4.2. Detta går även vidare i 

steg fem som handlar om att man använder sig av personer som är högt uppsatta eller har 

expertiskunskaper om ett ämne för att bekräfta något och skapa trovärdighet. Tittarna litar då 

mer på innehållet. Så samtidigt som man intervjuar personer från en olycka, som i inslaget om 

Haiyan, för att knyta an till ”mänskligt intresse” och därmed tittarnas empati så använder man 

elit och personer som anses trovärdiga för att komplettera detta. Det är ett tydligt samspel av 

dessa faktorer man kan se i flera av programmets inslag. I inslaget om Haiyan är det även en 

lokalpolitiker som kommer till tals och berättar om hur svår situationen är för många, vilket 

också bekräftas av en intervjuad pappa och son. Bilden på när tyfonen blåser in över land är 

väldigt stark och väcker känslor i den som ser det vilket ytterligare bidrar till att skapa en 

relation mellan tittaren, händelsen och de drabbade. Problematiken som nämns under steg fem 

är att man genom detta eventuella fokus på experter och personer med status bidrar till att 
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skapa en skev bild av vilka som är värda att lyssna på. Ingen av inslagen i den här sändningen 

saknar en kunnig person som uttalar sig och på så vis kan ”utbilda” tittarna och få dem att 

känna sig trygga med informationen. Det gemene man säger kompletteras i varje inslag av 

någon högre stående som tycks se situationen ”objektivt”. 

 
12.2 CCTV – News Hour, 19/11-13 

I öppningssekvensen presenteras tre nyheter som i tur och ordning är orkanen Haiyan och 

efterspelet som nu pågår där, Kina och Sydkorea som ska diskutera avtal angående kärnvapen 

och slutligen Kinas enbarns-policy som ska genomgå förändringar. Vinjetten är totalt femtio 

sekunder lång. Den första nyheten handlar om Haiyan och vad som nu pågår i Filippinerna. 

Inslaget börjar med att reportern sammanfattar händelsen och därefter förs man över till 

platsen och en reporter, nyheten är fem minuter lång. Den andra nyheten är en kombination av 

en inrikes och utrikesnyhet som snabbt sammanfattas av ankaret tillsammans med en bild från 

platsen, det handlar om två kineser som dött i Indonesien när en bil störtat ner i en ravin. 

Detta är ett mycket kort inslag på en minut. Den tredje nyheten handlar om ett stort antal 

tornados i USA som orsakat stor förödelse främst i Illinois, inslaget följer samma mönster 

som tidigare beskrevs om den första nyheten om Haiyan och avslutas med ett uttalande från 

guvernören. Nyheten är runt två minuter lång, den är alltså relativt kort men innehåller ändå 

många olika personer och bilder. Nyheten om Haiyan återkommer i det fjärde inslaget och ges 

där ytterligare tre minuter i rutan, totalt sett blir det åtta minuter. Den till tid i rutan sett största 

nyheten med nio minuter i sändningen är nummer tio i ordningen och handlar om Kinas 

enbarnspolicy. Detta är en inrikesnyhet som man väljer att prioritera. Inslaget består av 

ankarets sammanfattning, myndighetspersoners uttalanden och en reporter som intervjuar och 

följer olika familjer om deras syn på policyn. Det elfte inslaget är en inrikesnyhet som 

behandlar naturlig gasvärme, både personer på företaget samt en lokal politiker uttalar som 

om ämnet och de fördelar naturlig värme bidrar till med bland annat minskade föroreningar. 

Nyhet nummer tretton handlar om en thailändsk fiskeby som hotas av utfiskning, liksom i 

övriga inslag uttalar sig både ankaret, reportern på plats, en person i byn som talar utifrån 

egen erfarenhet och en expert inom området. Inrikes och utrikesnyheter tycks inte följa något 

särskilt mönster utan varvas om varandra. Den femtonde nyheten handlar om Polen och 

kolkraft, ett inlag som kan sägas konstrastera det om naturlig gasvärme. Polen står genom sin 

kolkraft för stora utsläpp och bland annat miljörättsaktivister kommer till tals och säger att 

detta måste upphöra. Politikerna å sin sida påstår att man inte kan påskynda det hela. Denna 
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nyhet är av genomsnittlig längd med tre minuter. Den nyhet som avslutar sändningen är 

sändningens lättsammaste och mest lättsamma och handlar om en rymdfarkost som snart ska 

sändas ut till Mars. Programmet består av totalt sexton olika nyheter inklusive sport och de 

följer alla samma typ av mönster med experter som uttalar sig jämsides med någon som är 

personligt involverad i nyheten. 

 

Enbarnspolicyn presenteras som någonting helt naturlig och är en väldigt stor nyhet, detta 

kopplar den samman med bland annat den tredje och fjärde punkten i steg 4.2, som handlar 

om ”etnocentrism” och ”överensstämmelse”. Det vill säga, att nyhetspubliken och de som 

skapat programmet delar kulturella värderingar som gör nyheten till så stor som den är inom 

det land som producerat programmet. Nyhetsankaret uttalar sig inte heller om det för oss i 

västvärlden absurda fenomenet att kontrollera befolkningen på det sättet som policyn gör. 

Vidare så är alla nyheterna som tas med i sändningen så pass omfattande och anses vara av så 

pass stort internationellt och nationellt intresse att de tas med i sändningen. Punkt sex i steg 

4.2 tar upp huruvida nyheter har ”fokus på elit”, något som ofta syns i programmet. De som 

uttalar sig från en plats där en olycka har inträffat, som till exempel vid tornadosen i Illinois, 

kan ofta först vara de som blivit utsatta för händelsen/katastrofen. Men för att komplettera vad 

gemene man har sagt så låter man även någon högre stående person i samhället alternativt en 

expert uttala sig efter det. I det här fallet så kommer även Illinois guvenör till tals och säger 

att folket är starkt och kommer klara sig igenom. Detta kan man även koppla till punkt åtta 

om ”mänskligt intresse” och en del av steg fem. I steg fem talar man om att det kan uppstå 

problem om bara en viss samhällsklass kommer till tals och ses som sanningssägare i 

nyhetssändningarna. Genom att låta guvenören få sista ordet framför en man som själv har 

upplevt katastrofen tyder på att man anser att hans ord är viktigare och mer värda att lyssna 

på. Fokuset på experter inom sändningarna och därmed ”fokus på elit” och det femte steget i 

metoden återfinns i flertalet nyheter, även i den elfte nyheten om naturlig gasvärme där en 

lokalpolitiker får sista ordet. Det sjätte och sista analyssteget handlar om de myter som 

nyhetssändningarna är med och skapar om omvärlden, om en händlese kan vara svår att 

relatera till kan man i nyhetsinslaget plocka ner det till någonting som ligger närmare de flesta 

människorna. Även om vi i västvärlden har svårt att relatera till hur det vore att inte tillåtas 

mer än ett barn så kan vi relatera till att inte ha ekonomi nog för ett barn till eller relatera till 

hur det känns att längta efter att få barn. De flesta har inte heller själva upplevt något som 

liknar Hayian, men vi kan relatera till hur det känns att förlora familjemedlemmar. Detta är ett 

grepp som används för att fånga så många tittares intresse som möjligt. 
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Även i inslaget om fiskarbyn så används en hel del grepp som känns väldigt typiska för 

nyhetssändningen, mannen som har varit fiskare i hela sitt liv knyter an till flera punkter i steg 

4.2, som till exempel ”mänskligt intresse”, men det räcker inte med hans erfarenhet. Man 

väljer därför att plocka in en utomstående expert som kan mycket om utfiskningen på en 

högre nivå än att han lever och är verksam och uttalar sig från sin egen erfarenhet. I steg fem 

talar man om att man använder sig av auktoritära personer för att ge en nyhet tyngd, det är 

precis vad som sker även i det här inslaget. 

 

12.3 CCTV – News Hour, 20/11-13 

I nyhetssändningen återfinns alla de tre huvudkategorierna för nyheter vilka är inrikes/utrikes, 

ekonomi/politik och kultur/nöje/sport. I öppningssekvensen presenteras fyra nyheter som i tur 

och ordning är om en självmordsbombning i Iran, pågående förhandlingar om Irans rätt till att 

ha kärnvapen och de mixade förväntningarna på förhandlingarnas utgång. Den tredje nyheten 

handlar om att kinesiska hjälparbetare är på plats i Filippinerna efter orkanen Haiyan och den 

fjärde handlar om de så kallade ”labour camps” som förekommer i Kina och är läger för 

småförbrytare. Reformer som stämmer bättre överens med mänskliga rättigheter är på gång.  

 

Därefter förs man in i studion där den första nyheten om självmordsbombaren presenteras. 

