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1 Inledning 
Det var i början av 1950-talet som Tv-apparaten fick sitt revolutionerande genombrott 

och några år senare, närmare bestämt 1957 kom det första svenska Tv-sända 

nyhetsprogrammet Aktuellt. Knappt sextio år senare lever vi i ett 

informationssamhälle där vi hela tiden har enorm tillgång till nyheter i såväl Tv som 

radio och Internet. Svenska folket ser allt mindre på tv tillsammans och blir mer och 

mer individualistiska också i sina val av tv-program (J. Bjur 2009). Tillgången till 

nyheter finns numera överallt och utbudet har formligen exploderat där publiken får 

välja och vraka mellan olika mediers innehåll i olika medieformer (Hvitfelt 2005). 

Därför kan det vara lätt att misstänka att mediekonsumtionen hos gemene man har 

ökat, men forskning visar att svenskarna lägger ungefär lika mycket tid på medier 

som dem gjorde på 1980-talet, trots att utbudet ökat markant och även nya medier 

tillkommit (Hadenius & Weibull 2003). Människans jakt på nyheter har alltid pågått 

och fortsätter i samma takt som tidigare, men kanske är det så att den typ av nyheter 

som vi letar efter har förändrats. Ständiga nyhetsuppdateringar på Facebook, Twitter 

och bloggar lämnar ett mindre utrymme till nyhetsuppdateringar av världsekonomi, 

inbördeskrig, politik och så vidare.  Kanske är det så att vi vill gömma oss för 

omvärldens brutalitet och verklighet genom att hålla den konstanta 

nyhetsuppdateringen på en bekväm nivå av vad vännerna lagar till middag och hur det 

gick för grannen på bilbesiktningen. Det kanske är så att vi blir mer och mer intima 

och intresset av vad som händer nära oss blir viktigare än vad som händer i 

omvärlden. Förr var Tv-tittandet en samlande social aktivitet. Hela familjen tittade på 

samma program på samma apparat, och när man kom till jobbet nästa dag kunde man 

vara ganska säker på att de flesta andra också hade sett på samma program. Så är det inte 

längre. Det som en gång enade är nu en källa till splittring. De flesta familjer har flera 

olika tv-apparater, och man sitter i olika rum och tittar på olika program – om man ens 

tittar på Tv. Dessutom har kanalutbudet blivit så stort och varierat att det är få program 

som duger som gemensamt samtalsämne i lunchrummet på jobbet och det sociala tv-

tittandet är på väg att försvinna (J. Bjur 2010).  Är nyhetssändningarna i Tv något som 

vi slötittar oss igenom som en rutin av vardagen och låter passera tankarna och 

känslorna i samma stund som sändningstiden är slut? Eller lägger vi stort engagemang 

och eftertänksamhet till vad vi ser? 
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1.1 Bakgrund 

Att samhällets medborgare är välunderrättade är en grundförutsättning för att 

demokratin skall vara fungerande och med anledning av det spelar den 

nyhetsförmedlande journalistiken en viktig demokratisk roll. Idag finns information 

och nyheter att tillgå nästan var som helst och när som helst, via Internet i datorer och 

mobiltelefoner samt i radio och tidningar eftersom samtliga nyhetsmedier har gått från 

att vara hushållsbundna till att konsumeras utanför hushållet i allt större utsträckning. 

Inom medieforskningen har länge konstaterats att den tid vi lägger på 

medieanvändning är oförändrad – trots det ökade utbudet. En ansats till förklaring har 

framför allt stått att finna i att medieanvändning sägs vara förpassad till en viss tid och 

situation i vardagen. Även om antalet kanaler och dess utbud har mångfaldigats flera 

gånger om, har vi inte möjlighet att konsumera mer, eftersom tidsramarna är 

desamma – vi kan inte sluta jobba för att lyssna mer på radio eller upprepande gånger 

stå över middagen för Tv-tittande. Vi ägnar helt enkelt fler kanaler allt mindre tid 

(Bergström, 2005; Mediebarometern, 2007, 2008). Medieanvändning, inte minst 

nyhetsanvändning, har t.ex. inte sällan setts som rumsligt betingat (Lull, 1990) vilket i 

allt större utsträckning visat sig vara en grov förenkling – då det snarare visat sig att 

långt ifrån all nyhetskonsumtion sker i hemmet (Weibull, 1995). Samtidigt som 

möjligheten finns att konsumera nyheter vid fler tillfällen och via fler kanaler är det 

också tänkbart att de nya konsumtionstillfällena ersätter de gamla: vi skippar Tv-

nyheterna på kvällen, eftersom vi redan tagit del av nyhetssändningarna på bussen 

hem ifrån jobbet.  Därför är det intressant att ta reda på  hur stor del av de Tv-sända 

nyheterna som tittarna verkligen minns. Håller Tv-nyheterna på att tappa sin slagkraft 

och är till största delen en transportsträcka av bakgrundsljud till en film eller ett 

nöjesprogram? Är det huvudsakliga skälet för tittarna att ta del av nyheter för att få 

direkta upplysningar om omvärlden samt att stilla nyfikenhet och allmänt intresse 

eller är de kvällssända nyheterna vid en fast bestämd tidpunkt en transportsträcka och 

rutin som görs av slentrian i väntan på något annat? Enligt Tidningarnas 

Telegrambyrå (2009) bedömer forskare att hälften av USA:s dagstidningar kommer 

att vara borta inom tio år. Det kanske är så att de tv-sända nyhetsprogrammen står 

inför samma utrotning i samma takt som nya medier tar plats? 
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1.2 Syfte 
Syftet med den här studien är att ta reda på vad tittaren verkligen minns direkt efter en 

Tv-sänd nyhetssändning . Är det i huvudsak någon särskild typ av nyhet som 

gemensamt fångar tittarna, eller fastnar uppmärksamheten och avtrycket i det 

medvetna minnet vid något som i direkt anknytning är kopplat till programledaren 

och hennes utseende eller tonfall?   

 

1.3 Frågeställningar 
- Vad minns tittaren efter Tv-sänd nyhetssändning?  

- Vad är det som gemensamt fångar tittarens intresse? 

 

1.4 Avgränsningar  
Jag har valt att studera en nyhetssändning, Rapport huvudsändning 19.30 den 4 mars 

2011. Den begränsade tid som står till förfogande för studien har inte gjort det möjligt 

att studera flera nyhetssändningar. Många faktorer, till exempel etnicitet, intresse och 

tid avspeglar och avgör vad vi intresserar oss för och kommer ihåg från en 

nyhetssändning. Lika olika som vi är som människor, lika olika påverkas vi av 

bildformat, programledare, inslag, påor och speakertexter. Utifrån den personlighet vi 

besitter lägger vi olika värderingar i vad vi ser som viktigt, tilltalande eller nonsens, 

det vill säga att mottagare alltså är aktiva och tolkar budskap olika beroende på deras 

kulturella och sociala bakgrund (Falkheimer (2001).  

Med dessa variabler konstaterade är det av intresse att ta reda på om det finns något - 

och i sådana fall vad, som gemensamt fångar våra intressen och rör oss. Jag har valt 

att använda mig av en fokusgrupp bestående av 29 personer i åldrarna 22-69 år. En 

större fokusgrupp och fler analyserade nyhetssändningar hade gett ett mera exakt 

resultat i slutsatsen.  

 

1.5 Uppsatsens disposition  
Inledningsvis ger uppsatsen en översikt över vad som problematiseras, därefter följer 

en beskrivning av uppsatsens teoretiska utgångspunkter, nyhetsvärdering och 

mediepublikens behov. Efter detta ges en utförlig redogörelse av hur studien 
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genomförts. Avslutningsvis presenteras resultatet av studien ingående, samt analys av 

materialet. Uppsatsen sista del består av en diskussion om uppsatsens resultat och 

förslag på framtida forskning. Som bilagor bifogas den studerade nyhetssändningen, 

direkt citerad samt en kortare beskrivning av personerna i som ingick i fokusgruppen. 

För att ta reda på vad som påverkar tittaren och vad dem kommer ihåg efter en 

nyhetssändning har jag till en början gjort en del grundläggande litteraturstudier. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Sveriges Television 
Sveriges Television, Svt, började sända reguljärt 1956, då under namnet Radiotjänst 

därefter Sveriges Radio. Sveriges Radio delades upp i en för Sverige unik modell med 

fyra bolag från och med den 1 juli 1979, då Svt bildades och fick hand om 

televisionen. Svt:s kampanjslogan de senaste åren är "Fri television" 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Television) Sveriges Television har i uppdrag 

att garantera medborgarna ett brett utbud av program och tjänster via Tv (svt.se). 

Sveriges television är det företag som ansvarar för den produktionen och 

allmännyttiga, public service, utsändningen av television i Sverige och finansieras av 

en obligatorisk Tv- avgift. Utbudet ska präglas av demokratiska och humanistiska 

värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och vara tillgängligt för alla 

oavsett förutsättningar och bakgrund (svt.se) Verksamheten ska även vara oberoende, 

ha stark integritet och utövas självständigt i förhållande till staten och även till 

politiska, ekonomiska och andra intressen. 

 

2.2 Statistik över Svenska folkets Nyhetskonsumtion  

av de Tv-sända nyheterna 
Under en genomsnittlig dag 2010 såg 13,7 procent, det vill säga nästan 1,3 miljoner, 

av svenskarna på Rapports huvudsändning 19.30 (Källor: MMS). Andra 

riksnyhetsprogram når inte upp till dessa siffror. Aktuellts nyhetssändningar 18.00 

sågs i genomsnitt av 9,6 procent, respektive 8,6 procent 21.00 under samma år. TV4:s 

Nyheterna sågs av 7,4 klockan 19.00, respektive 7,5 procent 22.00. Under en 

genomsnittlig dag 2010 tittade den svenska TV-befolkningen 166 minuter, det vill 

säga två timmar och 45 minuter och av dem ägnas 53,5 minuter till SVT. Under 
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vardagar (måndag-torsdag) är den genomsnittliga tittartiden 154 min. , Största delen 

av den svenska befolkningen tittar på Tv mellan 19.00 och 21.00 (MMS årsrapport 

2010)  

 
 

 

2.3 Rapport 
"Berätta om viktiga saker på ett begripligt sätt"  

   Rapports målsättning (Svt.se) 

 

Rapport, Sveriges televisions nyhetsprogram, har funnits sedan i december 1969 och 

är ohotat Sveriges största sedan 1970-talet. Framgången tros berott på att programmet 

och dess redaktion uppfattades som förnyare av nyhetsjournalistiken i televisionen, 

detta genom fräckare bildbehandling, personligare tilltal och en mera respektlös 

hållning till makthavare och institutioner (svt.se).  Det nya med Rapport var att 

programmet inte bara skulle vara redovisande utan också kommenterande. Det 

Rapport som visas idag har inte så stora likheter med programmet så som det startade 

år 1969. Tekniskt sett har de skett en revolution och sändningstiden har ökad 

dramatiskt, från 20 minuter om dagen fem dagar i veckan till i princip dygnet-runt-

bevakning. Snabbheten i nyhetsförmedlingen är svindlande jämfört med för 35 år 
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sedan. Organisationen har utvecklats från att vara helt inriktad på intern konkurrens 

med Aktuellt till att fokusera på de externa konkurrenterna. Konkurrensen om tittarna 

har gått från att vara minimal under monopoltiden till att nu blivit stenhård. Rapport 

sänds nattetid varje halvtimme i kanalen SVT 24 samt i Gomorron Sverige. Dessutom 

sänds det under vardagarna, 12.00, 16.00 19.30 samt ytterligare en sändning senare på 

kvällen. Sedan 2008 sänds Rapport även hela tiden på svt.se/rapport.  

 

3 Teoretiska Utgångspunkter och tidigare forskning 
I den här delen presenteras den teori som hjälper till att formulera slutsatser i syfte att 

besvara problemställningen. 

 

3.1 Vad är en nyhet? 
Nyhetsjournalistik är en speciell form av journalistik, som inte minst gör sig utmärkt 

av sin dagsaktualitet. Den går snabbt att framställa och ska gå ännu snabbare att 

konsumera. I varje sekund skapas nyheter världen över och för varje nyhet som når 

våra vardagsrum har miljontals sållats bort.  Den amerikanska forskaren Walter 

Lippman var en av de första att försöka göra en definition av nyhetsbegreppet. Han 

beskrev att nyhetsvärderingskriterier för en journalist var att väcka intresse hos 

tittaren vilket uppfylldes genom att väcka känslor samt erbjuda möjlighet till 

identifikation. Lippman menade att det som i första hand påverkade en värdering var 

nyhetsmannens föreställning om konsumentens reaktion. Tidsfaktorn spelade roll på 

så sätt att redaktionen av konkurrensskäl föredrar så färska nyheter som möjligt. 