Ankaret ger en uppdatering om vad som skett och en reporter finns på plats, därefter låter man 

ett antal medborgare uttala sig om det som hänt. Inslaget avslutas med att en tjänsteman från 

FN uttalar sig och därefter Irans ambassadör i Libanon, därefter avslutas nyheten i studion där 

ankaret har besök av en expert från Kinas internationella institut. Detta är en återkommande 

uppbyggnad av inslagen i sändningen. Den andra nyheten handlar om Iran och kärnvapen. En 

reporter på plats vid en konferens i Geneve rapporterar därifrån. Därefter mellanlandar man i 

studion innan ett tal med Frankrikes president visas, presidenten styrker det ankaret sagt 

genom att tvivla på Irans intentioner. Även Irans utrikesminister uttalar sig kort. Även här 

avslutas inslaget i studion där experten avslutar med ett uttalande. Den tredje nyheten är kort 

och handlar om att Kinas ambassadör i USA drar sig tillbaka, ankaret berättar och bilder 

visas. Man berättar om positiva saker han har uträttat. Nyhet nummer fyra presenteras tjugo 

minuter in i sändningen och är en av de längsta, det handlar om att kinesiska hjälparbetare nu 

är på plats i Filippinerna efter Haiyan. Inslaget följer samma mönster som tidigare har nämnts, 

man varvar mellan ankarets sammanfattning, en reporter på plats och befolkningens 

berättelser. Reportern sammanfattar och avslutar. Den femte nyheten involverar även den 
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Kina, åtta kineser har dött i Hong Kong. Inslaget är kort och reportern presenterar nästa nyhet, 

nummer sex, som har en liknande innebörd. Sex personer har dött i en bilolycka varav fyra 

var kineser. Inslaget har samma upplägg som tidigare, med en reporter på plats och 

ögonvittnen som intervjuas. Den sjunde nyheten beskrivs av studioankaret och handlar om en 

brand på ett stort varuhus i Beijing där tolv personer har dött. Bilder från platsen visas, 

intervjuer görs och reportern berättar. Den åttonde nyheten är den längsta i sändningen och 

handlar om kinesiska ”labour camps” dit man kan skicka småförbrytare utan rättegång i upp 

till tre år. Lägrena beskrivs grundligt och därefter visas inslag från två olika personer som 

suttit på ”labour camp”. En kvinna berättar att hon blev sänd till lägret efter att hennes dotter 

blev överfallen och våldtagen och att hon upprepade gånger begärde att gärningsmännen 

skulle straffas hårdare. En annan ung man placerades i läger på grund av att han spridit 

information som ansågs opassande. Två expert uttalar sig i inslaget och menar bland annat att 

historier som de ovan har gjort att processen och förändringen går fortare och att man måste 

hitta ett humanare system som hjälper människor bättre. Den nionde och tionde 

nyhetenhandlar om ekonomi och presenteras av ett annat kvinnligt ankare. Den elfte nyheten 

handlar om att himmeln i Bejing är ovanligt blå och en expert intervjuas om detta av en 

reporter i Beijing. Därefter presenteras sporten från en annan studio under cirka fem minuter 

och sedan avslutas sändningen i studion och ankaret tackar för idag. 

 

För att anknyta sändningen till de analyssteg som finns i vår metod så kan man till exempel i 

inslaget om ”labour camps” se att man förklarar vad det är väldigt noggrant, då många 

internationella tittare inte är bekanta med fenomenet. För att skapa förståelse för systemet tar 

man med intervjuer och berättelser från personer som faktiskt har suttit i läger för till synes 

väldigt små kriminella handlingar. Detta knyter an till ett flertal punkter inom steg 4.2, till 

exempel punkt åtta om ”mänskligt intresse” och ”fokus på elit”, då man upprepade gånger 

låter experter uttala sig. Genom att ta med inslag från människor som suttit i ”labour camps” 

så plockar man ner det stora abstrakta ämnet till att kunna relatera till deras känslor och egna 

upplevelser, vilket knyter an inslaget till punkt sex om vilka myter man kan använda för att 

göra nyheter mer lättförstådda. Även ”överensstämmelse” passar in på nyheten, då man 

genom dessa exempel knyter an till känslor bortom den faktiska nyheten som är bekanta för 

alla människor, man kan relatera tilll ilskan efter att ens barn blivit skadat eller utsatt för 

någonting. Detta återkommer och förtydligas i steg sex i metoden, där man talar om de myter 

som nyheter är med och skapar och upprätthåller. Om någonting i en nyhetssändning är svårt 

att relatera till för den stora massan så drar man paralleller till sådant som står gemene man 
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närmare, detta förekommer i ett flertal inslag i sändningen. I det här fallet använder man en 

parallell till ett familjeliv som många kan relatera till, även om man aldrig riskerat att hamna i 

något som liknar labour camp. En annan fråga som kommer upp i steg 4.1 är hur man vinklar 

de representerade nyheterna, i programmet kan man till exempel se ett inslag om kinesiska 

hjälpinsatser efter orkanen Haiyan. I inslaget så presenteras bara Kinas roll och man tar inte 

upp hur några andra länder har bidragit med hjälp utan sänder ut en bild av vad det egna 

landet har gjort. Detta skapar utåt en positiv bild om landet, och kineserna kan också de känna 

sig nöjda då de ser vad deras eget land gör för att hjälpa till. Även i detta inslag kan man se att 

man använder sig av ett flertal olika nyhetsvärderingskriterier för att knyta an till tittaren, 

anslagstavlan och de människor som intervjuas om sin situation knyter an till såväl 

”mänskligt intresse” som punkt ett om ”omfattning”, orkanen har varit en stor nyhet av 

allmänt intresse ända sedan den inträffade. 

 

Något som också är återkommande i sändningen är punkt sex om ”fokus på elit”, det är alltid 

en politiker eller annan person med pondus som får sista ordet i inslagen tillsammans med 

ankaret. Detta är något man också talar om i steg fem. Media skapar på så vis en bild av vem 

som det är värt att lyssna på och detta kan skapa skeva värderingar i samhället. Om man 

återigen ser till inslaget om ”labour camps” så ser man först intervjuer med de som drabbats, 

men för att ytterligare visa på hur situationen ser ut så är det en man med titeln ”current 

affairs commentator” som avslutar inslaget genom att säga att man måste hitta ett bättre 

system för att hjälpa människor. Även om tolv nyheter är representerade i sändningen så var 

det hela åtta som behandlade det egna landet antingen i förhållande till en internationell 

händelse eller i form av inrikesnyheter. Detta göra att den nionde punkten om ”upplägg och 

jämvikt” i steg 4.2 knappast uppfylls, det är mycket fokus på Kinas roll i de internationella 

frågorna och man får ingen bild av världsläget frikopplat från Kina. Inslagen i sändningen är 

genomgående väldigt långa och ingående, på 53 minuter så presenteras tolv nyheter, därför 

blir det svårt att ge en heltäckande bild. 

 

12.4 CCTV – News Hour 21/12-13 

I vinjetten presenteras fyra nyheter som sen visas mer ingående i nyhetssändningen. Det första 

vi får ta del av är en nyhet om ett toppmöte i Peking där politiker från Kina och EU ska 

diskutera sitt framtida samarbete i olika frågor. Därefter visas kinesiska hjälparbetare på väg 

till Filippinerna med läkemedel och hjälp. Vidare beskrivs optimismen i Geneve när 

världsledare försöker komma fram till en gemensam överenskommelse om Irans 
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kontroversiella kärnkraftsprogram. Samtidigt pågår även en annan klimatkonferens i Warsawa 

där miljöpolitiker diskuterar hur man ska samla in pengar som kan bidra till att förbättra 

situationen. Totalt så är det dessa nyheter och sju till som behandlas under sändningen. Den 

nyhet som dominerar sändningen är den första att tas upp både i vinjetten och själva 

programmet och handlar om ett toppmöte i Peking mellan Kinas och EU’s ledare. Det är det 

16:e toppmötet mellan Kina och EU för att tala om bland annat ekonomiska frågor, mänskliga 

rättigheter och urbanisering. Närvarande är bland annat Kinas president Xi Jinping, 

Europeiska rådets och kommissionens ordförande Herman Van Rompuy och José Manuel 

Barroso. Det understryks också att mötet är extra betydelsefullt i år då Kina sedan den förra 

konferensen har haft ett maktskifte i landet. Inslaget är hoppfullt och man tycks vilja förmedla 

att man hoppas att de olika parterna ska förbise sina olikheter och istället fokusera på det 

allmänna bästa. Det är fokus på att visa Kinas samarbetsvilja och vad ett ökat samarbete kan 

innebära för olika delar av samhället. Landets politiker uttalar sig med en positiv syn och talar 

om att inte låta tidigare konflikter påverka framtida beslut. Nästa nyhet handlar om Kinas 

bistånd till Filippinerna efter orkanen Haiyan, det är den fjärde största nyheten i sändningen. 

Här rapporteras det att Kina skickar ett sjukhusskepp för att hjälpa de drabbade. Man går även 

in på vad de mest drabbade områdena nu får utstå och hur livet efter det som skett ser ut för 

befolkningen. Den näst största nyheten i sändningen handlar om politiska förhandlingar i 

Geneve gällande Irans kärnkraftsprogram. Frågan om värderingar i rapporteringen gör sig 

märkbar i just detta inslag redan från start. Nyhetsankaret presenterar först detta som positiva 

nyheter genom att påpeka att politiker på plats är optimistiska till att en gemensam förståelse 

kan nås. Han fortsätter dock med att kommentera det positiva med "- I don't know why". 

Uttalandet präglar resten av inslagets karaktär. En expert i studion säger bland annat att 

tidigare förhandlingar med Iran har varit svåra och Kinas politiska utsände målas upp som en 

person som aktivt arbetar för att nå ett beslut med Iran. Detta genom att ha personliga möten 

med Irans politiker på plats samt att tala positivt om vad de tror att dessa möten kan ge för 

reslutat.  

Det fjärde nyhetsinlaget är det som hamnar på tredje plats baserat på tidsutrymme. Det 

handlar om att datorisera rättsökningssystemet så det sköts online istället för fysiskt. Systemet 

går tillbaka många århundraden och man vill nu effektivisera det, det möjliggör att folket ska 

kunna föra fram sina åsikter till beslutsfattarna. Inslaget är positivt till digitaliseringen då det 

blir både effektivare, mer ekonomiskt gynnsamt och lättare att kontrollera de stora mängderna 

åsikter och klagomål. Ekonominyheter är utrymmesmässigt den femte nyheten och man går 
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igenom aktiemarknaden och bostadspriser i Kina. Därefter presenteras sporten på ett liknande 

sätt och här dominerar ett inslag om kval till fotbolls-VM i Brasilien. Detta är även den nyhet 

som får minst tid i rutan. Den näst minsta nyheten totalt sju stycken handlar om en 

miljökonferens i Warsawa. Reportern på plats talar om att katastrofer är en kostsam händelse 

och att man därför ska arbeta för att förhindra dem. Man talar om att folk nu efter orkanen 

Haiyan lättare kan se klimatförändringarnas påverkan, men man bör istället få människor att 

inse att man måste handla innan något inträffar. Detta är inte det lättaste att få människor att 

inse. De ekonomiska kostnader som förebyggande åtgärder skapar måste ses som en 

investering. Det finns även en viss skepsism i tron om att alla länder kommer bidra med sin 

ekonomiska del. Man påpekar även att ingen större framgång i en gemensam 

överenskommelse har skett vid dessa möten sedan 2010.  

För att knyta an sändningens inslag till metodens steg så kan man se att alla de tre 

huvudtyperna inrikes/utrikes, ekonomi/politik och kultur/nöje/sport finns representerade, dock 

utelämnas kultur och nöje. Med undantag för de korta ekonomi- och sportnyheterna så 

involveras politiska aspekter i alla inslagen. I många nyheter så kopplas politiska och 

ekonomiska aspekter samman. Just fördelningen mellan inrikes- och utrikesnyheter är jämn 

då det vävs samman i många inslag, Kinas roll i förhållande till internationella nyheter 

betonas dock i ett flertal inslag och även de av internationell karaktär. Nyhetssändningens 

upplägg med många experter som intervjuas kan kopplas till den femte analyspunkten av 

Selby och Cowdery som talar om hur man representerar underklass och överklass, de menar 

att man genom att låta överklassen uttala sig genomgående bidrar till en skev fördelning av 

vilka röster som värderas i nyhetssammanhang. I de flesta av fallen omfattar nyheten något 

som har med högt uppsatta politiker att göra. Detta kan man också koppla samman med 

punkten om ”fokus på elit” som finns i steg 4.2, i den här sändningen ser man detta i ett flertal 

inslag så som i till exempel det om Kinas rättsökningssystem. Experterna ges en infomerande 

funktion och förklarar och förstärker ämnet som tas upp. Metoden tar i steg sex även upp att 

man ofta använder sig av igenkänning och myter för att fånga tittaren om ämnet är abstrakt, 

detta är inte representerat i fler inslag i den här sändningen än i det om rapporteringen om 

hjälparbetet efter orkanen Haiyan. Här visars inslag om hur folket återuppbygger sina liv samt 

letar efter och begraver sina vänner, grannar och familjemedlemmar. Detta knyter an till steg 

sex och punkten om ”mänskligt intresse” i steg 4.2. Genom sådana inslag kan tittaren skapa 

oss en bild av vad dessa personer får gå igenom och dra paralleller till egna erfarenheter och 

föreställningar som annars kan ligga långt borta från oss om bara huvudnyheten presenteras. 
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12.5 CCTV – News Hour 22/11-13 

I inledningen presenteras fyra nyheter, den första är en fortsättning från dagen innan om ett 

världsledarmöte i Geneve där man diskuterar Irans kärnvapenprogram. Man närmar sig en 

överenskommelse. Nästa nyhet handlar om att Filippinerna tackar för sjukhusskeppet som 

Kina skickat och som var med i sändningen den 21’a. Nästa nyhet handlar om ett möte i 

Washington mellan Kinas andre vice prämiärminister och USA’s utrikesminister John Kerry 

där de träffades för att prata om ländernas "People-to-people exchange". Därefter handlar det 

om att Kina lobbar för ett grön-energi-projekt  under den sista dagen på miljökonferensen i 

Warsawa. 

 

Den första nyheten handlar om toppmötet i Geneve, det är tredje och sista dagen och även det 

tredje största inslaget i sändningen. Mötet mellan är mellan Iran och sex länder till som sitter 

med i FN’s styrelse. Alla parter säger att en uppgörelse är möjlig men att man inte kommer gå 

med på en överenskommelse som inte är gynnsam för alla parter. Bilder från mötet visas och 

man berättar om ländernas oro för världssäkerheten om Iran ska ha kärnvapen. Ankaret uttalar 

sig värderande och målar upp att Iran för de andra länderna bakom ljuset och redan utför 

sådant som man genom mötet vill förhindra. Man menar vidare att detta är en skrämseltaktik 

för att förhindra att andra länder, främst USA inte ska våga ge sig på Iran i framtiden. En 

expert som befinner sig i studion säger dock att man fortfarande har hopp om en 

överenskommelse och uttrycker sig inte värderande på samma sätt. Han menar att de övningar 

som Iran utfört inte är något hot så länge som andra länder håller sig undan. Vidare talar man 

om "Afghan elders" (Loya Jirga) som sammanträder i Kabul, för att diskutera USA’s fortsatta 

vistelse i landet  och relationen till Washington. Detta är den näst kortaste nyheten i 

sändningen men man hinner ändå visa såväl intervjuer med lokalbefolkningen som är kluven, 

inslag från mötet och uttalanden från John Kerry i USA. Därefter presenteras den näst största 

nyheten som handlar om Kinas hjälp till Filippinerna efter orkanen Haiyan. Ankaret berättar 

samtidigt som bilder visas när Kina förebereder och beger sig till de mest drabbade områdena, 

att man skickat läkare, psykologer och mycket materialla hjälpmedel. Han talar även om att 

Kina gör sig berädda att skicka ytterligare hjälp längre fram. Ankaret beskriver mer om det 

skepp med sjukvård som har skickats och man talar med en utsänd reporter som betonar i hur 

stort behov av Kinas hjälp som lokalbefolkningen. Man antyder att Filippinerna inte har 

använt hjälpen på rätt sätt och bilder från de mest drabbade områdena visas, stora svårigheter 
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väntar landet när hjälpen försvinner därifrån. Dialog mellan ankaret och reportern följer och 

man visar en intervju med UNICEF’s talesman som berättar vad de gör tillsammans med 

Rädda Barnen. 

 

Nästa nyhet är sändningens kortaste och handlar om Kinas andra vice prämiärminister och 

USA’s utrikesminister John Kerry, som möttes i Washington för att diskutera ländernas 

"People-to-people exchanges". Tal från båda visas sidor visas och det understryks det att det 

är Kinas högst uppsatta, kvninnliga politiker som var den närvarade representanten. I 

ekonominyheterna tar ett kvinnligt ankare över, detta inslag är även det största i sändningen. 

Hon berättar upp ett internationellt handelcentrum som öppnats i Shanghai. Man tar in en 

telefonintevju med en expert som berättar om hur det kommer att locka inversterare då 

handelscentret öppnats i en "Free trade zone". Han berättar hur det här kommer gynna Kinas 

ekonomi och informerar om varför vissa åtgärder är nödvändiga för en god ekonomisk 

tillväxt. Vidare talar man om nya nomineringar till ordförandeposten för USAs Centralbank 

och att den första kvinnan kan få posten.. Slutligen går man igenom den kinesiska, koreanska, 

japanska och amerikanska börsen. Den fjärde största nyheten tar oss tillbaka till det 

ursprungliga ankaret som berättar om Kinas högskoleprov (Gaokao). Han beskriver detta som 

en mardröm för många studenter i landet och att provet har omdebatterats frekvent under en 

längre tid. Nkaret förklarar och en lärare berättar om systemet och varför det amerikanska 

systemet är bättre än det kinesiska, detta är ett av få inslag som på något sätt alls kritiserar det 

egna landet. Inslaget avslutas i studion med en expert och ankaret. 

 

Därefter följer fortsättning till gårdagens inslag om sammankomsten i Warszawa. 

Nyhetsankaret inleder inslaget med att säga att sammankomstens syfte har hamnat i skuggan 

av anklagelser om bland annat dubbelmoral. Detta har lett till ett stor skepsism gentemot 

hoppet att länderna kommer nå en gemensam överenskommelse. Man visar vad Kina säger att 

de ska göra för att bidra till mindre klimatförstörelse och berättar om att man är villiga att 

bidra. USA framställs däremot i dålig dager. Bilder visas från Kina och på hur man planerar 

att lägga upp det framtida miljöarbetet. Sen är det sportnyheter som presenteras och inslaget 

domineras av nyheter från Bundesliga och La Liga med både bilder från träningar, matcher 

och presskonferenser. Detta är det femte längsta inslaget. Sändningens sista nyhet handlar om 

det växande antal personer från andra länder som väljer att bosätta sig i Kina och är sjätte 

största nyheten. En intervju med en inflyttad jurist är med och han berättar om anledningen 

till sin flytt till Shanghai. En till intervju är med och en man berättar om varför han flyttade 
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sitt företag till Kina. En kvinnlig berättarröst fortsätter berätta. 