Kommunikationsforskaren Henk Prakke hade en mer generell bild av vad som 

skapade en bra nyhet. Han har försökt sammanfatta de tre faktorerna tid, kultur och 

rum vilka han anser har stor påverkan på olika nivåer i nyhetsströmmen. Han menar 

att ju längre bort i något av dessa rum en händelse inträffar, desto mindre är 

sannolikheten att det blir en nyhet. Han beskriver att en nyhet är något som är nytt, 

som inte sedan tidigare är känt och något som har betydelse för framtiden. En nyhet är 

något som ligger nära tittaren i tid, rum och kultur och ju fler människor nyheten 

angår, och ju fler människor som påverkas av den desto mer relevant och viktig är den 

(DN.se).   Man säger att nyhetsmedierna framförallt koncentrerar sig på: 

• Personer. Det kan handla om företagsledare, politiker, kända 

myndighetspersoner, filmstjärnor och andra kändisar. Dessa personer värderas 
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antingen som intressanta i sig själva eller så får de bli företrädare för en viss 

åsikt, viss grupp av personer eller en viss intressefråga som nyhetsmedierna 

fokuserar på. Värderingen grundar sig på att en person är lättare att förstå än 

alla dem som personen är representant för. Då man ser personen framför sig 

har man också lättare att identifiera sig med honom eller henne, vilket i sin tur 

skapar engagemang. 

 

• Dramatiska händelseförlopp. Exempel på det kan vara en olycka, attentat, 

krig, något oväntat som inträffat. Men också något som hade kunnat inträffa, 

som till exempel en olycka eller annan tragedi.  

 

• Konfrontationer mellan olika parter. Det kan till exempel handla om en 

facklig strid, om högre löner mellan arbetsgivare och arbetstagare, en politisk 

tvekamp för att bli president eller två kändisar som smutskastar varandra 

genom media och så vidare.  

Men det är ju inte bara så att en händelse är intressant bara för att den innehåller en 

känd person, något dramatiskt som har hänt eller en konfrontation. Det som spelar in 

för vad läsaren tycker är intressant går att sammanfatta som principerna om närhet. 

Principerna om närhet säger att en händelse är mer intressant för respondenterna om 

den ligger nära i tiden, rummet och deras egen livssituation Det finns gott om teorier 

om hur massmedier resonerar kring nyhetsvärdering. En känd modell är Henk 

Prakkes modell som bland annat finns beskriven i Stig Hadenius bok Massmedier.  
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Det som styr vad vi uppfattar som en nyhet handlar alltså om hur nära händelsen 

ligger i tiden, hur vi identifierar oss med den och hur nära oss den utspelas i rummet.  

En nyhetsredaktion måste många gånger väga en dramatisk händelse i ett annat land 

mot mindre dramatiska i Sverige eller i de städer där nyheterna sänds.  Händelsens 

nyhetsvärde påverkas av var i schemat, nyhetsordningen, redaktionen placerar den.  

Ju längre bort ifrån läsaren något placeras desto mindre blir dess nyhetsvärde.  

 

3.2 Uses and Gratifications 
En tänkvärd och i hög grad relevant teori i det här sammanhanget är Uses and 

Gratifications-teorin, som på svenska ofta översätts till användarteorin. Teorin i sig är 

intressant då den kan ge en vägvisning för vilken tillfredsställelse tittarna kan uppnå 

genom att ta del av just tv-sända nyheter. Detta då grunden för teorin är att människor 

har en rad olika behov som de försöker tillfredsställa genom att konsumera medier.  

Teorin utvecklades på 1970-talet av Katz, Gurevitch and Hass för att förklara nyttan 

och funktionen av media för individer, grupper och samhället i allmänhet 

(Universiteit Twente 2004). De olika behov det handlar om kan vara att få struktur, att 

kommunicera, att lära sig i en social kontext, nöje eller avslappning eller att för att få 

information. Olika former av media tillfredsställer olika behov. Exempel på dessa 

behov är (Katz et al 1973-74): 

 

• Övervakning innebär att användaren informerar sig om sin omvärld. 

• Identifikation innebär att användaren söker förebilder som kan bekräfta användarens 

beteende.  

• Integrering och social interaktion handlar om att få en känsla av tillhörighet, dels 

genom att jämföra sig med personerna på tv, dels genom att diskutera med vänner 

och kollegor. 

• Avledning kan innebära att användaren flyr från verkligheten eller att den belönar 

sig genom att underhållas. 

 

Livaditi et al (2002) för fram en del kritik mot teorin. Bland annat anser de att 

publikens aktivitet ofta överskattas. De anser att publikens val snarare beror på vana 

än på aktiva val. Enligt Livaditi (2002) kan användandet av media vara ritualiserat 

eller instrumentellt. Det ritualiserade användandet riktar in sig på underhållning, 
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social interaktion, identifikation och avledning. Det instrumentella användandet 

fokuserar snarare på behov av information. Om man utgår från ”uses and 

gratification” -teorin är användarna aktiva och målinriktade. De väljer medieform och 

sändare och de olika medieformerna är tvungna att tävla med varandra för att 

tillfredsställa användarens behov. Användarna bestämmer när och var de ska titta eller 

inte titta. Det är viktigt att fundera över vad som ursprungligen lockar användaren och 

vad som får dem att stanna kvar. Falkheimer (2001) beskriver att forskningen i hur 

mediernas effekter på mottagarsidan ter sig, har växlat med åren. Den första fasen 

benämns som effektforskningen och var en process på 1940- och 50-talet vilken 

betraktades som ganska enkelriktad mellan sändare och mottagare där den största 

vikten lades vid statistiska mätningar. Vid nästa fas, användningsforskningen, lade 

forskarna stor tonvikt vid mottagarens behov och förväntningar, där uses and 

gratifications är det tydligaste exemplet. Denna skola lade vikt vid individuella och 

psykologiska aspekter på medieanvändningen. Även kultivationsforskning är en 

användningsteori som betonade mediernas sociologiska aspekter. Den tredje fasen 

inom mottagarforskningen är kulturteoretisk och konstruktivistisk, där forskaren 

använder nya metoder för att förstå vad som händer i mötet människor och medier. 

Cultural studies är en välkänd inriktning här, där tonvikt ligger i hur olika grupper och 

kulturer tolkar och tar emot medieinnehållet i lokala miljöer. Forskarna studerar 

mottagaren så nära det går genom djupintervjuer och observationer. En annan tendens 

är genusforskning, den sociala konstruktionen av kvinnligt och manligt, som är en 

inriktning i denna tredje fas menar Falkheimer (2001, s 165), men en medie- och 

kommunikationsvetare bör ha med sig tre centrala utgångspunkter: 

 

• Mediekommunikation fungerar mer förstärkande än förändrande. 

 

• Mottagare är aktiva och tolkar budskap olika beroende på deras kulturella och 

sociala bakgrund. 

 

• Effekterna av mediekommunikation är komplexa, komplicerade och kan inte 

betraktas som följder av en enkelriktad direkt process (Falkheimer 2001, s 164). 

 

Medieanvändaren ses här som en aktiv deltagare som använder media utifrån syftet 

att uppfylla vissa behov, som i sin tur påverkas av sociala och psykologiska 
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omständigheter. Huvudfrågan är varför och i vilket syfte människor använder medier. 

Teorin har dock fått ta emot kritik då den anses vara alltför individualistisk och har en 

övertro till mottagarens makt. Fiske (2004) beskriver också uses and gratification 

teorin, eller även kallad den empiriska användningsmodellen, som att publiken har en 

komplicerad uppsättning behov som de försöker tillfredsställa i massmedier. Dessa 

personliga drifter tillfredsställs med sociala relationer. Ett exempel är en studie av tv-

publiken som McQuail, Blumer och Brown genomförde. I deras studie av tv-publiken 

fann de bland annat att det fanns grupper av ”liknande användningar” som personer 

hade av frågesportprogram. Större delen av publiken använde denna sorts program för 

att få huvudsakligen fyra belöningar: självkänsla, social samverkan, spänning och 

utbildning. När dem fortsatte med undersökningen upptäckte de att de flesta av de 

som ”använde” frågesportprogram för att få självkänsla bodde i kommunala bostäder 

och tillhörde arbetarklassen. Fiske menar att de använde mediet för att ge sig själva en 

personlig status som deras sociala liv inte gav dem. Han menar att detta är ett tydligt 

exempel på den kompenserande användningen av medier för att tillfredsställa behov 

som det övriga sociala livet lämnar otillfredsställda (Fiske, 1998, s. 200). De som 

använde programmen som en bas för social samverkan var knappast överraskande 

oerhört sällskapliga personer som uppgav att de hade ett stort antal bekanta. De 

använde medier för att få samtalsämnen och här kompletterar medier andra källor till 

tillfredsställande av behov. Belöningen spänning rapporterades oftast av tittare ur 

arbetarklassen som inte var särskilt sällskapliga, och även här tycks ett 

kompenserande motiv vara en funktion. De som rapporterade belöningen utbildning 

som den främsta tillfredsställelsen var människor som hade lämnat skolan tidigt och 

därför hade lägst erfarenhet av utbildning. De förutsättningar som detta synsätt är 

baserat på är: 

 

• Publiken är aktiv. Den är ingen passiv mottagare av något mediemeddelande. Den 

väljer ut och använder programmets innehåll. 

 

• Medlemmar av publiken väljer fritt bland medier och program som han/hon bäst kan 

använda för att tillfredsställa sina behov. Medieproducenten kanske inte är medveten 

om hur hans program kan användas, och olika publikmedlemmar kan använda samma 

program för att tillfredsställa olika behov. 
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• Medier är inte den enda källan till tillfredsställelse. Att utöva idrott, shoppa och åka 

på semester används alla på samma sätt som medier används. 

 

• Värdeomdömen om massmedias kulturella signifikans måste avfärdas. Det är enligt 

Fiske irrelevant att säga att en viss tv-serie är ”skräp” för om den tillfredsställer sju 

miljoner människors behov är den användbar (Fiske, 1998, s. 205). 

 

3.3 Cultural Studies 
I boken What is cultural studies (J. Storey 1996) ges i ett antal artiklar skrivna av 

olika forskare inom området en överblick av forskningsområdets framväxt. Cultural 

studies är ett relativt utbrett forskningsområde dit forskare från flera skilda 

forskningsområden har kommit att tillkännage sig. Såväl inom litteraturvetenskap, 

sociologi, historia som inom medievetenskap har forskning skett under etiketten 

cultural studies. Begreppet ”kultur” ges här en vidare begreppsförklaring än den 

sedvanliga, som innebar estetisk, intellektuell och andlig utveckling. Kultur ses 

istället som ”ett särskilt sätt att leva, hos ett folk, under en tidsperiod eller hos en 

grupp” (R. Williams, J. Storey m.fl. 1996). Därmed inkluderas även populärkultur i 

de fenomen som studeras. Marxistisk teori om bl.a. klasskamp ligger till grund för 

mycket av cultural studies, och på senare år har även feminism, genus och etnicitet 

kommit att utgöra fokus för dess forskning. Marxistisk teori är utgångspunkten för två 

grundläggande tankar hos cultural studies. Den första är att för att förstå meningen 

med en viss kultur eller kulturyttring, måste vi analysera den i förhållande till den 

sociala strukturen och de historiska omständigheterna. Kultur och historia går i 

varandra och påverkar varandra. För det andra antar cultural studies att resurser och 

makt är ojämnt fördelade bland olika grupper det industriella samhället. Ett av de 

ledande forskningsinstituten inom cultural studies har varit the Centre for 

Contemporary Cultural Studies vid universitetet i Birmingham, England, där sådan 

forskning påbörjades under 1960- och 70-talen och där Stuart Hall troligen är en av de 

mest kända forskarna. Richard Johnson (J. Storey m.fl. 1996) definierar tre 

huvudmodeller för hur cultural studies kan läggas upp; produktionsbaserade studier, 

textbaserade studier eller studier av levda kulturer. Produktionsbaserade studier 

innebär att man studerar under vilka förhållanden massmedias produkter skapas och 

vilka krafter som påverkar inriktning och innehåll. Textbaserade studier innebär 
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läsning och tolkning av texter av olika slag (text har här en vid definition och innebär 

inte endast tryckt text i traditionell mening). Studier av levda kulturer har sitt 

ursprung i antropologiska metoder, där man studerar en viss grupp eller subkultur och 

deras vardagliga liv. Johnson menar vidare att de bäst genomförda kulturstudierna 

söker svar på två huvudfrågeställningar: Varför blir vissa kulturella yttringar populära 

och hur används de, samt vilka effekter får detta? (J. Storey m.fl. 1996). Vidare har 

man inom cultural studies använt sig av diskursanalys för att undersöka hur medias 

budskap presenteras och tas emot av olika grupper bland mottagarna (Fiske i J. Storey 

1996). 