 

Varje inslag präglas av upplägget studio med nyhetsankare till inslag med utsänd på plats 

alternativt berättarröst, bilder från händelsen och intervju på plats eller intervju med expert i 

studion. Att visa bilder från händelseplatsen skapar enligt Selby och Cowdery en mer genuin 

upplevelse för tittaren och dennes möjlighet till inlevelse, snarare om man väljer att tala direkt 

i en studio. De flesta nyhetsinslag där Kina på något sätt har varit involverade politiskt 

påpekar man det positiva landet har tillfört. Precis som i gårdagens sändning är de tre 

huvudkategorierna representerade. Här tar man även, till skillnad från igår, med 

kulturaspekten i det sista inslaget som handlar om varför man väljer att flytta till Kina. 

Förutom i ekonomi- och sportnyheterna så involveras politiska aspekter i alla inslag. 

Fördelningen mellan inrikes- och utrikesnyheter är ojämn och antalet inrikesnyheter väger 

över i dagens sändning. Trots att många av inslagen fokuserar på händelser i utlandet tas 

Kinas medverkan in i dessa. Den enda gången landets involvering eller åsikter inte omnämns 

är när man talar om sammankomsten i Afghanistan. Detta gör sändningen mycket 

”etnocentrisk”, och kan därför vara svår att relatera till för personer utanför landet. Man tar 

dock med punkten om ”mänskligt intresse” genom att i ett flertal av inslagen ta med bilder 

från de inträffade händelserna som många i gengäld kan relatera till. Detta är även kopplat till 

steg sex om myter som används för att nå mottagarna på ett mer allmänmänskligt plan. 

 

Likt gårdagens sändning så kan även dennas upplägg med många experter ses som en del av 

den femte analyspunkten av Selby och Cowdery som talar om underklass- mot 

överklassrepresentation. Nyhetssändningen innefattar många sakkunniga i de olika ämnena 

som tas upp, både i studion och intervjuer i övriga inslag. I de flesta av fallen omfattar 

nyheten något som har med högt uppsatta politiker att göra. Experterna får därför en mer 

informerande funktion och förklarar på så sätt ämnet närmare samt beskriver vilket resultat en 

handling kan ge. Så fort nyheter som innefattar sådant som är mer vanlig inom den kinesiska 

kulturen än i andra så är nyhetsankaret snabb med att förklara frågan för den internationella 

och kanske inte så insatta publiken. Man skapar på så sätt en större tydlighet över varje 

nyhetsinslag. Han kan även betona vissa händelser med vad kan framstå som egna värderingar 

och åsikter. Detta genom att lägga in kommentarer som att mötet med Afghan elders är 

"hugely important" eller framhäva att talet presidenten höll innefatade "very, very harsh 

words". Han avslutar även inslaget med UNICEF’s och Rädda Barnens arbete i Filippinerna 

som "such a noble thing to do". Igenkänningsfaktorns betydelsefullhet som tas upp i det sjätte 
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steget är mycket märkbar. I inslaget som visar från orkanen Haiyan kan man dra paralleller till 

det egna livet och på något sätt se hur ett barn kan uppfatta de hemskheter som skett. I 

inslaget med "Afghan elders" intervjuas lokalbefolkning som står på båda sidor om det val 

som ska äga rum. Detta ger en tydligare bild av hur det kan vara att antingen känna att man 

fortfarande behöver hjälp från annat håll och att man anser att hjälpen inkräktar på ens 

kulturella arv. Även inslagen om Gaokao kan ge en person, som kanske inte skrivit just detta 

specifika prov, en bra bild av den ångest som Kinas ungdom kan känna. Har man skrivit ett 

prov eller utsatt för ett test i sitt liv går det att relatera till detta. 

12.6 Al Jazeera – Newshour 16/12-13 

I vinjetten presenteras tre nyheter av det manliga ankaret medan man visar bilder från de olika 

platserna. Den första handlar om FN och deras biståndsinsamling till Syrien. Sen berättar han 

om förstörelse i Centralafrikanska Republiken. Därefter tas ett nytt, kvinnligt nyhetsankare in 

med nyheter från Europa, Frankrike hedrar soldater som dött i strid i Centralafrikanska 

republiken (CAR) och att vulkanen Etna har haft utbrott. Nyhetssändningen har över tjugo 

inslag och vi har därför valt att inte gå in på alla i detalj. 

 

Nyhetssändningens första inslag handlar om att FN har uttalat sig om en insamling som ska 

hjälpa de drabbade i Syrien. Nyhetsankaret gör tittaren bekant med siffror på hur många som 

drabbats av kriget och hur framtiden kommer att se ut. Dessa kalkyleringar visas på helskärm 

framför en bakgrundsbild av ett flyktingläger. Efter detta går man till Al Jazeeras 

diplomatiske redaktör i FN’s huvudkvarter i New York som understryker hur svår situationen 

är och hur stort behovet av bistånd är. De visar en presskonferens med FN’s 

generalsekreterare Ban Ki-Moon, som menar att konflikten har utvecklats till något vi aldrig 

kunnat föreställa oss. Samtalet mellan ankaret i studion och redaktören på plats fortsätter efter 

detta samtidigt som bilder från krigets Syrien visas i bild. Inslagets fokus är att befolkningen 

befinner sig i en hemsk och ohållbar situation. Detta stärks av både det som sägs och de 

rörliga bilderna från händelserna som visas. 

 

Man går vidare med nyheter från Centralafrikanska republiken. Nyhetsankaret går in på ett 

inslag som visar en presskonferens med Ban Ki-Moon. Han berättar i sin tur att över sex 

miljoner människor är drabbade och hälften av dessa är barn. Tillbaka till nyhetsankaret som 

talar om att situationen blir värre och att rebellerna använder sig av barnsoldater. Inslaget går 

vidare till kanalens utsände som visas iklädd en skottsäker väst. Vi ser nedbrända hus och han 
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understryker hur rädda de boende i området är för vad som kommer att ske. Afrikanska och 

franska militären finns på plats för att skydda befolkningen men hinner inte alltid fram i tid. 

Militären har stoppat en massaker i samma område några dagar tidigare. Vi tar del av en 

intervju med en lokal, kristen man som talar om att det är viktigt med skydd så muslimer inte 

utövar hämnd på dem. Landskapet filmas och vi får se bilder av unga med vapen, soldater, 

flyktingläger för muslimer och kyrkor som tar emot kristna flyktingar. Situation målas upp 

som ohållbar och detta hörs även på berättarens ton. Bilderna visar ett oroligt folk på flykt och 

ett samhälle där hjälpen ofta inte hinner fram i tid. Upplägget är återkommande för ett flertal 

inslag i sändningen, man varvar reportrar, ankaret, inslagfrån olika platser och många experter 

som förklarar det som sker. 

 

Vidare byter man till ett kvinnligt nyhetsankare som presenterar Europanyheterna. Hon talar 

om Frankrike som hedrar två soldater som dödats i Centralafrikanska Republiken. Bilder från 

begravningen i Paris visas och Frankrikes president som håller tal och beskriver soldaterna 

som hjältar. Inslaget fortsätter med en berättare som sammanfattar och intervjuer med 

invånare i Paris. Vidare intervjuar men en politisk analytiker. Inslaget speglar Frankrikes 

involvering i ett negativt ljus och detta förstärks med att man poängterar att tidigare 

utsändning av trupper inte heller givit positiva resultat. Inslaget följer samma mönster som det 

föregående där man varvar mellan olika personers vinklar, det är dock en intervju med en 

politisk analytiker som avslutar även om man också intervjuar lokalbefolkningen. Nästa 

Europanyhet handlar om att anställda på Amazon i Tyskland strejkar. Detta med anledning av 

löne- samt arbetsförhållandefrågor. Inslaget är neutralt i sitt sätt att berätta och man visar båda 

sidors åsikter, med aningen mer fokus på arbetaras situation. Nästa nyhet tar oss tillbaka till 

det ursprungliga ankaret. Han talar om att det är utegångsförbud i Sydsudans huvudstad Juba 

efter att en strid utbrutit mellan rivaliserande arméer. Man visar både rörliga bilder och 

stillbilder på människor som flyr oroligheterna, bilder från en presskonferens med landets 

president Salva Kiir, bilder på den förre vicepresidenten som uttalar sig om att den nuvarande 

regimen är en diktatur. Det poängteras att landet har haft det svårare än vad man förväntade 

sig efter självständigheten, man ger en negativ bild av den sittande regimen. 

 

Vidare får vi veta att det är kris mellan Kenyas ledare och landets sjukvårdspersonal angående 

deras löner. I och med detta har en ny lag stiftats om att de som strejkar byts ut. Bilder från 

demonstrationerna visas samtidigt som en berättarröst talar om att personalen inte tänker låta 

sig skrämmas av de nya reglerna. Man intervjuar fackmedlemmar på plats och lyfter fram 
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deras oro och rätt till den. Samtidigt visas demonstrationernas baksida, med överfulla sjukhus 

där patienter som rest långa sträckor inte har någonstans att vända sig. Båda sidorna av 

konflikten kommer fram. Läkarna har rätt till sin lön och att sjuka människor har rätt till vård. 

Därefter återkommer man till Europanyheter och Kievs självständighetstorg. Människor har 

samlats där sedan slutet av november för att demonstrera mot att presidenten meddelade att 

han inte skulle teckna ett samarbetsavtal med EU och istället närma sig Ryssland, som även 

varnar för att deras avtalsförslag kommer ändras om de väljer EU’s sida. Inslaget följer 

samma upplägg som de flesta andra med en utsänd på plats och intervjuer med rysk 

lokalbefolkning. Man säger att ett EU-samarbete skulle ses som ett svek. Tillbaka till det 

ursprungliga ankaret som presenterar kortare nyheter och sport från Europa, Australien och 

Asien. Sändningens sista nyhet har en aningen mer underhållande vinkel och handlar om att 

Wolkswagen har beslutat sig för att avsluta produktionen av sin ikoniska minibuss på grund 

av nya säkerhetsregler. Ett inslag och en intervju med en man från USA som gett sig ut på en 

resa genom Sydamerika i just detta fordon följer. Han och andra bilägare deltar i en farvälfest 

i minbussens ära i Saô Paolo. 

 

För att anknyta ovanstående nyheter till stegen i metoden kan man se att alla Selbys och 

Cowderys tre huvudkategorier finns representerade. Dock kan man ställa sig frågande till 

huruvida kultur- och nöjekategorin är representerad, ett sportinslag finns med men det enda 

som kan falla in som nöje eller kultur är den sista nyheten om Wolkswagen. Där har man valt 

att lägga fokus på det positiva samt nöjesaspekten i nyheten, alltså det bilen givit sina ägare, 

snarare än det faktum att tillverkningen avslutas. Förutom i de renodlade inslagen om 

ekonomi och sport involveras politiska aspekter och dessa är ofta tätt sammanflätade med den 

finansiella aspekten i olika typer av samhällsfrågor. Sändningen uppfyller punkten om 

”upplägg och jämvikt” och rapporterar om många skilda ämnen från många olika platser. 

Kanalen lägger stark fokus på att ge en internationell rapportering och inte visa sin nationella 

tillhörighet, inte ett enda inslag handlar om Qatar utan små och stora nyheter från i stort sett 

hela världen finns representerade. När vi ser närmare på sändningens underklass- mot 

överklassrepresentation är även denna jämt fördelad. Inte heller en märkbar ökad fokus på 

elit. I stort sett alla inslag där experter eller överklass finns representerade tar man även med 

kommentarer från underklassen. Detta kan vi bland annat se i inslaget om situationen i 

Centralafrikanska Republiken, i det om läkarnas protester i Kenya och det om strejken på 

Amazon i Tyskland. I de fall man inte talat med den utsatta gruppen har man talat å deras 

vägnar genom att presentera deras situationer via en reporter eller ankare. Detta knyter an till 
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punkten om ”mänskligt intresse” och överensstämmelse”. Vilka betyder att den som tittar på 

något sätt kan knyta an till nyheterna och ta dem till sig. Steg sex talar även om vilka myter 

man kan använda sig av för att göra större nyheter mer lättrelaterade för en störrre grupp 

människor. Detta kan höras i berättarens ton, vilka bilder från platsen som visas eller 

intervjuer med en skrämd lokalbefolkning som knyter an till något mer grundläggande inom 

de flesta människor. På så sätt kan vi som tittare skapa oss en bild av vad dessa personer får 

gå igenom och dra paralleller till egna erfarenheter och föreställningar. Därigenom använder 

man sig av igenkänningsfaktorns betydelsefullhet. Man trycker ofta på att levnadsvillkoren är 

ohållbara, att två sidor är i konflikt och man väljer att filma det som stärker det hemska i 

nyheten, vilket kopplas till punkten ”negativitet” i steg 4.2.  

12.7 Al Jazeera – Newshour 17/12-13 

Nyhetssändningen innehåller utrikesnyheter, sport och ekonomi/politik. Kultur återfinns i ett 

kort inslag om Stonhenge i England, som är uråldriga stenmonument. Däremot finns det inga 

inrikesnyheter från Qatar som är kanalens och programmets säte. I vinjetten presenteras 

följande nyheter, en om Syd-Sudan och den otrygga situationen för FN-soldater, förödelsen i 

Syrien efter inbördeskriget och rättegången om en indisk diplomat i USA. Därefter följer en 

vinjett med nyheter som rör Europa, nyheten som presenteras är om att Rysslands president 

öppnar plånboken i förhandlingar med Ukraina i Kiev. 

 

Den första nyheten som presenteras är den som även presenterades i vinjetten om FN-soldater 

i Syd-Sudan. Man visar inslag från platsen varvat med berättelser från folk som lever i misär 

och berättar att tre barn har fött barn i lägret (för att väcka sympati). Inslaget uppbyggnad 

återfinns genomgående i programmet, med många olika personer som kommer till tals för att 

ge en bred bild. I det här inslaget talar en soldat om vad de gör för att hjälpa, en politisk 

analytiker uttalar sig och tre reportrar på olika platser kompletterar det ankaret säger. Inslaget 

är det längsta i sändningen med nio minuter. Den andra nyheten en europeisk och presenteras 

därför av ett annat ankare i en annan studio, liksom övriga europeiska nyheter i sändningen. 

Inslaget inleds med en sammanfattning från studion innan en reporter i Moskva tar över. 

Nyheten handlar om förhandlingar som pågår mellan Ryssland och Ukraina. Bilder visas 

innifrån förhandlingarna när Ukrainas president Viktor Yanukovich pratar. Denna nyheten är i 

fråga om tid i rutan medelstor för sändningen på fem minuter. Den tredje nyheten handlar om 

en brittisk läkare som ska ha mördats i Syrien under oklara förhållanden. UK’s Foreign Office 

Minister uttalar sig och säger att det inte finns några ursäkter för behandlingen. Därefter 



 17 

varvar man mellan de olika ankarna i studiorna. Nyheten fördjupas även senare i sändningen i 

det elfte inslaget, då berättar man lite om gärningsmännen och deras försvar. Tillsammans blir 

det runt åtta minuter i rutan. Nyhet nummer fyra är även den ganska stor på sju minuter och 

handlar om att Edvard Snowden har sökt asyl i Brasilien. Två medborgare intervjuas om sina 

åsikter i frågan, den ena är för och den andra är emot. Reportern sammanfattar innan man går 

över till nästa inslag. Den sjunde nyheten är också en som återfinns i vinjetten och handlar om 

den indiska kvinnan med omstvistad diplomatisk immunitet. Ankaret berättar, bilder visas och 

man talar med den anklagades advokat som menar att ett brott begåtts då man arreseterade 

kvinnan. Ankaret pressar advokaten hårt och det uppstår en mindre dispyt där advokaten inte 

vill svara på alla ankarets frågor. (Spännande med en konflikt, ankaret visar tydligt att något 

är fel och advokaten visar genom att avböja att svara att den indiska sidan kanske har något 

att dölja. Det är ett tydligt ställningstagande från ankaret.) Nyheten är åtta minuter lång och 

därmed en av de längre i sändningen. Den nionde nyheten är ytterligare en europanyhet och 

presenteras därför från en annan studio än den i Doha, det handlar om att Angela Merkel 

blivit omvald som kansler. En reporter på plats berättar och en politisk analytiker kommer till 

tals. Den tionde nyheten handlar om punk- och feministbandet Pussy Riot och det visas bilder 

av dem och man berättar att två av de fängslade har småbarn som de inte får träffa. Amnesty 

är inblandade. Den kulturnyhet som finns med är från England och handlar om 

stenmonumenten Stonhenge, en reporter på plats berättar. Det är sammanfattningsvis stor 

spridning på nyheterna och de handlar om många olika delar av världen och många olika 

ämnen finns representerade, Europanyheterna är tydligt separerade från övriga genom att de 

presenteras av ett annat ankare i en annan studio. Man lägger ner mycket energi på att visa 

upp ett flertal sidor och åsikter. Sändningen innehåller totalt sexton olika nyhetsinslag. 

 

För att knyta an sändningen till övriga steg i metoden så kan man se att flera av inslagen 

innehåller flera komponenter så som de som är drabbade av någonting, politiska analytiker, 

ministrar och reportrar på plats. Detta kopplas till steg 4.2 och den sjätte punkten där om 

”fokus på elit”. Vidare kan man även koppla de inslagen till det femte steget som handlar om 

att man väljer att låta experter/myndighetspersoner/personer med hög status i samhället få 

uttala sig även om nyheten handlar om till exempel underklass eller sociala problem. Här lir 

det tydligt i inslaget om Syd-Sudan och det om Syrien. I inslaget från Sudan så intervjuas 

både de utsatta, vilket i sin tur knytar an till ett flertal punkter under steg 4.2 såsom 

”överensstämmelse” och ”mänskligt intresse”, och personer som har makt i situationen och 

kan påverka den i form av en soldat och framförallt en politisk analytiker som kan mycket om 
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händelsen på strukturell nivå. Dessa grepp kompletterar varandra och knyter an till många 

olika mottagare. Steg 4.1 handlar om hur man presenterar en nyhet, hur man vinklar den och 

vilka sidor som kommer till tals eller prioriteras. I nyheten om den indiska kvinnan och 

hennes diplomatiska immunitet kan man tydligt ana att Al Jazeeras ankare väljer sida då hon 

pressar kvinnans advokat och man kan ana ömsesidig irritation när hon ställer frågor som 

advokaten inte vill svara på, reportern menar att kvinnan är skyldig medan advokaten nekar. 