 

3.4 Nyhetsankaret och retorikens betydelse 
”Det viktigaste är att man är påläst, koncentrerad och vill berätta något” 

    Unni Jerndahl 

 

Nyhetsankaret är kanalens ansikte utåt. Varje dag levererar dem hela redaktionens 

gemensamma ansträngningar rakt in i våra vardagsrum. Det är viktigt att 

nyhetsankaret är påläst och kunnig. Att han eller hon är koncentrerad och vill berätta 

något för tittarna, men det är också viktigt hur denne ser ut (U. Jerndahl, Aftonbladet 

2002).  Nyhetsankaret måste vara tydlig och klar och ha en förmåga att enkelt 

beskriva komplicerade händelseförlopp (B. Magnusson, Aftonbladet 2002) Olika 

miner ger tittaren olika signaler om hur nyheten ska tolkas. Ett leende, en rynkad 

panna, en säregen blick eller ett tonfall ger tittaren ledtrådar om vad som är okej att 

tycka och tänka. En sorglig nyhet förmedlas ofta med allvar och empati medan en 

glad nyhet läses med varm röst och ett litet leende i mungipan. Aristoteles (300-talet 

f.Kr.) var den som strukturerade och skrev ner det vi i dag kallar den klassiska 

retoriken. Enligt Aristoteles innehåller det goda talet etos, logos och patos: 

 

• Etos – skapa förtroende; publiken ska lita på dig. 

• Logos – fakta och logik som talar till publikens förnuft. 

• Patos – skapa känslomässiga reaktioner hos publiken 

Den logiska (logos) argumentationen är basen för det övertygande talet och en av de 

största uppgifter som ett nyhetsankare har, bortsett från att informera, är att övertyga. 
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Det handlar om att med trovärdighet och övertygelse framföra nyheten som en 

verklighet och sanning. I en logisk argumentation pekar talaren, i det här fallet 

nyhetsankaret, på rationella grunder för att ett beslut ger god ekonomi, effektivitet, 

säkerhet och så vidare.  En annan strategi är att övertyga genom emotionell 

argumentation (pathos), d v s genom att uppväcka känslor hos tittaren, känslor såsom: 

fruktan, hopp, medlidande, glädje och stolthet. Den tredje metoden består i att 

övertyga genom karaktär (ethos). Det innebär att talaren, nyhetsankaret, själv framstår 

som en övertygande person. Behovet av retorik uppkom i det demokratiska Grekland, 

där varje man skulle föra sin egen talan och övertyga andra om sin ståndpunkt. Det 

talade ordet vägde då mycket tyngre än det skrivna ordet. Retorikens premiss är att 

man har något att säga. Den som vill övertyga kan använda tre strategier. En strategi 

går ut på att övertyga genom logisk argumentation (logos), genom att bevisa att en sak 

förhåller sig på ett visst sätt.  

 

Det retoriska talet delas in i fem delar:  

• Inventio – Att finna. Talaren samlar stoff och i synnerhet argument pro et 

contra, ”argument för och emot”.  

• Dispositio – Att planera. Talaren bestämmer vad talets olika delar ska 

innehålla.  

• Elocutio – Att utsäga, att formulera. Talaren fyller dispositionen med innehåll 

och finner de rätta orden. Man skriver helt enkelt klart talet.  

• Memoria – Att minnas. Man lär sig talet.  

• Actio – Att framföra, att agera. Talaren försöker på effektivast möjliga sätt att 

hålla talet inför publik med tydlig röstbehandling och med genomtänkt bruk av 

gester och mimik (wikipedia.se) 

3.5 Mimik 
Nyhetsuppläsarna dramatiserar sina nyheter med tonfall och mimik, och skapar på så 

sätt kontakt med tittaren. Mimik (ytterst av grek. mimos) är konsten att genom 

minspel och gester uttrycksfullt avspegla olika själstillstånd, tankar, begär och 

känslor. Mimiken, är ett av de viktigaste medlen för dramatisk framställning. 

Mimiken är viktig vid ett framförande för att skapa ett starkt ethos samt öka förmågan 

att väcka pathos. Minspelets betydelse är relativt underutforskad, men studier i 
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kognitiv och social psykologi har på senare tid visat på dess centrala roll. Redan 

Darwin pratade om människans omedvetna och medvetna sätt att kommunicera via 

ansiktsuttryck. Mänsklig mimik är mestadels genetisk och reflexartad. Det visar 

studier som gjorts på människor som är medfött blinda, men ändå visar samma 

ansiktsuttryck vid vrede, sorg, glädje osv. som seende människor. Detta till trots går 

det att träna upp sin förmåga att kommunicera med mimik. Vissa ansiktsmuskler går 

att träna, men långt ifrån alla. Ögonmuskeln orbicularis oculi aktiveras endast då vi 

upplever glädje. Man kan le med munnen, men ler inte ögonen är det lätt att uppfattas 

som falsk eller mindre trovärdig. Det går inte att styra orbicularis oculi men man kan 

åstadkomma en automatisk styrning av den om man tänker på något som anmanar till 

lycka eller glädje. Ansiktets minspel fångar människans visuella uppmärksamhet och 

alla små detaljer är mycket betydelsebärande. Ögonbrynen spelar den mest centrala 

rollen, sedan följer munnen och därefter även ögonens blickriktning och ögonform. 

Forskare menar att avläsningen av minspelet sker oftast automatiskt och instinktivt 

(William J) Människan verkar ha en genetisk förmåga att allra snabbast avläsa 

hotfulla uttryck. Om en människa exempelvis ler men samtidigt rynkar på 

ögonbrynen, tyder det på hot och fara. 

 

4 Vetenskapligt arbete 
Att arbeta vetenskapligt innebär att söka ny kunskap och som mål kunna beskriva, 

förklara och tolka omvärlden, att praktiskt arbeta med den faktiska verkligheten. 

Följaktligen kan ett vetenskapligt arbete beskrivas som ett projekt för att beskriva 

världen, och för att försöka förstå hur den fungerar. Vilken teori och metod som är 

bruklig att applicera i jakten på ny kunskap växlar, men kraven på vetenskaplighet är 

alltid desamma (Olsson och Sörensen, 2004). Några absoluta sanningar finns inte, 

men den som vill ifrågasätta andras sanningar, måste komma med argument som är 

hämtade ut forskningens verktygslåda (Ekengren & Hinnfors,2006). Det är då 

kunskapsutveckling blir ett faktum. Att forska inom ett ämne handlar om att göra val 

och avgränsningar som läggs till grund för ett adekvat resultat. Ett vetenskapligt 

arbete ska vara transparent vilket betyder att forskaren ska visa upp hur hon har 

arbetat och hur hon har kommit fram till sina slutsatser. 

 

4.1 Vetenskap - ett förhållningssätt  



	  
	  

	   18	  

Att söka efter vetenskap är inte bara en arbetsmetod, utan också ett sätt att förhålla sig 

till världen och den kunskap man kan få om omvärlden. Det vetenskapliga 

förhållningssättet bygger på följande principer(http://historia2.se/): 

• Världen är begriplig, och kunskapen om den kan uttryckas av människor. 

Vetenskapen bygger på en tro på att världen är i grunden ordnad och därmed 

begriplig för det mänskliga förståndet. Att världen är begriplig betyder att 

kunskapen om den kan uttryckas av människor genom språk och matematik. 

Vetenskaplig kunskap måste kunna uttryckas i något språk, annars är det inte 

kunskap. 

 

•  Kunskap är principiellt tillgänglig för alla människor. Vetenskapen motsätter 

sig alla idéer om hemlig eller förbjuden kunskap, eller kunskap som bara är till 

för vissa människor. För att något ska vara vetenskaplig kunskap måste det 

vara möjligt för alla människor att ta till sig kunskapen. I praktiken finns dock 

en del praktiska begränsningar av denna tanke, eftersom det ofta krävs många 

års studier för att sätta sig in i exempelvis avancerad teoretisk fysik. 

• Kunskap är föränderlig. Vetenskaplig kunskap är inte något för alltid givet, 

fast och permanent, utan förändras med tiden. Forskare måste vara beredda på 

att den kunskap de har kan motbevisas av ny information. Det hände t ex med 

den klassiska fysiken, som började byggas upp av Newton på 1600-talet. 

Många av de föreställningar den byggde på visade sig vara oriktiga i början av 

1900-talet. Detta visades av flera forskare. Den mest berömda är Einstein med 

relativitetsteorin. 

4.2 Metod 
Metod kan definieras som en samling regler som används på vägen till ett mål. Det 

tillvägagångssätt som används i strävan nå relevanta resultat i förhållande till 

problemformulering. I valet av metod har forskaren alltid flera punkter att ta hänsyn 

till (Kvale 2010). Metoden innebär att ett sätt att rapportera resultat från observationer 

så att deras tillförlitlighet kan värderas. Metoden definieras främst genom krav för 

godkännande i vetenskapliga tidskrifter. Jag har valt att använda mig av en 

fokusgrupp som vetenskaplig metod för att samla in data. Denna modell är en 

kvalitativ metod, där jag undersöker en social verklighet (Bryman 2002)  
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4.3 Undersökningens genomförande 
Undersökningen genomfördes under mars 2011 genom att jag använde mig av en 

Fokusgrupp som undersökningsmetod. Den gick till så att 29 personer fick ta del av 

en, av mig vald, nyhetssändning. Rapport huvudsändning 19.30. Personerna fick titta 

på nyheterna så som dem vanligtvis tar del av dem, utan att förklara vad det skulle 

leda till., allt för att inte påverka gruppen att iaktta nyheterna på ett mer koncentrerat 

sätt än vanligtvis. Med anledning av detta befann sig samtliga i sina hemmiljöer, och 

därmed också olika mycket påverkade av eventuella störningar i omgivningen. 

Alternativet hade varit att spela in en nyhetssändning som jag hade spelat upp inför 

hela fokusgruppen och därefter hållit intervju med alla samlade. Jag gjorde 

bedömningen att en sådan metod skulle förvränga den del av verklighetsbild som jag 

eftersöker. Jag ville att min fokusgrupp skulle ta del av nyheterna så som dem 

vanligtvis gör, i sina rätta miljöer. Fokusgruppens åldersfördelning är strategiskt vald 

för att få en spridning över generationer. Nedan följer ett diagram som visar på hur 

åldersfördelningen sett ut. 

 

 
 

Eftersom att jag ville att alla skulle se samma nyhetssändning blev alltså valet 

ofrivilligt för undersökningsgrupp och innehållet i nyhetssändningen därmed också 

olika intressant för de olika personerna beroende på deras intressen. En timme efter 

nyhetssändningen började jag ringa upp de olika målgrupperna som bestod av 1-2 

personer och bad dem svara på några frågor. Alla fick samma frågor.  Med anledning 
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av att jag inte kunde intervjua alla i fokusgruppen samtidigt, blev det olika lång tid 

efter nyhetssändningen som svaren inhämtades. Då jag intervjuat varje person var för 

sig, finns det risk för att den person jag skulle intervjua därefter kan ha hört frågorna 

och därmed uppdaterats om vad personen innan svarade, vilket i sådana fall kan ha 

fungerat som en mindre repetition av innehållet. Den sista intervjun avslutades strax 

efter 22.30 samma kväll. Detta är alltså inte en helhetsbild av verkligheten, utan bara 

en rad personliga reflektioner från ett antal människor. Intervjuerna spelades in och 

har använts enbart i syfte för denna studie. Intervjuerna har kompletterats med enstaka 

observationer som var intressanta för undersökningen som ger en bild av den kultur 

som deltagarna befinner sig i (Bryman 2002).  

 

4.4 Urval och Material 
Mitt urval av intervjupersoner kan sägas vara gjort utifrån ett bekvämlighetsurval 

(Bryman 2002, s 114) då jag valt att använda mig av personer som finns i min närhet, 

sådana som jag på olika sätt är mer eller mindre bekanta med. Samtliga bor i samma 

stad som jag själv, vilket i sin tur kan ha påverkat intresset för nyheter inom det 

geografiska området. Urvalet av undersökningspersoner har alltså inte skett 

slumpmässigt. Anledningen till att jag valde just dessa personer är att jag vet att dem 

på olika sätt och med olika engagemang tar del av nyheterna i stort sett varje kväll. 

Fokusgruppen består av totalt 29 personer, fördelat på 13 män och 16 kvinnor. 

Strategiskt har jag valt ut personer i åldrarna 22 till 69 år för att få en någorlunda jämn 

spridning. Genom att efter nyhetssändningen intervjua samtliga personer har jag 

kunnat samla in relevant material som i sammanställningen visar på tydliga tendenser 

och ger mig svaret på min frågeställning.  

 

4.5 Materialbearbetning 
För att kunna utkristallisera ett mönster och en struktur i intervjuresultaten och 

därmed göra dem mer överblickbara, valde jag att utforma ett protokoll, där varje 

respondents svar sammanfattades och där belysande citat skrevs ner. Inspirationen för 

protokollet kommer från Metodpraktikan. För att det skulle bli lätt att jämföra svaren 

mellan de olika respondenterna förde jag in en fråga i taget i protokollet istället för att 

ta varje respondent för sig. När protokollet var sammanställt färgkodade jag svaren 

med olika färger utefter mina tre teman. Därefter kunde jag enkelt dela upp svaren 
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efter färg, eller dvs. efter tema. Jag har medvetet valt att använda mig av många citat i 

resultatavsnittet då jag anser att det fyller en viktig funktion. Jag tycker att det är 

relevant att redovisa vad flera av respondenterna har sagt, antingen för att visa på 

skillnader eller på likheter. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet  
Målet med studien är att uppnå validitet, det vill säga trovärdighet, då validiteten 

innebär en giltighet (även bekräftelsebarhet enl. Östbye). I denna studie anser jag att 

validiteten håller en hög nivå, då insamlad data och information är relevant och 

analysen väl utförd till förhållande mot problemformuleringen.  

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet (även trovärdighet enl. Östbye) och gäller 

kvalitet i insamling, bearbetning och analys av data. Reliabiliteten är hög om en annan 

undersökare kan komma fram till samma resultat genom att använda samma 

angreppssätt. De olika mätfel som en undersökning kan innehålla medför att 

reliabiliteten försvagas, exempelvis kan mätfel orsakas av mätinstrumentet, 

mätmetoden och respondenten (Halvorsen, 1992). Att dra den bestämda slutsatsen, att 

hävda att mitt resultat gäller för hela den svenska befolkningen är inte försvarbart. 

Men att hävda att mitt resultat är tillförlitligt utifrån den materialinsamling och analys 

jag gjort, är pålitligt. Intervjuerna har utförts under inspelning och därefter noga och 

systematiskt analyserats. Det begränsade antal personer som deltagit i undersökningen 

har också medfört att enbart ett fåtal personer representerar respektive åldersklass. 

Varpå det till exempel bara är en person som representerar åldersklassen 26-29 år. 

Tydligt visar studien på tendenser och fenomen i samhället som kan ge en tydlig 

anvisning och ledtråd i vilken utsträckning tittaren påverkas av nyheterna. Och 

därigenom tillför studien ett värde (Bryman 2002). Att skapa kunskap är belagt med 

vetenskapliga krav på transparens, validitet, reliabilitet. reproducerbarhet, kausalitet 

och i botten en grundläggande förståelse för styrkorna och svagheterna hos den valda 

metoden (Esaiasson m.fl. 2007) 

 

5 Analys 
Att analysera innebär att tolka den information som kommit fram genom intervjuer 

och genom att koppla teorier till det analyserade materialet kan problemställningen 
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besvaras (Thomsson, 2002). Att sedan använda ett empirinära förhållningssätt, 

exemplifierar citat, innehåll i de teman som fastställts. Genomgående kopplas även 

materialet till uppsatsens teoretiska utgångspunkter för att kunna förklara och 

diskutera empirin. Analysen är uppdelad i fyra delar, direkt uppdelad efter de frågor 

som ställts genom den kvalitativa intervjudelen. Den första delen, Det svikande 

minnet, belyser hur stor del av nyhetssändningen tittarna verkligen kommer ihåg, sett 

till de inslag och telegram som presenterats. Den andra delen, Det spridda och 

gemensamma intresset, analyserar om det finns någon gemensam nämnare i vilket 

intresse informanterna har för de olika nyheterna under nyhetssändningen. I den tredje 

delen broderade blommor och microugnspip, presenterar jag hur de olika miljöerna 

kan ha påverkade informanterna. I den fjärde delen har jag utgått från McQuails 

kategorigrupperingar för att analysera vilka belöningar informanterna i fokusgruppen 

kan tänkas uppnått genom att se nyheterna. 

 

Huvudnyheterna var något om Lisbeth Åkerman först av allt läste upp som korta 

rubriker med bildstöd: 

• Strider i flera städer i Libyen, våra utsända möter 

flyktingströmmar. 

• Den svenska kronan får svenskarna att handla sprit i Tyskland.  

• I Kina skenar matpriserna 

• Vinterns snö och is –en kostsam historia för fastighetsägarna. 

 

Nyhetssändningens upplägg, schema, var enligt följande: 

• Hårda strider i Libyen 

• Libyens halverade produktion av olja 

• Demonstrationer i arabvärlden, Irak och Jemen 

• Ny regeringsbildare i Egypten.  

• Ökade svenska importer av alkohol från Danmark 

• Barn och unga placerade på institutioner utsätts för kränkningar 

• Tre män misstänkta för mordbrand frias av Hovrätten 

• Man åtalas för jakt och fångst av 13000 fåglar 

• Filmande djuraktivister ställs inför rätta 

• Skimningshärva i Sundsvall 
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• Utbyte mellan Kenya och Sverige för lönsammare jordbruk 

• Nytt påskupprop i Kyrkan 

• Skenande matpriser i Kina 

• Kostsamt för fastighetsägare 

• Auktion av mobilnätet 4G avslutad 

• Minskad arbetslöshet i USA   

• Uteblivna bonusar för BP-chefer 

• Skådespelaren Lasse Hallström avliden 

• Sverige silver i VM i skidor 

 

Som bilaga till denna uppsats finns nyhetssändningen, direkt citerad. 

Med ’informanter’ syftar jag i analysen bara på publikinformanterna. Benämningen 

’flera’ innebär fler än tolv, och ’vissa’ eller ’några’ innebär färre än tolv.  

 

Vad jag menar med att intervjupersonerna minns en nyhet är att dem har kunnat sätta 

en egen rubrik på nyheten vilket därmed har gjort dem möjliga att för mig räkna. Hur 

många detaljer och hur riktiga dessa var i förhållande till den verkliga nyheten 

framgår inte av studien.  Avslutningsvis för jag en diskussion över vad jag anser ha 

varit det mest intressanta i analysen och här ger jag även förslag på nya 

frågeställningar och framtida forskning.   

 

5.1 Det svikande minnet 
Frågeställning: Vilka nyheter innehöll nyhetssändningen?  
Inledningsvis ville jag ta reda på vad informanterna konkret kunde komma ihåg från 

en nyhetssändning, sett till antalet inslag och telegram. Totalt innehöll 

nyhetssändningen i sin helhet 19 olika nyheter.  Svaren har i uteslutande fall inneburit 

att någon del, i flera fall mer än hälften av de presenterade nyheterna fallit ur minnet. 

Det visade sig att nästan alla, 27 personer kunde komma ihåg förstanyheten som 

nyhetsrubrik i sig men antalet detaljer kring den var i högsta grad vitt spridda. ”Det 

var någonting om Libyen och att många är döda”, som P22 beskrev det. P12 mindes 

många detaljer kring striderna i Libyen och kunde återge både namn och citat från de 

intervjuade i inslagen ”folk saknar tak över huvudet, hygienartiklar och sanitär 

utrustning” (P15). ”Människor flyr i tusental från Libyen in i Tunisien. Myndigheter 
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och hjälporganisationer klarar inte av att evakuera alla”(P25). Just den delen av 

nyheten, i det här fallet programledarens påa, visade det sig att flera personer kom 

ihåg, 16 personer för att vara precis, hade lagt Lisbeth Åkermans ord på minnet. 

Anledningen till att dem kunde minnas just dessa ord, säger flera är att hon lutat sig 

fram och med betonande röst förmedlade allvaret, ”Lisbeth har en förmåga att med 

rösten belysa när det är dags att lyssna” ”Lisbeth krånglar inte till det”, här kan man 

dra parallellen inte minst till Rapports grundidé om att förmedla nyheter på ett 

begripligt och lätthanterligt sätt (SVT:se), vilket tyder på att dem till väsentlig del 

lyckas med sin idé om att göra nyhetsförmedlingen fattbar.  18 informanter kunde 

minnas alla fyra huvudnyheter som programledaren presenterade i början av 

programmet. De övriga 11 informanterna kunde minnas mellan en och tre 

huvudnyheter.  22 informanter kunde komma ihåg den sista nyheten ”Sveriges förlust 

mot Norge i skid-VM, det går ju bara inte att glömma en sådan nyhet”, som P14 

beskrev det.  ”Jag brukar oftast se till att åtminstone höra kvällens huvudrubriker, så 

att jag vet om det är någonting som angår mig, då vet jag liksom om jag ska titta 

vidare” (P24). Det här går att koppla till Glen och Hallin (2003) som benämner 

kulturgeografins rumsliga indelning. där kan det lokala beskrivas som en plats som 

det går att dra en gräns runt, till exempel Luleå eller Sverige. Det lokala kan också 

beskrivas som något som ligger nära, inte bara geografiskt sätt, utan också en 

känslomässig- eller mental närhet. Detta menar även Walter Lippman (2003) i sin 

teori om nyhetsvärdering.  Allt vartefter nyheterna rullar på tycks informanternas 

intresse att svalna och koncentrationen med den. Den nyhet som flest informanter 

kom ihåg, bortsett från förstanyheten, var att oljepriset aldrig har legat så högt och att 

bensinpriserna därmed stigit och kommer att fortsätta stiga. 26 informanter kom ihåg 

nyheten som handlade om just detta. Att matpriserna i Kina stiger var något som tycks 

vara en nyhet som föll i glömska och oberördhet, bara några få kunde komma ihåg 

detta. ”Han den där skådespelaren, komikern, är död”, att Lasse Hallström avlidit 

kunde några komma ihåg, men det var ungefär hälften av dem som inte mindes hans 

namn.  Sedan fanns det nyheter som ingen kom ihåg, däribland att djurrättsaktivister 

ställs inför rätta och att auktionen om 4G nätet. Nyheten om att utbyte mellan bönder i 

Kenya och Sverige ska ge lönsammare jordbruk var det bara en person som kom ihåg.  

De nyheter som presenterades som telegram eller som korta nyheter med bildstöd, var 

det få personer som kunde komma ihåg. En faktor som denna studie inte hanterar är 

hur människans minne är konstruerat, sett till korttids- och närtidsminne. Det skulle 
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vara intressant att förstå hur  mycket som informanterna skulle minnas, beroende på 

vilka olika tidsintervall intervjuerna skulle ske efter. 

 

 

5.2 Det spridda och gemensamma intresset 
Frågeställning: Var det någonting, och i sådana fall vad, som fångade ditt 

intresse extra mycket? 
 

18 personer svarade på den här frågan att nyheten om oljepriset var intressant och här 

valde informanterna att lyssna extra uppmärksamt för att se om det fanns någonting 

som direkt kunde påverka dem själva. ”Bensinpriset är redan alldeles för högt, och jag 

tänkte att om det höjs ytterligare kommer jag inte ens att ha råd att köra till jobbet” 

berättade P5 och P6 ”det börjar helt klart bli dags att se över bil transportmedel”, ”Jag 

ställer nog av bilen ett tag, och köper busskort istället, nu är det inte försvarbart att 

köra bil längre”(P19). Att informanterna kom ihåg just den här nyheten kan ses som 

ett bevis på hur stor betydelse närheten till nyheten verkligen har, en tydlig parallell 

kan här dras till Prakkes modell om vad en framgångsrik nyhet består av. 12 

informanter tyckte att det var intressant att vintern har varit kostsam för 

fastighetsägarna och fem av dem drog den direkta parallellen till sin egen oro om 

höjda hyror, alla bor dem i lägenhet ”hyran är reda nog hög för mig som är student, 

jag är inte så sugen på att börja betala för snö och läckande tak”, P15. Det var 

betydligt fler som uttalade sitt intresse för Sveriges andraplats i VM än det var för att 

en man åtalas för att ha tillfångatagit och plågat 13000 fåglar. Några personer, lika 

många som kom ihåg nyheten om barn som far illa på institutioner ansåg att det var 

en av de intressantaste nyheterna. Förvånande många svarade helt enkelt nej på frågan 

om det var någonting som fångade intresset extra mycket. En av informanterna 

svarade ”nyheterna var som de alltid brukar, elände elände och mera elände” (P27).  

Av dem som både mindes flest nyheterna och som ansåg sig vara genuint intresserade 

av nyheterna var informanterna i åldrarna 40-66 år. Dessa personer ansåg sig vara 

intresserade av mer än tre nyheter och intresset var spritt över landsgränsen. Här 

ansåg man inte bara att nyheter som ligger nära geografiskt var intressanta, dem drog 

direkta samhörighetslinjer till flyktingar som, precis som dem själva är människor 

med familjer, ägodelar och bostäder men som ofrivilligt tvingas till flykt.  ”Det är 
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gräsligt hur illa så många människor har det”. De personer som yttrade sitt största 

intresse för utrikesnyheterna, hade inte lagt någon tanke vid nyheten om den billiga 

alkoholen i Danmnark.   

 

5.3 Microugnspip och broderade blommor 
Frågeställning: Hur tog du del av nyhetssändningen och var det 

någonting i din omgivning som distraherade din koncentration? 
 