Den tionde nyheten om Pussy Riot kan för många vara svår att relatera till, då man aldrig har 

suttit fängslad eller riskerat att göra det för sina åsikters skull. Men när man nämner att två av 

kvinnorna inte får träffa sina barn gör man den genast mer lättrelaterad, detta knyter an till 

”överensstämmelse”, ”mänskligt intresse” och ”etnocentrism”. Oavsett kulturella skillnader så 

kan man om man har barn föreställa sig hur det är att tvingas vara ifrån dem. Detta kan även 

gå under steg sex som handlar om de myter man använder sig av i inslagen för att göra dem 

mer lättförstådda. Alla inslagen är tydliga och uppfyller därmed punkten ”tydlighet”, man kan 

förstå alla inslagen oavsett om man ser programmet i USA, mellanöstern, Sydeuropa eller 

Sverige. De presenteras kort och fördjupas därefter. 

 

Den nionde punkten under steg 4.2 är tydligt representerad och uppfylld, det handlar om 

”upplägg och jämvikt” vilket är något som finns. Det är stor spridning på nyheterna som 

hämtas från stora delar av världen, de är innehållsmässigt olika och kompletterar varandra bra 

i sändningen så att intresset hålls uppe. Genomgående i programmet är att använder mycket 

av det som återfinns i steg fem för att inge förtroende, men sändningen känns ändå balanserad 

och engagerad. Särskilt i och med att ankaret vågar vara tuff och ställa frågor till en 

myndighetsperson som inte vill besvara dem. Man använder sig även genomgående av 

personliga berättelser som många människor kan känna empati inför och på så vis relatera till 

sändningarna. Myter, som presenteras i steg sex, är också representerade i några av inslagen.  

 

12.8 Al Jazeera – Newshour 18/12-13 

Sändningen inleds med fyra nyheter i vinjetten. De presenteras av det manliga ankaret 

samtidigt som rörliga bilder visas från det inträffade. Den första handlar om rädsla för 

inbördeskrig i Sydsudan. Ledaren av Syriens mäktigaste rebellgrupper intervjuas. Därefter 

handlar det om gripandet av flera högprofilerade tjänstemän misstänkta för komplott i Turkiet 

och därefter optimism om en ekonomisk återhämtning i USA efter Centralbankens nya 

tillkännagivanden. Sändningen har över femton inslag, som avslutas med sportnyheter och vi 

går här igenom ett urval av nyhetsinslagen. 
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Ankaret presenterar kvällens första nyhet som handlar om oro för att strider i Sydsudan ska 

skapa ett nytt inbördeskrig. Vi får samtidigt se folk stå på led och bli visiterade för att få 

komma in i FN-läger, stridsvagnar på landets gator och skadade människor som blir burna. 

Det här rapporteras tre dagar efter att landets president Salva Kiir anklagat den tidigare 

vicepresidenten Riek Machar och hans anhängare för en militärkupp mot regimen. Flera 

källor avvisar påståendet att etnisk rivalitet är orsaken och hävdar att allt handlar om makt. 

Man klipper nu in en presskonferens med FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon som kallar 

situationen för en politisk kris. Presidenten sägs vara öppen att diskutera med Maschar i hopp 

om att avsluta striderna men Maschar har gått under jorden. Vi får se utmattade människor på 

ett sjukhus och barn i sängar med sina mammor vid sängkanten. Tillbaka till ankaret i studion 

som inleder ett videosamtal med en expert i ämnet. Hon understrykar att ett inbördeskrig kan 

bryta ut, men går att undvika om Machar och Kiir slutar att förstora upp rivaliseringen och 

smutskasta varandra. Man väljer i inslaget inte sida utan fokuserar på den flyende 

befolkningen, både bild- och berättarmässigt. Bilden som målas upp är av ett lidande folk som 

befinner sig i en ohållbar situation och som vill ta sig ur detta på ett fredligt sätt. Det 

poängteras dock att det är extremt lite de kan göra för att förändra situationen då makten att 

avsluta konflikten finns hos regimen. Ankaret presenterar nästa nyhet om ledaren till en av 

Syriens mäktigaste rebellgrupper Al-Nosraa som kallar den kommande fredskonferensen i 

Geneve för en fars och tillägger att de inte kommer ta till sig beslutet som kommer att fattas 

där. Inslaget som därefter klipps in visar maskerade män, vid en stridsvagn viftandes på en 

flagga. Vi ser stridsvagnar åka längs gatorna och män i vapenstrid. De presenteras som 

rebeller som strider mot den sittande presidenten Bashar al-Assad. Organisationen, som ofta 

använder självmordsbombning som stridsmedel, är anslutna till Al-Qaida och vill se ett 

Syrien styrt under islamisk lag. Gruppens ledare Abu Mohammed Al Joulani ställer anonymt 

upp i sin första tv-intervju. Han berättar att Al-Nosra har övertaget i Syrien och att de är nära 

en seger. Varvat med intervjun ser vi hur gruppen marcherar, viftar flaggor, ropar, med 

händer och vapen i luften. Vidare visas inspelat material och hela inslaget ställer sig neutralt 

till vad Al-Nosras ledare säger och man låter honom tala för sin sak. Gruppen pekas ut som 

terrorister, något som framkommer i det som visas och berättas speciellt när det kommer till 

deras anslutning till Al-Qaida samt deras val av stridsmedel. Många syrier har även öppet 

visat sitt stöd för gruppen och man lägger ingen värdering i innehållet utan presenterar den 

fakta som finns om fallet. 
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Vidare talar ankaret om Ryssland som i och med en ny amnestilag kan släppa uppemot 25000 

fångar ur landets fängelser. Detta innefattar även flera högprofilerade fångar, däribland 

medlemmar ur punkbandet Pussy Riot och tretton Greenpeace aktivister. Man visar 

inspelningar från uppträdandet av Pussy Riot i en katedral i Moskva som ledde till att de 

fängslades. Inslaget är uppbyggt som de föregående och man visar bilder från ett möte mellan 

politiker varvat med en utsänd reporter och stilbilder på de fångar som kan komma att 

släppas. Reportern säger att det är presidenten Putin som tagit initiativ till den nya lagen. Han 

fortsätter med att visa inspelningar då Greenpeaceaktivister fängslas på en oljeplattform. 

Ryska kustbevakningen låg i bakhåll och arresterade dessa när de försökte bestiga en 

oljeplattform för att protestera mot miljöskadegörelser. Al Jazeera talar vidare med en 

kvinnlig aktivist som beskriver terrorn hon upplevde i fängelset. Man har även en 

telefonintervju med kaptenen av Greenpeaceskeppet som säger att de var illegalt arresterade. 

Värderingarna i inslaget är ovanligt tydliga. Man målar upp Ryssland i ett aningen mer 

negativt ljus och påpekar att Putins avsikter med frisläppningarna samt amnestilagen kanske 

inte är helt ärliga. Man lägger stor fokus på hur hemskt fångarna hade det i fängelset och på 

vilka grunder de dömdes från start. Nästa nyhet handlar om att EU hotar Italien med rättsliga 

åtgärder efter att mobilvideoinspelningar av hur flyktingar på ett mottagningscenter 

behandlats illa. På det inspelade som visas i bild spolas avklädda män rena för att undvika 

spridningen av skabb. Videon beskrivs av den utsände som skamfullt för Italien som land. 

Inslaget är uppbyggt som så att man filmar flyktingar som sitter på en kulle ovanför sitt läger, 

en reporter berättar och en flykting intervjuas om vad han har fått utstå. Många säger att 

spolningen inte har varit den värsta tortyren de fått utstå i lägret. Två intervjuer följer med 

flyktingar och därefter en med en tidigare aställd på centret som påstår att hon inte var 

medveten om det som nu uppdagats, då hon arbetade vid centret säger hon att det fanns 

stränga regler om hur flyktingarna skulle behandlas och om man som anställd inte skötte sig 

fick man sparken. Detta inslag visar nyheten ur flera synvinklar. Fokus ligger främst hos 

flyktingarna och på deras välbefinnande. Man väljer dock ändå att ha med en intervju med en 

tidigare anställd som här ställer sig tveksam till om alla anklagelser är sanningsenliga. Dock 

vinner alltid bevisen och videon visar klart och tydligt ett nedlåtande tillvägagångssätt 

gentemot flyktingarna. De som blir intervjuade och visar ansiktet i bild är förstående till det 

inträffade, medan han som väljer att svara anonymt tillägger att det förekommer värre 

behandlingar. 