P1 och P2 tog del av nyheterna tillsammans och P2 berättar att hon satt ner, på ett och 

samma ställe, under hela nyhetssändningen. Samtidigt som hon, framförallt, lyssnade 

till nyheterna handarbetade hon med ett broderi vilket ibland krävde hennes fulla 

koncentration. Hon medger själv att hon inte aktivt följde med i allt som sades men 

hon uppger ändå att hon anser sig själv ha en god uppfattning om vad sändningen 

handlade om. P1 uppger att han satt i sin fåtölj med fötterna på fotpallen utan att 

störas av något. Totalt mindes P1 sex nyheter och P2 fyra nyheter.  

 

P3 bor i en liten lägenhet där kök och vardagsrum delar yta. Han lagade mat, dukade 

fram och åt sin sena middag samtidigt som nyhetssändningen pågick. Han tycker själv 

att han var intresserad av nyheterna och att han följde dem aktivt. Totalt kunde han 

minnas sju nyheter.  

 

P4 tog del av nyheterna tillsammans med P5. tillsammans satt dem i soffan och intog 

en lättare middag. De anser själva inte att dem på något sätt blev störda eller 

distraherade annat än vid att dem vid några tillfällen utväxlade kortare 

meningsutbyten. 

Både P4 och P5 kunde minnas sex nyheter vardera.  

 

P6 och P7 tog del av nyheterna samtidigt. P6 uppger att han just kommit hem från 

träningen och satt på golvet under den största delen av sändningen. Vid ett tillfälle 

lämnade tv:n för ett toalettbesök och vid ett tillfälle hämtade han en flaska vatten. P7 

uppger att hon lämnade tv:n vid tre hastiga tillfällen då något av barnen ropade från 

sina rum. Totalt kunde P6 komma ihåg 6 nyheter och P7 kunde komma ihåg 11 

nyheter.    
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P8 och P9 uppger att dem såg nyheterna tillsammans. P8 höll på att bada barnen från 

badrummet intill samtidigt som hon sorterade tvätt med tv-soffan som arbetsbänk. 

Hon uppger att hon vid mer än fem tillfällen under nyhetssändningen lämnade 

rummet för att titta till och hjälpa barnen. Hon kunde totalt minnas en nyhet från 

sändningen och själv säger hon ”jag minns knappt något”. P9 såg nyheterna utan att 

lämna sin position men uppger att vid flera tillfällen stördes av barngråt eller dialog 

med sin fru. Totalt mindes han åtta nyheter.   

 

P10 hade tillsammans med P11 dukat fram kvällste och fika och tillsammans satt dem 

ned under hela nyhetssändningen utan att göra något annat under tiden. De växlade 

några ord med varandra, men dessa var direkt anslutna som kommentarer eller tycken 

till den visade nyheten. P10 kunde lämna två citat från sändningen. P10 kunde minnas 

sju nyheter och P11 kunde minnas fem nyheter.  

 

P12 och P13 såg nyheterna tillsammans. Under sändningen pratade dem inte med 

varandra och inte heller var det någon yttre ljudpåverkan från omgivningen som blev 

ett störande moment till koncentrationen. P12 såg nyheterna koncentrerat och P13 

bläddrade samtidigt i en för dagen inköpt tidsskrift. P12 mindes 8 nyheter och P13 

mindes 4 nyheter.   

 

P14 såg nyheterna från Tv-soffan där han intog middagen i form av hemkörd pizza. 

Han uppger att han bytte tv-kanal som hastigast vid cirka fem tillfällen. Totalt mindes 

han två nyheter. 

 

P15 tog del av nyheterna tillsammans med P16. P15 beskriver nyhetssändningen som 

ett brus i bakgrunden till studierna, då han vid tidpunkten höll på med en rapport som 

skulle lämnas in veckan därpå.. Han uppger att han ”lyssnade med ett öra” och när 

han hörde ord som intresserade, lyfte han blicken och följde återstoden av nyheten. 

P16 uppger att hon inte upplevde sig bli störd av något särskilt, men uppger att hennes 

telefon ringde vid ett tillfälle. Ett samtal som hon inte svarade på. P15 kunde minnas 3 

nyheter och P16 kunde minnas 7 nyheter.  

 



	  
	  

	   28	  

P17 satt ner tillsammans med P18 under hela nyhetssändningen och tillsammans med 

dem satt i soffan parets ettårige son som lekte. Under sändningen ringde P18:s telefon 

vid ett tillfälle och P17 fick sms vid två tillfällen. Samtalet besvarades och varade ca 

två minuter. P17 besvarade meddelandena men anser inte själv att det på något sätt 

skulle ha stört hennes uppfattning om vad nyheterna handlade om. Totalt kunde hon 

minnas sju nyheter. P18 mindes tre nyheter. 

 

P19 satt ner tillsammans med P20 under hela sändningen. Samtidigt samtalade dem 

om dagen som varit och hade i stort sett hela tiden en dialog om vad nyheterna 

handlade om. P19 svarade i mobiltelefonen vid ett tillfälle och P20 lagade en knapp 

på en kavaj under tiden. P19 kunde minnas fem nyheter och P20 kunde minnas elva 

nyheter. 

 

P20 satt i soffan i stort sett hela nyhetssändningen, men ett kort avbrott för att hämta 

ett glas vatten. Hel tiden var han uppkopplad mot internet med sin laptop och där han 

surfade sig genom sidor innehållande herrekipering och sportartiklar. Totalt kunde 

han minnas fem nyheter. 

 

P21 hade vid tillfället det hon kallar fredagsmys tillsammans med sin dotter. De hade 

precis avslutat middagen och när nyheterna började stod hon i köket och gjorde i 

ordning godsaker att äta framför tv:n. Hon uppger själv att hon tror sig ha missat 

maximalt fem minuter av nyheternas början. Under tiden som sändningen pågick 

samtalade hon kontinuerligt med sin dotter. Vid ett tillfälle lämnade hon 

vardagsrummet för att hämta popcorn i mikrovågsugnen. Totalt mindes hon tre 

nyheter.  

 

P22 satt ner i sin fåtölj under hela sändningen och lät sig inte störas av någonting. Han 

uppger sig själv vara mycket intresserad av världsläget och han är den som överlägset 

kunde minnas flest nyheter, 14 stycken. 

 

P23 tittade på nyheterna tillsammans med sina döttrar, som samtidigt gjorde sina 

läxor. Vid ett par tillfällen hjälpte hon dem eller förde någon form av dialog med dem. 

Totalt kunde hon minnas 9 nyheter.  
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P24 uppger att hon såg nyheterna utan att bli avbruten av något. Dock spelade hennes 

son hög musik från rummet intill och vid ett tillfälle bad hon honom att sänka 

volymen. Totalt kunde hon minnas tio nyheter.  

 

P25 såg nyheterna samtidigt som hon gjorde i ordning kvällsmat till ett barn och 

hjälpte ett barn med duschen. Hon uppger att hon just denna kväll inte hade möjlighet 

att sitta ostört men anser ändå själv att hon fått en god överblick i vad 

nyhetssändningen handlade om. Totalt kunde P25 minnas fyra nyheter 

 

P27 satt, samtidigt som nyhetssändningen fortlöpte, uppkopplad på internet. Hon 

uppdaterade sig om vad som hade hänt på facebook och svarade på mail. Sammanlagt 

kunde P27 minnas tre nyheter.    

 

P28 uppger att hon var väldigt trött när hon tittade på nyheterna och hon tror att hon 

eventuellt kan ha nickat till i soffan vid ett tillfälle. Totalt mindes hon en nyhet.  

 

P26 och P29 följde nyheterna tillsammans och ingen av dem anser sig ha blivit störda 

under sändningen med undantag för en felringning på telefon. P26 kunde minnas fem 

nyheter och P29 kunde minnas tolv.  

 

 

 

 

 

 

5.4 McQuails kategorigrupperingar 
Här utgår jag från McQuails kategorigrupperingar för att analysera vilka belöningar 

mina intervjupersoner i fokusgruppen kan tänkas uppnå genom att se nyheterna.  

 

                Avkoppling           Personliga relationer 
          
a) Flykt från tvingande slentrian a) Vänskap   
b) Flykt från tvingande problem b) Social Användbarhet 
c) Emotionell tillfredSställelse      
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           Personlig Identitet     Bevakning   
          
a) Personliga referenser a) Information   
b) Utforskning av verkligheten b) Behålla sin sociala roll 
c) Förstärkning av värderingar      
            
 

Avkoppling 
a) Flykt från tvingande slentrian 
 

Några av de intervjuade personerna tittar gärna på tv flera timmar varje kväll. Så snart 

ett program är avslutat övergår det snart i ett frenetiskt letande och bläddrande bland 

tv-kanaler i jakt på något nytt att titta på. Under tiden tv:n står på utför dem diverse 

lättare hushållsysslor såsom dammtorkning, skoputsning eller vikning av tvätt. De 

uppger att nyheterna sänds på en sådan tid då ingen film har börjat och sällan heller 

något av dem underhållningsprogram de brukar följa. Tidpunkten för den undersökta 

nyhetssändningen inföll en fredag och flera av intervjupersonerna uppgav att dem åt 

en sen middag. Detta bidrog till att en del av dem stökade med disk eller delvis 

undanplockning av disk under en liten del av nyhetssändningen. Att låta tv:n och 

nyheterna stå på under tiden kan ses som en flykt från tvingande slentrian, man ser på 

tv samtidigt som man utför tråkiga vardagssysslor. 

P3  lever ensam och säger att kvällarna hemma många gånger är ensamma och därför 

låter han som regel tv:n stå på oavsett vilka sysslor han i övrigt måste utföra.  

 

 

b) Flykt från tvingande problem 
För en av de intervjuade, P15; fungerar tv-nyheterna, många gånger som en ursäkt 

och ett sätt att fly från att ta tag i saker och uppgifter som är besvärande. ”det känns 

liksom okej att se nyheterna, snarare än det gör att se en film”  

 

c) Emotionell tillfredsställelse 
Att ta del av nyheterna fungerar som en trygghet för många av de intervjuade. Genom 

att hålla sig uppdaterad om omgivningen och omvärlden finner dem en emotionell 
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tillfredställelse. Till stor del tar de del av nyheterna för att ta reda på om det är 

någonting som hänt eller kommer att ske den närmaste tiden som kan ge en direkt 

eller indirekt påverkan på deras liv. P13 berättade ”när jag ser nyheterna tänker jag 

ofta, att det finns alltid dem som har det sämre” De orden sammanfattar vad många av 

de intervjuade anser om nyheterna.    

 

Personlig Identitet 
a) Personliga referenser 
 

b) Utforskning av verkligheten 
Flera av de intervjuade anser sig själva vara allmänbildade och ha en ganska god 

översikt över den världsbild som medierna väljer att framställa. Intervjupersonerna 

finner det av stor vikt betydelsefullt att följa nyheterna.  Detta för att uppdatera sig om 

den verklighetsbild de har om omvärlden har ändrats, utifrån det läge som de tidigare 

har kunnat konstatera.   

 

c) Förstärkning av värderingar  
Att följa kvällsnyheterna blir ett sätt att förstärka eller försvaga den uppfattning som 

dem tidigare har bildat sig om en för dem rådande verklighet.  
 

Personliga relationer 
a) Vänskap 
Nyheter blir inte sällan till diskussionsämnen i fikarum, på bloggar eller i umgängen 

av något slag. Att hålla sig uppdaterad om nyhetsläget, blir till en gemenskap och 

genom att dela samma värderingar eller helt dela åsikterna åt, bildar forum för 

samhörighet. 

Att följa nyheterna på tv där hushållet består av fler än en person, visar sig ofta 

resultera i man ofta tar del av nyheterna tillsammans. P1 berättar att han och frun ofta 

”avrundar dagen med att tillsammans fika och se nyheterna på kvällen” P2 berättar 

”vi har bara en tv i huset, så vill maken se nyheterna, så blir det oftast så att jag också 

sitter med eller åtminstone vistas i samma rum” även detta kan ses som ett tecken på 

att de kvällssända nyheterna bidrar till en tillfredsställelse av vänskap. 
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b) Social användbarhet 
Genom att se nyheterna och vara uppdaterade om världsläget kan detta diskuteras i 

sociala rum och genom detta finner tittaren en social tillhörighet. P16 ”Det är ofta 

man kommer till jobbet dagen efter och säger ” har du hört vad som har hänt”. 

 

Bevakning 
a) Information 
Den största belöningen tittaren når genom att ta del av nyheterna är att hålla sig 

informerade om det har hänt något nytt i världen.  

 

 

b) Behålla sin sociala roll 
P2 anser sig själv vara allmänbildad, P10 likaså. Genom att hålla sig uppdaterade 

behåller dem sina sociala ställningar i umgängeskretsar bland annat. 

 

6 Resultat 
I detta kapitel redovisar jag vilka slutsatser jag dragit utifrån det insamlade materialet. 

Resultatet är en slutsats på vilken den empiriska undersökningen svarar på 

frågeställningarna (Ekengren & Hinnfors, 2006).  

 

6.1 Resultatdiskussion och slutsats 
Resultatet i min studie tyder på att antalet nyheter som tittaren minns efter en 

nyhetssändning är ytterst begränsat och antalet detaljer som kan återges är mycket få.  

Det visade sig att, hela 17 personer i fokusgruppen på ett eller annat sätt lät sig störas 

av olika av moment i omgivningen under den tid som nyheterna pågick. Det kunde 

handla om telefonsamtal, att lämna tv:n för ett toalettbesök, hämta vatten, räkna 

korsstygnen på den broderade duken eller bara växla några ord med en andra part som 

tillfälligt besökte det aktuella rummet. Det vill säga att 58% ansåg att det vid ett eller 

fler tillfällen var intressantare släppa blicken från tv:n under en rådande nyhet snarare 

än att lyssna till vad som förmedlades. Det var även i denna grupp som återgivelsen 

om vad nyhetssändningen handlade om, var allra sämst. Tio personer i gruppen kunde 
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minnas högst fem nyheter och sju personer kunde minnas högst nio nyheter. Av dem 

som aktivt, och utan att låta sig bli störda under nyhetssändningen, var det inte någon 

som kunde komma ihåg alla nyheterna. Som mest kunde en enda person komma ihåg 

14 olika nyheter, vilket ändå ger ett bortfall på 52%.  Intresset för nyheter har den 

största anknytningssambandet till att hålla sig uppdaterad om omvärlden i det stora 

hela snarare än att sätta sig in i detaljer. Kvällsnyheterna fungerar till stor del som ett 

sätt att säkerställa i vilken trygghet informanternas egen tillvaro kommer att löpa och 

vilka förändringar som kan komma att påverka livet och närheten under den närmaste 

framtiden. Till de flesta nyheter, som informanten kommer ihåg, oavsett i vilken del 

av världen som dem utspelar sig, drar tittarna vidare direkt för en värderande 

anknytning som har antingen med sin egen nationalitet, sin egen ekonomi eller sitt 

egna sociala liv att göra. Tittarna lägger störst tanke och känsla till sådant som är 

kopplat till sina egna personligheter, intressen och värderingar. Närheten till nyheten, 

dels i det egna rummet och dels i tid blir det som till största delen är avgörande för 

intresset. Slutsatsen för studien blir följaktligen att även om vi tror oss se aktivt på 

nyheterna så är det en ytterst liten del av dem som vi verkligen kommer ihåg. Vi följer 

dem mera plikttroget än engagerat. Och det kan anses som ganska intressant att vi 

lättare minns en nyhet som handlar om osportsligt beteende i en skidtävling, där en 

svensk utsätts för, vad man i inslaget kallar förnedring, än vi lägger åtanke vid att 

trettio personer har dött i strider i arabvärlden.  

Studien har varit intressant att genomföra av många olika anledningar. Inte minst för 

att ta reda på om jag är ensam i mitt slag att se på nyheterna med en ”nypa salt” och 

inte heller alltför sällan med blicken fäst vid tv-rutan, vara någon helt annanstans i 

tanken. Med alla fakta och alla siffror, all statistik och alla bilder som med intensiv 

täthet presenteras under en fullmatad nyhetssändning började jag fundera över vad det 

verkligen är, och hur mycket, som gemene man uppfattar och verkligen kommer ihåg. 

Det är som om vi har en skyldighet att flippa om till kanalen som sänder nyheter 

oavsett på vilken nivå av engagemang vi fäster vid programmet. Något annat vore 

nästan bara fult. Att hålla sig uppdaterad om nyheterna är till stor del en jakt på 

tillfredsställelse om att det inte händer något dramatiskt eller förödande i just den 

tillvaro eller placering i livet man befinner sig. Att vi sedan hänger tvätten, lagar 

middag eller sitter med studierna samtidigt och bara lyssnar med ett halvt öra är 

ovidkommande. I småbarnsfamiljer krockar barnnattning inte alltför sällan med 

kvällsnyheterna och vällingvisp blir en nästan ironisk symfoni till krigsrapporter och 
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hungersnöd. Självklart visade det sig, precis som förväntat, att de olika personerna i 

min fokusgrupp kom ihåg olika mycket men det var heller inte någon, som kunde 

minnas alla nyheter. Men intressant var att hela 23 personer, det vill säga nästan 80%, 

kunde minnas något specifikt om programledaren och dem som kunde citera något ur 

sändningen mindes programledaren Lisbeth Åkermans ord. Nyheterna står som regel 

inte som något hinder när mobiltelefonen piper till av sms eller när datorn alarmerar 

en uppdatering om vänners Facebook-status. Då kan skenande matpriser i Kina stå åt 

sidan och flyktingströmmar i Libyen vänta. Kanske det är så att avtrubbning om 

världens elände börjar bli ett faktum. Vi kanske inte orkar ta in och förstå det som inte 

direkt påverkar oss. Vi tycker självklart att det är fruktansvärt det som händer runt 

omkring oss, men det slutar inte alltför sällan med en axelryckning och en klapp på 

bröstet i ett konstaterande om att vi har det bra i Sverige.. För att direkt citera en av 

mina undersökningspersoner, ” jag kommer ihåg att det sänds Libyen och tråkigheter 

men på riktigt och ärligt så tar jag inte det till mig förrän självmordsbombaren är här i 

Sverige eller i Norden”.  Som studien visar, med bas i tidigare forskning, ligger 

tittarens engagemang i nyheten i på vilket avstånd den befinner sig till oss både 

tidsmässigt och geografiskt. De nyheter som fångade mest uppmärksamhet var dem 

som rörde barn eller nyheter som direkt kunde få ekonomiska konsekvenser. Jag hade 

inte förväntat mig att komma fram till hur stor betydelse nyhetsankaret verkligen har 

och hur stor betydelse det har att denne uppför sig på ett, i minsta detalj, korrekt sätt. 

Tittaren fastnar lättare för detaljen om hur, i min studies fall, hennes hår ligger, om 

hon stakar sig på ett ord och vart värderingen i hennes språk ligger snarare än 

våldsamma bilder från strider från ett land, i en stad som vi inte kan uttala namnet på. 

Barn och pengar i samma nyhet, presenterad av en något felande nyhetsuppläsare 

kanske är det ultimata för att maximera engagemanget. 
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Presentation av personerna i fokusgruppen 
 

P1 Man 67 år, fysiskt aktiv pensionär. Före detta Brevbärare. Gift sedan 42 år 

med person 2. Prenumererar på två dagstidningar och ser morgonnyheterna. 

Kvällsnyheterna missas sällan, ofta väljer han att ta del av mer än nyhetssändning per 

kväll. Kör mycket bil och där står radion alltid inställd på P3. 

 

P2 Kvinna 65 år, pensionerad. Arbetat i högre position inom Kommunen. Gift 

med person 1. Värk i kropp och fysiskt begränsad, handarbetar, gärna framför tv:n. 

Ser morgonnyheterna och missar sällan kvällsnyheterna.  

 

P3 Man 22 år. Fysiskt stark och har ett aktivt liv. Singel. Arbetar heltid och är i 

stort sett alltid uppkopplad mot Internet via mobiltelefonen. Lyssnar på mp3 i bilen på 

väg till och från jobbet. Sällan eller aldrig radio. Ser aldrig morgonnyheterna, på 

kvällen efter jobb och träning står tv-nyheterna på när han lagar middag. 

 

P4 Kvinna 27 år. Sambo med P5. Ett barn. Mammaledig landstingsanställd. 

Spenderar mycket tid i hemmet. Prenumererar på morgontidningen och äter frukost 

till tv-nyheterna. Kvällsnyheterna ser hon när hon har tid.  

 

P5 Man 28 år. Sambo med P4. Arbetar heltid inom landstinget. Fäster stort 

intresse vid familjen och matlagning. Sport på Tv är en prioritet framför nyheterna, 

men håller sig alltid uppdaterad via aftonbladet.se och kvällsnyheterna står oftast på 

som en rutin i vardagen. 

 

P6 Man 39 år. Gift med P7. Högutbildad mångsysslare. Arbetar heltid inom 

landstinget samt deltid vid ett flertal andra instanser. Träning och allmänbildning är 

något han värderar högt och håller dig uppdaterad om nyheter via Internet och 

kvällsnyheter.  

 

P7 Kvinna 30 år. Gift med P6. Mammaledig tvåbarnsmor. Sätter stor vikt vid 

hemmet och försöker i möjlig mån att lyssna till radionyheterna på morgonen. 
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Kvällsnyheterna blir något som alltid finns på i bakgrunden till vikning av tvätt och 

barnnattning.  

 

P8 Kvinna 35 år. Gift med P9. Mammaledig tvåbarnsmor. Arbetar som 

tandsköterska och är något av en träningsnarkoman. Föredrar lättare tvåloperor eller 

realityserier. Kvällsnyheterna står oftast på, men det är sällan hon har möjlighet att 

aktivt titta en hel sändning.  

 

P9 Man 38 år. Gift med P8. Chef vid ett mindre Internetföretag. Håller sig 

ständigt online via iPhone samt Internet. Sportintresserad och fäster stort intresse vid 

att hålla sig uppdaterad om omvärlden. Kvällsnyheterna missar han sällan eller aldrig. 

 

P10 Man 52 år. Gift med P11 sedan 20 år tillbaka. Tre barn, alla utflyttade. Pappa 

till P3 och P4.  Arbetar sedan 22 år tillbaka vid ett statligt bolag. Mellanchef. Vill ha 

ordning och reda i vardagen och undviker förändringar i mesta möjliga mån. 

Prenumererar på morgontidningen och missar aldrig kvällsnyheterna.  

 

P11 Kvinna 52 år. Gift med P10. Mamma till P3 och P4. Fäster stort engagemang 

vid barn och barnbarn. Arbetar sedan 29 år inom landstinget. Mellanchef med hög 

arbetsbelastning. Ögnar igenom morgontidningen innan hon åker till jobbet och ser 

undantagslöst kvällsnyheterna med maken.  

 

P12 Man 49 år. Gift med P13. Arbetar vid en reklambyrå. Har två hemmavarande 

barn i tonåren. Mångsysslare. Har ofta en åsikt om allt och det mesta och har ett 

intresse av att hålla sig uppdaterad om omvärlden. Fysiskt aktiv och 

renlevnadsmänniska. Prenumererar på morgontidning och som en rutin ser han 

nyheterna på kvällen tillsammans med sin hustru.  

 

P13 Kvinna 44 år. Gift med P12. Arbetar vid vägverket med säkerhetsfrågor och 

fäster stort engagemang vid barnens fritidsaktiviteter. Hon sitter vid en dator hela 

dagarna och håller sig uppdaterad om nyheter via Internet. Läser mycket böcker och 

följer kvällsnyheterna som bakgrundsljud till kvällsläsningen.  
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P14 Man 32. Singel. Arbetar heltid i butik där han säljer jeans och lyssnar på hög 

musik hela dagarna. Sover så länge han kan på morgonen och tar frukosten i handen 

när han springer till arbetet som ligger i närheten av lägenheten. Arbetar fram till tidig 

kväll och kvällsnyheterna följer han till middagen i soffan.  

 

P15 Man 24. Sambo med P16. Studerar till civilingenjör vid universitetet. Tycker 

om matlagning och träning och drömmer om att en dag starta egen arkitektbyrå. 

Kvällsnyheterna blir något han trillar över och ser om dem går när han slår på tvn. 

Han studerar mycket kvällstid och tycker om att ha tvn på i bakgrunden.  

 

P16 Kvinna 22. Sambo med P15. Arbetar som butiksbiträde i en matvarubutik. 

Drömmer om att bli mäklare och har sökt in till universitet. Vill se världen innan hon 

skaffar barn och enligt henne själv njuter hon av livets nu. Nyheterna tar hon oftast 

del av på lunchrasten, då hon läser tidningen. Kvällsnyheterna är något hon sporadiskt 

tittar på.  

  

P17 Kvinna 31. Sambo med P18. Arbetar som lågstadielärare. Hon tror på den 

goda människan och det faller henne naturligt att se positivt på tillvaron. Mamma till 

två små barn.  Hon använder sällan eller aldrig Internet utan föredrar att ta del av 

nyheterna via morgontidning och kvällsnyheter.  

  

P18 Man 37 år. Sambo med P17. Ambitiös mångsysslare med stort engagemang 

vid barnen och sambon. Han är alltid uppkopplad mot Internet via sin iPhone och tar 

del av nyhetsflödet allteftersom det uppdateras. Kvällsnyheterna är inte något som 

han som regel tar del av men det förekommer ofta vid flera tillfällen varje vecka. 