 

Vidare talar man återigen om att rebellgruppen Al-Nosras ledare uttalat sig. Aankaret läser 



 21 

upp nyckelfakta om gruppen och deras strider och det visas även i bild. Vi ser bilder där folk 

viftar med Al-Nosras flagga, går på öppna fält med vapen i hand samt från bombningar 

utförda av gruppen. Ankaret intervjuar därefter en professor i Mellanösterstudier från USA 

medan bilder från tunga strider med gruppen visas, han understryker att gruppen har stor makt 

i landet. Nyhetsvärderingen i detta inslag är inte lika neutral som föregående om samma 

händelse. Professorn återger mycket från den tidigare intervjun men förklarar bara sitt eget 

perspektiv. Han tillägger saker som att västvärlden har lite inflytande i Syrien och säger saker 

som att detta är ”bad news”. Nästa nyhet handlar om en ny reform av energisektorn som 

godkänts av Mexikos kongress och som splittrar landet. Detta tillåter privata företag att 

utforska och exploatera landets olje- och gasfält. Man går vidare från nyhetsankaret till den 

utsände vid en av landets största oljecenter där arbetarna är oroliga att förlora sina jobb. Man 

intervjuar två av arbetarna som tycker att oljan tillhör landets folk och inte presidenten och att 

beslutsfattarna enbart gör detta för ekonomisk vinning och att det är ett svek mot nationen. 

Bilder från när presidenten skrev på avtalet visas, internationellt hyllas presidenten trots att 

landet själv delas. Vidare filmas bensinstationer, inifrån ett mötesrum och en oljeplattform. 

Man berättar vad presidentens parti har sagt och både de som är för och emot lagändringen ser 

arbetsfrågan som den största. Därefter intervjuas en ekonomiexpert stående vid vattnet med 

skepp i bakgrunden, han menar att reformen kommer gynna landet inom några år och att det 

kommer finnas både vinnare och förlorare. Bilden är neutral då ett flertal vinklar lyfts fram 

och trots rädslan påpekar man även att andra sidan ser potential i reformen och en positiv 

utgång. Nästa nyhet handla om att Storbrittanniens mest kände brottsling, Ronnie Biggs, har 

avlidit. Han ledde ett gäng som för femtio år sedan under en stöldkupp rånade ett tåg på en 

stor summa pengar. Efter att ha varit på flykt i flera år överlämnade han sig då hans pengar 

tagit slut och hälsan dalat. Inslaget har ett informativt syfte men är till största del av den 

underhållande sorten. Man målar upp Biggs som en innovativ man som under många år 

hånade den brittiska polisen. Det finns ingen känsla av att man talar om rätt eller fel utan det 

är enbart en presentation av fakta. 

 

Enligt Selbys och Cowderys tre huvudkategorier för olika nyhetstyper kan man se att just 

denna sändning tar med något från alla kategorierna. Dock kan man ställa sig frågande till 

huruvida kultur- och nöjekategorin är helt representerad, något som enbart finns med i 

inslaget om Ronnie Biggs. Nyheten har därmed en nöjesaspekt representerad men 

kulturkategorin är inget vi ser av i nyhetsprogrammet. I den här sändning handlar en  

majoritet av nyheterna om utsatta grupper eller länder i krig. Politiska nyheter är ofta tätt 
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sammanflätade med den finansiella aspekten i olika typer av samhällsfrågor vilket till stor del 

även stämmer in här, trots att makt verkar vara den största orsaken till politiska konflikter som 

presenteras här. Precis som i alla Al Jazeeras sändningar så finns det en stor spridning på 

vilka nyheter som är representerade men utan att några inrikesnyheter förekommer. Kanalen 

lägger ett stark fokus på att ge en internationell rapportering och inte visa sin nationella 

tillhörighet. I nyhetssändningen finns små eller större nyheter från i stort sett hela världen 

representerade vilket gör att sändningen uppnår punkten om ”upplägg och jämvikt” När vi ser 

närmare på sändningens underklass- mot överklassrepresentation är även denna jämt fördelad. 

Inte heller en ökad fokus på elit. I de inslag som underklassen, de utsatta, enbart får uttala sig 

presenterar man även den andra sidan av historien på annat sätt likt nyheten från Mexico. I de 

fall där elit och experter får komma till tals visar man på andra sätt, underklassens utsatta 

situation, likt situationen i Sydsudan. Igenkänningsfaktorn är märkbar i denna sändning och 

man knyter många inslag till steg sex som handlar om myter och hur man på så vis knyter an 

till publiken. Exempel på detta kan vara en mamma som drar med handen över sitt sjuka 

barns panna i Sydsudan eller flyktingar i Italien som spolade med vatten samt hur de dystert 

sitter utanför lägret de nu bor på och väntar på någon annan att avgöra deras öde. Man kan 

inte relatera till krissituationen i stort, men de mer allmäna mänskliga känslorna är lätta för 

alla att knyta an till. 

12.9 Al Jazeera – Newshour 19/12-13 

Sändningen innehåller alla de tre huvudkategorierna för nyheter, det vill säga utrikesnyheter, 

ekonomi/politik och sport/kultur/nöje. Kulturinslaget handlar om en film från Irak och 

presenteras först i vinjetten och därefter är det den sista nyheten som presenteras i 

sändningen. I vinjetten, som är uppdelad i en internationell och en europeisk del, finns totalt 

fyra nyheter med. Alla utom en nyhet om Sydsudan är europeiska.  

 

Den första nyheten i sändningen handlar om Sydsudan och läget där. Inslaget är uppbyggt 

som så att det först ges en kort presentation från ankaret i studion och därefter går man över 

till en reporter i New York som berättar mer, man varvar det genom att visa bilder från Sudan 

och ett tal med Sydsudans president. Nyheten är åtta minuter lång och den längsta i 

sändningen. Den andra nyheten är en breaking news-story om en teater i London där taket 

precis har rasat in. Bilder visas från plasten och en reporter som är på plats berättar live vad 

som händer, hon låter väldigt skakad. Nyheten återkommer två gånger till under programmet. 

Den tredje till sjätte nyheten handlar om Ryssland och om att flera som har suttit fängslade 
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frisläpps, bilder visas från de olika platserna och personerna och Putin håller tal. Troligtvis 

sker dessa benådningar på grund av att OS ska vara i landet och att de då kommer att få 

världens ögon på sig. De utsatta uttalar sig inte utan visas bara på bild medan reportern i 

huvudsak sammanfattar. Den sjunde nyheten är uppbyggd på samma sätt som den första och 

många andra i sändningen, det handlar om en brittisk soldat som mördats mitt på en gata i 

London. En röst berättar, den mördades föräldrar intervjuas om händelsen och sorgen och en 

av de två gärningsmännen intervjuas. Man visar dock bara hans mun och bilder från gatan där 

det hände. En poliskomissarie uttalar sig och en reporter utanför domstolen sammanfattar. 

Detta upplägg återkommer i alla de längre inslagen, den åttonde nyheten om Syrien är 

uppbyggd på liknande vis. Den sextonde nyheten handlar om att en fransk politiker har uttalat 

sig rasistiskt, vilket anses mycket olämpligt. Sändningens kortare nyheter som är runt två-tre 

minuter långa innehåller även de ofta bilder från platsen, men med färre experter och 

kommentarer. Samma upplägg finns i den sjuttonde nyheten om Turkiets korrupta poliskår. 

Sport presenteras näst sist i sändningen och det mest spännande i inslaget är en två-faldig 

olympisk medaljör från USA som uttalar sig om hur man ska förhålla sig till OS i Ryssland, 

som är emot homosexuella och styr folket mycket. Att Obama inte ska dit är ett bra statement 

från USA. 

 

Sändningen innehåller totalt 22 olika nyheter och avslutas med den enda renodlade 

nöjesnyheten, ankaret presenterar en film av en irakisk regissör som vunnit pris. Regissören 

berättar om sin film och vad den behandlar för ämnen. Därefter avslutas sändningen i studion. 

Man kan se att många av de aspekter som metoden tar upp finns representerade i sändningen. 

I steg 4.1 så pratar man om nyhetsvinkling och vilka parter som kommer till tals. I inslagen i 

sändningen är det ofta huvudfokus på en sida, men som i till exempel nyheten om den 

mördade soldaten så kommer även gärningsmännen till tals och de försvarar sina handlingar. 

Detta gör dock inte att man som tittare känner mer sympati med dem, då de inte visar någon 

ånger inför att de dödat en man. I den sextonde nyheten om den franska politikern som uttalat 

sig rasistiskt anses detta vara något negativt, vilket det i världen råder konsensus om. På så vis 

kan man säga att de är de rådande normerna som färgar inslagen, något man kan knyta till 

punkten ”etnocentrism” i steg 4.2, människor i kulturen (i det här fallet i den rådande 

internationella kulturen) kan alla relatera till att rasistiska värderingar anses vara något 

negativt. För att återkoppla till inslaget om den brittiska soldaten så använder man i inslaget 

många grepp föratt fånga tittaren som finns med i analysmetoden, man knyter an till 

punkterna ”mänskligt intresse”, ”negativitet”, ”överraskning”, ”fokus på elit” och 
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”överensstämmelse”. Det är en negativ nyhet vilket ofta väcker mycket uppmärksamhet och 

även överaskar, händelsen kom som en blixt från klar himmel och ingen hade kunnat förutse 

den innan. ”Mänskligt intresse”  knyter man an till genom att intervjua offrets föräldrar om 

sorgen. Detta kan alla relatera till oavsett kulturell bakgrund, då det handlar om att förlora ett 

barn snarare än de eventuellt politiska bakomliggande faktorerna. Det går vidare in i steg sex 

där man talar om vilka myter som kan användas för att göra en nyhet enklare att relatera till 

även om man inte befinner sig i den kulturella kontext/livssituation som nyheten behandlar. 