 

P19 Man 42 år. Särbo med P20. Frånskild med två barn i tonåren. Engagerad vid 

barnens fritidsaktiviteter och agerar som fotbolls- och hockeytränare. Händig och 

noggrann snickare som tar dagen som den kommer. Missar sällan kvällsnyheterna.   

 

P20 Kvinna 37 år. Särbo med P19. Frånskild och har två barn i småbarnsåldern. 

Tekniskt intresserad och skärpt arbetscoach som trivs med att ha fulltecknat 

arbetsschema. Hon är fysiskt aktiv och tränar flera gånger i veckan. Det stressiga 
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jobbet tillåter inte nyhetsuppdateringar dagtid, men på kvällen missar hon sällan 

nyheterna.  

 

P21 Kvinna 29 år. Gift. Ett barn i småbarnsåldern. Förskolelärare från 

latinamerika. Maken är bortrest veckovis och belastningen vid hemmet är stor. Oftast 

ser hon de sena nyheterna när dottern har somnat.   

 

P22 Man 63 år. Ensamstående. Förtidspensionerad och samhällsintresserad 

mekaniker. Han läser morgontidningarna, lyssnar till lokalradion och ser 

kvällsnyheterna.  

 

P23 Kvinna 57 år. Sambo. Kontorist som lyssnar på radio hela dagarna, gärna 

riksradio. Läser morgontidningen och dricker kvällsteet till nyheterna. Tycker mycket 

om att resa och har rest jorden runt. Hon åker gärna på resor under ordnade 

förhållanden. Rent och snyggt är ledordet. Hon är engagerad världsförälder och har 

själv två adopterade barn.  

 

P24 kvinna 36 år. Egen företagare. Gift och nybliven villaägare med ett barn i 

tonåren. Tycker om heminredning och reser mycket i jobbet. Ser kvällsnyheterna 

varje kväll som arbetet tillåter.  

 

P25 Kvinna 31 år. Ensamstående trebarnsmor. Arbetar heltid som ekonom och 

frilansar som journalist. Håller sig ständigt uppdaterad om nyhetsläget via internet i 

första hand.  

 

P26 Kvinna 48 år. Sambo med P29. Barnlös. Arbetslös samhällsvetare med stort 

ekonomiskt intresse. Ser nyheterna på tv flera gånger varje dag.   

 

P27 Kvinna 33 år. Singel. Ett barn i tonåren. Arbetar som städerska och intresserar 

sig för skidåkning och fotboll. Hon sjunger i kör och tränar regelbundet. Nyheterna 

ser hon de kvällar hon är hemma och hon håller sig alltid uppdaterad via nyhetssidor 

på Internet.  
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P28 Kvinna 41 år. Gift tvåbarnsmor. Arbetar heltid vid ett lokalt bageri. Börjar ofta 

arbeta mycket tidiga mornar och orken tillåter inte läsning av morgontidningen. Hon 

har ett stort intresse vid trädgården och spenderar alla de dagar som vädret tillåter 

utomhus. Hon tycker mycket om att laga mat och måla. I stort sett hela dagen har hon 

tillgång till radio och på kvällarna ser hon oftast inte mer än en nyhetssändning, då 

hon tycker att det är skönare att lyssna till musik eller titta på en film.  

 

P29 Man 50 år. Sambo med P29. Driver eget taxibolag och jobbar oregelbundna 
tider. Alla de kvällar som vardagen tillåter tar han del av de tv-sända nyheterna 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport Nyhetssändning 19.30 4 Mars 2011 

 

Programledare/Nyhetsankare: Lisbeth Åkerman.  

 

Strider i flera städer i Libyen, våra utsända möter flyktingströmmar. 

Den starka kronan får svenskarna att handla sprit i Tyskland. 

I Kina skenar matpriserna. Nu hotas stabiliteten.  

Vinterns snö och is - en kostsam historia för fastighetsägarna. 

 

God kväll. I Libyen slår nu Kadaffi tillbaka mot regeringsmotståndare. Våldsamma 

strider har rasat och det rapporteras om många döda. Stridsplan ska ha attackerat mål 

nära rebellkontrollerade Benghazi. 

 

Inslag: Bilder från de allt hårdare striderna inne i Libyen idag. De visar en blandning 

av civila och militärer som gått över till Kadaffi-motståndarna. Bilder som visar ett 

försök i att rycka fram mot en militärbas i Raslanuf. Det rapporteras om hårda strider i 

Raslanuf och Al-Zawiya. Där Kadaffi-trogna idag försökte återta staden. Det talas om 

många dödade och skadade. Det här är en amatörvideo från striderna inne i Al-

Zawaiya idag. Nu ikväll talas det om minst 30 dödade i striden. I dem östra delarna av 
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Libyen har Kadaffi-regimens stridsflygplan satts in idag. Men Kadaffi-motståndarna 

uttalar sig självsäkert mot Kadaffi och hans regim.  

Intervjuad man (hans namn saknas i rutan) ”Jag hoppas att allt blir bra snart" Om två, 

tre dagar kommer vi fram till Tripoli. Vi kommer att vinna det här kriget” 

 

Från huvudstaden Tripoli visar statlig tv dessa bilder. Kvinnor som demonstrerar sitt 

stöd för Kadaffi. Regimen utökar vägspärrar och kontroller idag. Men efter 

fredagsbönen blev det i delar av huvudstaden idag demonstrationer och protester mot 

Kadaffi. Protester som möttes av tårgas och skottlossning av regimen.  

 

 

Lisbeth: Samtidigt flyr nu människor i tusental och åter tusental från Libyen in i 

Tunisien. Dem är så många att myndigheter och hjälporganisationer inte klarar av att 

evakuera alla.  

 

Inslag: Efter flera dagars väntan är det nu deras tur att följa med över Libyesk-

Tunisisk gräns lämna gränsen. Men dem får inte göra det i buss, utan måste gå till 

fots. 

” det är svårt att få med sig allting” 

”Hur länge orkar ni gå?” 

”Kanske ett par timmar, sedan orkar jag inte mer” 

 

Läkare ISAR,  Boris Klug ” läget vid fronten är svårt. Folk saknar tak över huvudet, 

hygienartiklar och sanitär utrustning. 

 

Reporter Samir   ” De här människorna är på väg till ett flyktingläger5-6 kilometer 

längre fram. Det är ingen särskilt lätt vandring. Många måste hela tiden stanna och 

vila och många lämnar sina väskor efter sig” 

 

Tushar Khan, gästarbetare Bangladesh:  ”Alla människorna är utmattade, Min 

ryggsäck väger tio kilo och väskan väger fem kilo. Hur ska man orka bära det? ”  

 

Rashid Kanmenon, gästarbetare Bangladesh: ”Det är svårt, jag är väldigt törstig. Man 

blir svag när man inte får tillräckligt med vätska” 
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Efter ett par timmars vandring kommer dem fram till flyktinglägret. Förhoppningsvis 

behöver dem inte stanna här alltför länge innan dem evakueras.  

 

Läkare ISAR,  Boris Klug: ”Situationen här är inte bra, men den är bättre än borta vid 

gränsen. Här finns utrustning, mat och vatten, vilket är viktigast av allt. Och här finns 

tält och läkarvård.” 

 

Suhel Sherif, gästarbetare Bangladesh ”Jag vill be min regering och mina landsmän 

att hjälpa oss.” 

 

Lisbeth Åkerman: ”Libyens produktion av olja har mer än halverats sedan upproret 

mot Kadaffi inleddes. Oljepriset i världen är samtidigt på väg mot nya rekordnivåer. 

Och ett högt oljepris ökar risken för en ny global lågkonjunktur. 

 

Inslag 

Göran Åhgren, reporter 

Det svarta guldet, oljan, är avgörande för många arabstaters ekonomi –även Libyens. 

 

I de östra delarna av Benghazi  har Arabian Gulf Oil Company, Agoco, nu ställt sig 

på Kadaffi-motståndarnas sida. 

 

Ulf Svahn, Petroliuminstitutet; ”Det betyder att Kadaffi inte får in de pengar som han 

säkerligen har behov av.  

 

I västra delen av Libyen i Al-Zawiya finns ett raffinaderi, men där försäkrar ledningen 

att produktionen inte påverkas: 

 

Khalifa Sahli: ”Raffinaderiet har en säker och stadig produktionstakt som tillgodoser 

både lokala och utländska behov.  

 

Ulf Svahn, Petroliuminstitutet: ”Oro är någonting som marknaden inte tycker om. 

Men det har inte påverkat försörjningen ännu” 
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Oljepriset ligger idag på 115 dollar/fat. För två år sedan var det 40 dollar/fat. En 

kraftig ökning alltså. (statistiskt diagram visas nu) Om man tittar på hur priset varierat 

ser man att globala lågkonjunkturer –de röda fälten, ofta har inträffat efter att 

oljepriset varit högt.  

 

Ulf Svahn, Petroliuminstitutet ”näroljan är för stor del av ekonomin använder 

länderna för mycket av BNP att köpa olja för och då påverkas ekonomin negativt. Då 

finns risken att konjunkturen drabbas av det höga oljepriset.  

 

Reportern: Vad kommer att hända med oljepriset i Sverige? 

 

Ulf Svahn, Petroliuminstitutet ” Det är direkt relaterat till det globala priset. Priset 

kommer att ligga kvar högt så länge oron finns kvar i mellanöstern.” 

 

Lisbeth Åkerman: På flera andra håll i arabvärlden hölls demonstrationer idag i 

samband med fredagsbönen. I Iraks huvudstad Bagdad samlades folk i protester mot 

låga löner och dålig samhällsservice. Krav på ökad säkerhet för medborgarna fanns 

också bland parollerna på frihetstorget kravallpolis fanns utposterad kring de kring 

500 demonstranterna som trots förbud mot fordon tagit sig till demonstrationsplatsen.  

 

Bilder: I Jemen kräver demonstranter att president Saleh omedelbart lämnar sin post 

och att en ny konstitution införs. Man vill också att den fråntar den sittande 

maktelitens inflytande.  

 

Bilder: Den nye regeringsbildaren i Egypten togs emot av jublande människor idag. 

Hans utsågs igår av militären och är före detta transportminister. Han lovade de 

tusentals människor som samlats där att han ska göra allt för att möta deras krav, men 

vädjade också till dem att medverka till att återuppbygga landet. 

 

Lisbeth Åkerman: Nu ökar importen av alkohol från Tyskland igen. Det är den starka 

kronan som gör det förmånligare för svenskar att åka ner och lasta bilar och bussar 

fulla med billig sprit och öl.  

Inslag: Affären ligger i hamnen i tyska Puttgarden – där danmnarksfärjorna lägger till. 

Det är ett av de ställen där svenska bussbolag stannar på sina shoppingresor, 
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Carina Pålsson, Kristianstad: ”Vi ska ha en stor trettio- och tjugoårsfest på lördag, så 

vi handlar till det idag.  

Det är som ett varuhus med tre våningar, en för öl, en för vin och en för sprit. I den 

här butiken steg omsättningen med 7,6 % förra året.  

Philip Balmer, Butikschef: ”kundstrukturen har förändrats och antalet svenska kunder 

ökar. Det betyder mycket för omsättningen att vi får fler svenskar eftersom de köper 

mer per kund än danskarna gör. 

Sven Tuvesson, Höör: ”vi är några kompisar som brukar åka hit två gånger om året. 

Dels som en liten utflykt och dels för att handla lite billig sprit.  

Reportern: ”Far jag titta i din kundvagn? Vad har du handlat? 

Sven Tuvesson ”Ja, det får du göra, jag har handlat lite v in som jag hade tänkt ha till 

grillningen i sommar,  

2009 var 60 % av kunderna danskar och 40 % svenskar. Nu är det tvärt om. 

Philip Balmer, Butikschef: ”det beror nog främst på att den svenska kronan har 

stärkts, vilket betyder att svenskarna får mer för sina pengar. Det har haft en stor 

betydelse för antalet svenska kunder.  

De svenska kunderna har blivit fler och den här vagnen, den är till och med 

specialbygd för att alla ska få in sin sprit. 10 liter starksprit, 20 liter starkvin, 90 liter 

bordsvin och 110 liter öl får man ta med sig lagligt för eget bruk.  

Stellan, Busschaufför: ”Det är inte så farligt, det är ganska normalt. Det är ju 

begränsad vikt.” 

Reporter: ”Tar många allt det dem får ta?” 

Stellan: ”det gör dem nog” 

Samtidigt som Sprit- och vinleverantörsföreningen hävdar att gränshandeln har ökat 

kontinuerligt de senaste åren så visar vetenskapliga siffror att alkoholkonsumtionen 

snarare har minskat. Men nu planerar flera bussbolag att börja med dagliga 

shoppingturer om ett par veckor.  

Reporter: ”Blev det dyrare än du trodde?” 