Alla som är föräldrar eller förlorat en närstående kan relatera till sorgen när någon har gått 

bort. Att man i många inslag använder sig av ”fokus på elit”, som i nämnda inslag, nyheten 

om Syrien, Sudan, det korta inslaget om Turkiets poliskår med fler kopplas vidare till steg 

fem som handlar om att detta fokus på myndighetspersoner på sikt kan bidra till en skev 

fördelning av vilka personer i samhället som man tycker är värda att lyssna på och litar på. 

Man använder sig i många inslag av experter och sakkunniga som ger kvalificerade 

uttalanden om något även om det, som i inslaget om Syrien, finns människor med 

egenupplevda erfarenheter som uttalar sig. Man kompletterar inslag som väcker empati och 

”mänskligt intresse” med sådant som inger förtroende och bidrar med vetenskaplig tyngd.  

Vidare så är det stor spridning på de nyheter som presenteras i sändningen vilket gör att man 

uppfyller punkten om ”upplägg och jämvikt”, man skiljer även på Europa och resten av 

världen. 

 

12.10 Al Jazeera – Newshour 20/12-13 

Sändningen inleds med fyra nyheter i vinjetten. De presenteras av det manliga ankaret 

samtidigt som rörliga bilder visas från det inträffade. Den första nyheten handlar om Iran ska 

få delta i de kommande fredsamtalen om kriget i Syrien. Franska och brittiska trupper kämpar 

för att stoppa våldet i Centralafrikanska republiken. Rysslands mest kände politiska fånge 

anländer till Tyskland som en fri man efter att han blivit benådad av Vladimir Putin. Den sista 

nyheten i inledningen handlar om korsordets hundraårsdag. 

 

Ankaret presenterar den första nyheten om internationella förhandlare som inte kan enas om 

Irans delaktighet i den kommande fredskonferensen. Därefter går man över till Al Jazeeras 

utsände i Geneve där vi får se USA’s delegation anlända till det sista mötet den 22’a januari. 

Bilder inifrån mötet visas och en FN-rådgivare talar med pressen. Inslaget följer det mönster 

som de flesta gjort under föregående sändningar, med bilder från strider i Syrien samtidigt 



 25 

som en berättarröst talar om vad som händer. Berättaren talar om att varken Syriens regim 

eller dess stridande opposition har lämnat in deltagarlistor inför konferensen. Detta lyfts fram 

som något som kommer att göra att det som beslutas på konferensen inte kommer få någon 

verklig effekt för de civila i Syrien. USA beskrivs vara ovilliga till att Iran ska närvara, men 

utan att ge en anledning till varför. Bilder från Syrien visas för att mottagarna ska se vad som 

pågår där. Tillbaka till ankaret som nu talar om hur franska trupper och afrikanska 

fredssoldater arbetar för att hindra nya våldsutbrott i Centralafrikanska republiken (CAR). 

Vidare till den utsände där vi ser människor dra en bår med en pojkes övertäckta, döda kropp 

längs en gata. Inslaget innehåller en intervju med pojkens, bilder inifrån ett sjukhustält, gator 

med soldater som vaktar och den utsände som berättar om våldet. En kvinna från FN 

understryker att landet är i behov av fler trupper som kan skydda de civila. Därefter visas fler 

bilder och båda sidor representeras i inslaget, både muslimer och kristna som står på varsin 

sida om konflikten får tala ut om sin oro. 

 

Nästa nyhet handlar om att FN-läger i Sydsudan har attackerats och bilder från tidigare 

attacker visas. Därefter vidare till Al Jazeeras utsända i New York som berättar om scenarion 

från Sydsudan och samtidigt visas hur militärer bär på kistor med döda soldater. FN har 

lämnat det stormade lägret och bilder visas från detta. Vidare till en presskonferens med 

Frankrikes FN-ambassadör som talar om hur många som mist livet i detta, däribland de 

lokalbor som sökt skydd. Han kallar läget för en helt ny politisk kris som måste lösas. Vidare 

ser vi FN-soldater åkandes längs gatora i stridsvagnar samt gå med upphöjda vapen på öppna 

fält. Trots att trupperna fått tillåtelse att använda våld för att skydda civila kan händelser som 

stormningen visa att det oftast är tomma ord. Inslaget ger en bild av att FN har svårt att veta 

hur de ska handskas med den nya politiska situationen som de ställts inför. Man påpekar att 

FN’s närvaro här inte längre innebär en ökad chans för säkerhet och hur landets människor 

befinner sig i en enormt utsatt situation . Man låter inte lokalbefolkningen själva komma till 

tals men både den redaktör och FN-ambassadör som uttalar sig gör det utifrån folket.  

 

Nästa nyhet handlar om den ryske affärsmannen och tidigare oljebolagsägaren Mikhail 

Khodorkovsky som har släppts fri efter tio år i ryskt fängelse efter att ha blivit beviljad 

amnesti av Putin. Gamla bilder från hans rättegång visas och man berättar att många tror att 

de ryska frisläppningarna beror på det stundade OS i landet och att Putin vill tysta sina 

västerländska kritiker. Turerna kring Khodorkovskys fängelsevistelse och frisläppning gås 

noggrant igenom och man menar att Tyskland troligtvis har haft stor påverkan på 
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frisläppningen. En före detta georgisk ambassadör i USA uttalar sig om situationen. Putin 

målas upp som en manipulativ ledare som försöker bedriva ett politiskt spel för att gynna sin 

regim. Nästa nyhet handlar om hundratals människor som demonstrerar i Rio De Janeiro i 

protest mot regeringens beslut om att höja priserna i kommunaltrafiken. Inslaget fortsätter 

med att en utsänd reporter är på plats bland demonstranterna och berättar om vad som händer, 

ingen inblandad uttalar sig utan reportern sammanfattar. Därefter talar man om Madagaskar 

där man har röstat fram en ny president och nya riksdagsledamöter. Nyhetsankaret berättar att 

man hoppas på att detta val ska stoppa den ekonomiska och politiska kris som präglat landet. 

Al Jazeeras utsända från huvudstaden Antananarivo rapporterar vidare och bilder visas från 

när en av presidentkandidaterna själv lägger sin röst och intervjuas av en mängd journalister 

som omringar honom där han säger att valet är en vändpunkt. Vidare visas bilder och 

reportern berättar om landets situation, lokalbefolkning intervjuas också. Bilden som 

förmedlas är av ett land som har varit i konflikt historiskt sett och att situationen ännu är skör. 

Nästa nyhet handlar om vinterns kyla i norra Indien som bidragit till många dödsfall bland 

barn boende i flyktingläger. Inlaget innehåller intervjuer med utsatta personer och de berättar 

om hemska upplevelser och om sin rädsla för att landets regim ska överge dem. Det är starka 

bilder som visas. 

 

Därefter presenteras lite lättsammare nyheter om korsordets hundraårsdag. Man visar vad 

korsordet har betytt för olika människor och lite historia om deras utformning under åren. 

Tittarna får en korsordsfråga som besvaras senare i sändningen och man pratar med några 

experter om hur man bäst löser korsorden. Avslutningsvis presenteras sporten som domineras 

av olika typer av fotbollsnyheter från hela världen men även amerikansk basket och baseboll. 

 

Enligt Selbys och Cowderys tre huvudkategorier inrikes/utrikes, ekonomi/politik och 

kultur/nöje/sport kan man se att sändningen tar med något från alla. Precis som i föregående 

sändningar finns inga inrikesnyheter representerade utan det är blandade utrikesnyheter från i 

stort sett hela världen. Punkten om ”upplägg och jämvikt” uppnås därmed, man tar med små 

samt större nyheter från hela världen och ger därför en stor bredd i rapporteringen.  Även 

fördelningen mellan underklass- och överklass är relativt jämn i sändningen. När överklassen 

främst kommer till tals behandlas ofta underklassens ohållbara situation, som i inslaget om 

Sydsudan. Man väljer även att filma från de ofta konflikdrabbade områden som ytterligare 

understryker det man säger om lokalbefolkningens lidande. Däremot är det inte underklassen 

som själva får uttala sig om sin situation utan det är någon annan som talar för dem. Inslaget 
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från Rio De Janeiro visar dock missnöjet från befolkningen men utelämnar överklassens bild 

av detta. Samma sak kan vi se i inslaget om flyktingarna i Indien. Där talar man de som 

påverkas, intervjuar gråtande föräldrar som mist sina barn och hjälparbetare medan de 

politiker de fruktar ska överge dem inte uttalar sig i denna fråga. Just inslag som detta visar en 

stor utbredning av igenkänningsfaktorns och dess betydelsefullhet som är märkbar i 

sändningen. Man använder sig av mycket av mytbildningen som behandlas i steg sex för att 

knyta an till de som tittar på sändningen. De mer allmänmänskliga problemen som uppstår vid 

en större konflikt är enklare att relatera till än den stora händelsen. Även inslag som det om 

CAR trycker på detta ytterligare då man även här talar med föräldrar som mist sina barn, 

filmar döda kroppar och sönderbrända bilar samt intervjuar FN’s utsända som ytterligare 

understryker hur stor hjälp som behövs. 

 