Carina Pålsson, Kristianstad: ”Nej, jag förväntade mig detta.” 

 

Lisbeth Åkerman: Barn och unga som är placerade på institutioner utsätts för 

kränkningar. På flera så kallade HVB-hem används system med poäng och 

bestraffningar mot barnen. Det här visar en rapport från Barnombudsmannen, BO, 

som nu kräver att politiker och socialtjänst tar sitt ansvar. BO föreslår att de som 



	  
	  

	   47	  

utsätts för grova missförhållanden, ska få hjälp av ett särskilt ombud att kräva 

skadestånd av dom myndigheter som brustit i sitt ansvar.  

 

Tre av dem unga män som åtalats för mordbrand efter en brand på Torslandaskolan i 

Göteborg 2009 frias av hovrätten. Männen dömd dock för grov skadegörelse för att 

dem tänt eld på en bil. Och frågan är nu hur Göteborgs stad kommer att agera när det 

gäller skadeståndet. Kostnaden för branden uppgick till 140 miljoner kronor.  

 

Nu till Hudiksvall där en man idag åtalas för att ha jagat och fångat över 13000 fåglar. 

Flera av dem fångade arterna är fridlysta.  

Inslag: Det var i juni förra året som po0lisen efter ett tips hittade över  500 vilda 

fåglar hemma hos en man i 40-års åldern i Hudiksvalls kommun. Mannen åtalas nu 

för grovt jaktbrott, grovt artskyddsbrott och djurplågeri. Han har sedan 2005 fångat in 

över 13000 fåglar, dels med nät och fällor men också genom att plocka ägg och ungar 

direkt ur fågelbona.  De flesta har han sedan släppt ut, men många har han behållit i 

sitt hem. Vid husrannsakan hittade man flera ugglor, hökar, falkar och gäss. Flera av 

dem tillhörde hotade arter.  

Christer B Jarlås, åklagare: ”Han beskriver det väl själv som ett fågelintresse som 

med tiden har gått över styr. Han har väl från början inte velat dom här fåglarna något 

ont eller utan snarare haft tanke om att ta hand om och rehabilitera skadade fåglar. 

Men för sådant krävs ju tillstånd och han har ju inte haft något tillstånd. Alla fåglar 

har inte behandlats väl, förvaringsutrymmena har varit för små och dåligt städade. 

Polisen påträffade både sjuka, skadade och döda fåglar vid husrannsakan.  

 

Lisbeth Åkerman: Nu fler svenska nyheter och vi börjar i Nyköping.  

Reporter Den uppmärksammade grisskandalen för två år sedan har fått sitt rättsliga 

efterspel. Inga grisbönder åtalas istället ställs aktivisterna som filmade inför rätta 

Mikael Forsberg, kammaråklagare: ”De har varit där, men inte haft lov och det är 

olaga intrång.  

 

Inslag. Reporter: Idag kom hovrättsdomen mot dom tre ungdomar som har åtalats för 

att ha bränt ner Torslandaskolan i Göteborg. Trion döms för grov skadegörelse men 

frias från grov mordbrand.  
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Inslag. Reporter: Skimningshärvan i sundsvall växer. Polisen har nu fått in 88  

anmälningar om kortbedrägeri. Efter att en misstänkt kortbedragare gripits i Blekinge, 

talar mycket för att KappAhls butik i Sundsvall utsatts för skimning.  

 

Inslag. Reporter: Utbyte mellan Sverige och Kenya ska ge lönsammare jordbruk och 

minska fattigdomen. Utanför Västerås finns en Kenyansk lantbrukare 

Elizabeth Maigua, lantbrukare: ”Försörjningsbördan blir lättare för mig om jag kan 

öka mina inkomster. Då skulle jag bättre kunna hjälpa dem som har det sämre ställt 

och är fattiga.  

Åsa Slobodnik, lammproducent: ”Det är kvinnorna det handlar om. 80 % av maten 

som produceras i Afrika på landsbygden står kvinnorna för.  

 

Lisbeth Åkerman: Ett nytt påskupprop är på gång inom kyrkan och den här gången 

handlar det om dom utförsäkrade. En majoritet av biskoparna står bakom uppropet 

och idag uppvaktade Sveriges kristna råd försäkringskassan.  

Reporter: Frågan har vuxit fram bland landets diakoner, bland annat här i strängnäs 

stift. Många som hamnar utanför systemen söker sig hit.  

Sofia Singemo, diakon Nyköping: ”Det växer existentiella frågor och det blir 

oerhörda praktiska problem. Dom kan inte betala sin hyra, dom kan inte betala din 

mat. Många barn far illa. Många är ensamstående mammor.  

Reporter: De har skrivit brev till statsministern för att beskriva läget 

Pia Wikström, diakon; ” Vi hoppas att man tänker en gnåg till, det är inte vår sak att 

säga vad regeringen ska göra. Vi vill visa på att människor inte mår bra.  

Reporter: De stöds av biskopen, som tycker att kyrkan kan ägna sig åt politik så länge 

det inte är partipolitik.  

Hans-Erik Nordin, biskop strängnäs stift: ”Det är en balansgång och ibland kan man 

bli beskylld för att vara socialdemokrat och ibland moderat beroende på vilken fråga 

det är. ” 

Reporter: Försäkringskassan tog emot de kyrkliga representanterna på sitt 

huvudkontor där dem fick berätta om utvecklingen 

Lenanrt Molin, tf generalsekreterare Sveriges kristna råd ”Vid jul är det normalt att 

familjer vill ha extra pengar till för julklappar, i år har de istället bett om pengar till 

mat och till att betala räkningar”. 
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Adriana Lender, generaldirektör Försäkringskassan: ” Ett antal människor saknar 

sjukpenninggrundande inkomst. Det vill säga att dem inte har haft ett arbete som dem 

kan få sjukpenning i förhållande till och när en sådan person blir sjuk får den inte 

någon ersättning alls. Så har det inte varit förut. Då har vi kunnat betala ut förmåner 

Reporter: Majoriteten av de svenska biskoparna säger att de står bakom uppropet men 

några säger att dem vill vänta till Sveriges kristna råd har fattat sitt beslut. Senare idag 

träffade man också socialförsäkringsministern. 

Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister: ”Jag beskrev en del av de bekymmer som 

även vi ser och som vi arbetar med inom den översyn som pågår. Men det här är stora 

regelverk. Vi pratar om system som omfattar 19 miljoner beslut årligen. Da finns det 

alltid enskilda fall som inte upplever sig ha blivit korrekt behandlade.  

 

Lisbeth Åkerman: Nu till Kina där årets folkkongress inleds i morgon. Och en av de 

viktigaste frågorna på lagordningen är hur man ska stoppa inflationen och skenande 

matpriser. Situationen är nu så allvarlig så att kians premiärminister Wen Jiabao redan 

har gått ut och varnat för att priserna kan orsaka ett missnöje som hotar stabiliteten 

och den inre säkerheten. Ägg har ökat i pris, precis som fisk, tofu, kött och mycket 

annat. Vi har följt Qian och hans familj hem till lägenheten i Peking. Dom berättar för 

oss att den andel av lönen som dem lägger på mat bara växer och växer.  

Qin Hongyun, 

Kostade fisken 12 eller 13 yuan kilot förut? Den kostade 20 yuan och nu kostar den 

26 eller 27. 

Reporter: Fisken har alltså blivit dubbelt så dyr och även här på marknaden hör vi om 

skenande matpriser. Det senaste halvåret har matpriserna skjutit i höjden.  

Leng Shumei, försäljare: ”Kunderna tycker att det är dyrt, dem handlar allt mindre.  

Reporter: För Kinas ledning är en nöjd befolkning som får det lite bättre, troligtvis 

helt avgörande när det gäller att behålla lugnet och kontrollen i landet. Skenande 

matpriser kan leda till motsatsen  och hota stabiliteten. 

Zuo Xiaolei, chefsekonom: ”Om matpriserna stiger och därmed 

levnadsomkostnaderna så har de fattiga inte råd och det kommer naturligtvis att skapa 

problem.  

För Kinas fattigaste finns inga marginaler, men för dem med medelinkomster är det 

lite lättare.  

Qin Hongyun: ”Vi betalar mera än förut men vi handlar inte mindre. Vi måste ju äta.  
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Lisbeth Åkerman: Nu A-ekonomi. Den kalla vintern kan bli en kostsam för dem som 

äger fastigheter… 

Helena: Det handlar förstås om att vintern har fått underhållskostnaden att stiga för 

bostadsbolagen. Det visar en undersökning som A-ekonomi har tagit del av. PÅ sikt 

kan det här leda till höjda hyror. 

Inslag: Fastighetsägarna har gjort en enkät bland ett 40-tal bostadsbolag och bilden 

den är entydig. Vintern har varit rekordtuff även ekonomiskt. I november hade 

kostnaderna för underhåll gått upp med cirka 5 % jämfört med ett normalår. Även 

kostnaderna för uppvärmning, is- och snöproblem har skjutit i höjden.  

Tomas Ernhagen, chefsekonom Fastighetsägarna: ” Det har varit en oerhört tuff vinter 

och uppvärmningskostnaderna har ökat med cirka 25 % jämfört med en normalvinter.  

Med snöröjning och röjning av istappar landar man på cirka 35 %. På lång sikt måste 

man beakta de kostnader son underhållet innebär. Sen slås det ut på 

förvaltningskostnaden under hela året.  Och det får inte den kraftiga påverkan som de 

35 % kan låta som.  

Reporter: PÅ flera håll närmar sig nu våren med värme och takdropp och med det kan 

en ny kalldusch vänta fastighetsägarna.  

”Ett problem är att det har varit ett frekvent röjande av tak. En del tak kan ha skadats 

och då kan det läcka in vatten i vår och då finns det risk för fuktskador som kan vara 

mer eller mindre kostsamma 

 

Inslag: Oljejätten BP:s styrelseordförande Carl-Henrik Svanberg fick 8 miljoner 

kronor i ersättning för sitt arbete under förra året. Med det blev inga bonusar för de 

andra BP-cheferna som var inblandade i oljekatastrofen i Mexikanska golfen förr året.  

Det blev som väntat Telia, Tre, Telenor och Tele2 som tog hem de åtråvärda 

licenserna för framtidens mobilnät 4G. Auktionen som avslutades idag, inbringade 

drygt 2 miljarder kronor till staten. Varav 300 miljoner skall användas för att bygga 

bredbandsnätet. 4G-nätet skall erbjuda både telefoni och mobilt Internet i hög 

hastighet.  

Håkan Dahlström, TeliaSonera: ”Genom de nya licenserna kan vi rulla ut 4G-nätet på 

bred front. Redan i år får 200 orter i Sverige någon form av 4G-nät. ” 

Telia sonera-aktien ökade något idag men aktien för Tele2 föll med 2,3 %. 

Stockholmsbörsen som helhet stängde på +0,3 % 



	  
	  

	   51	  

I USA ökade antalet sysselsatta med 192000 personer i februari. Arbetslösheten sjönk 

till under 9 % vilket är den lägsta siffran sedan 2009. Men de ledande börserna har 

ändå vänt nedåt. Tillbaka till Lisbeth. 

 

Lisbeth Åkerman: Vi kan berätta att skådespelaren Lasse Eriksson har avlidit. 

Eriksson var mest känd som komikern men han var även författare och musiker. För 

Tv-publiken blev han känd som lagledare i Snacka om nyheter. Lasse Eriksson blev 

61 år gammal.  

Nu sporten. Sverige tog silver i herrstafetten i skid-VM –men glädjen uteblev. Norges 

Northug anklagas för osportsligt beteende mot Sveriges Markus Hellner.  

Inslag: Sista sträckan i herrstafetten var en  jämn historia. På upploppet stod det 

mellan Sveriges Hellner och Norges Northug då lägger Northug in den obarmhärtige 

växel och då händer det här. Han bromsar sig in över mållinjen. Något som SVT:s 

expert rasar emot. 

 

Jonas Karlsson, Krönikör: ”Han går över gränsen när han stannar och väntar in 

konkurrenterna. Han är en gris som driver med sina konkurrenter. Det här är inte 

snyggt. Han är stor rent sportsligt och han borde stå över sådant här.  

Petter Northug: ”Det är bara show. Jag kände att jag hade bra kontroll 200 meter 

innan mål. Man måste ju showa för publiken. Stafetter ska vara dramatiska då får det 

bli lite roligt på slutet. 

Stafettlaget hukade under Northugs dominans efter loppet.  

Marcus Hellner, Silvermedaljör: ” Jag var ganska trött i benen. Jag hängde inte med 

när han ryckte.” 

Det här kan ha varit längdskidåkningens förnedringstv eller också är det så att Sverige 

bara är dåliga förlorare. Oavsett är Northugväxeln i särklass.  

 

Lisbeth Åkerman: Nu ska Åsa ge oss vädret.  

 

 

 

 

 


